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1 Introductie 

Je zit in de eindfase van je vwo-opleiding. Je wilt straks 
slagen voor je eindexamen. Daarna ga je wellicht verder 
studeren. Zowel nú als dán komt het op LEREN aan.  
Maar wat is dat eigenlijk: LEREN? Wat gebeurt er in je lijf 
en met name in je hersenen als je iets leert? Hoe leer je 
optimaal? Hoe werkt je geheugen en bestaan er middelen 
om die werking te verbeteren? Helpt koffie? Heeft slapen 
invloed? En wat heeft intelligentie ermee te maken? Wat 
gebeurt er in de hersenen van een kind dat helemaal niet 
leert spreken? En wat als iemand op hogere leeftijd een 
tweede taal gaat leren? Kunnen de hersenen eindeloos 
doorgaan met nieuwe dingen opnemen?   
 
De laatste jaren is er heel veel onderzoek gedaan naar dit 
soort vragen. Ook in de media is er volop belangstelling 
voor. Enkele voorbeelden:  
Het boek “Het maakbare brein” van Prof. dr. Margriet 
Sitskoorn van de universiteit Utrecht kwam in november 
2006 uit en beleefde in drie maanden tijd negen drukken.  
Zij trok hiermee zoveel aandacht dat ze gevraagd werd 
om advies te geven aan het BNN-tvprogramma “Get 
smarter in a week”. Wie zou er niet in een week nog 
intelligenter willen worden? Het programma maakte 
duidelijk dat je daar wel het een en ander voor moet 
doen! 
Er verschijnen boeken op de markt met tips hoe je in 
korte tijd meer kunt leren. 
Computerspelletjes pretenderen de hersenen actiever te 
maken.  
Via internet worden geheugenpillen aangeboden.  
 
Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
‘hersenen en leren’ levert soms verrassende resultaten 
op. Zo blijkt de hersenontwikkeling van jongens anders te 
verlopen dan die van meisjes: straks meer hierover. 
‘Comazuipen’ - hopelijk heb je er zelf geen ervaring mee, 
maar misschien heb je wel van anderen gehoord dat zij 
.... - hoe dan ook, comazuipen heeft niet alleen ernstige 
gevolgen voor de hersenen, maar hersenonderzoek geeft 
ook deels een verklaring hoe sommige jongeren ertoe 
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komen om dit te doen. In de  Zembla-uitzending van 25 
november 2007 is te zien wat de gevolgen kunnen zijn van 
comazuipen op de hersenen en het leren. 
 
Als je dit soort onderwerpen interessant vindt, kun je er 
eens over denken om je studie en later je beroep in deze 
richting te kiezen. Je kunt dan nog heel veel kanten uit.  
Op dit gebied werken onderzoekers in veel verschillende 
vakgebieden: 

 biologie voor de structuur van de hersenen van de 
mens 

 scheikunde voor de overdracht van impulsen in de 
synapsen 

 natuurkunde voor het gebruik van bijvoorbeeld fMRI-
scanapparatuur 

 kunstmatige intelligentie voor het simuleren van 
impulsoverdracht tijdens leerprocessen 

 medische wetenschap voor het vaststellen van 
hersenafwijkingen en hersenziekten 

 taalkunde voor het analyseren van taal 

 psychologie voor vraagstukken die verband houden 
met de menselijke geest 

 
Op verschillende universiteiten zijn nu opleidingen in de 
biopsychologie en de neuropsychologie gestart en er zijn 
centra voor neurowetenschappen opgericht. Hier wordt 
onderzoek gedaan vanuit verschillende disciplines om de 
ingewikkelde vragen op dit gebied te kunnen 
beantwoorden.  
 
Deze module is bedoeld om je een idee te geven van de 
complexiteit van wat er in je hersenen gebeurt. Verder 
probeert hij je ook bewust te maken van je 
leerstrategieën en krijg je tips aangereikt om deze 
eventueel te verbeteren. 
 

Wnodelijrk 
eiglnejik, heo 
the mnelijksel 
berin wkret 

En wonderlijk dat ergens in dat brein ons ‘ik’ huist ........ 
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“Wetenschap is zo leuk”, wordt vaak gezegd door 
opgetogen wetenschappers. Ook talloze niet-
wetenschappers zien iedere week uit naar de 
wetenschapsbijlage van de krant. En wetenschap ís ook 
leuk.  
Maar wetenschap is méér dan alleen maar geinig of 
amusant. Wetenschap is niet alleen “nice to know”, 
wetenschap is ook “need to know”. Niet in de huidige, 
sterk economische betekenis van noodzakelijke kennis. 
Als je leest dat er een vreemde kikker is gevonden in het 
oerwoud of dat er een sonde is gelanceerd naar een verre 
planeet zul je met die kennis niet je inkomen verhogen. 
Maar je raakt wel dieper geworteld in de wereld waarin 
we leven. De natuur en het heelal zijn deel van die 
wereld.  
Van ontdekkingen die de basis leggen voor de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen, en van  nieuwe 
inzichten in de menselijke psychologie is het verband met 
en het belang voor de gewone mensenwereld direct 
zichtbaar. Deze module ‘Hersenen en Leren’ stelt recente 
ontwikkelingen op dit interessante gebied voor jou 
beschikbaar. 
 

Ontwikkelaars 
Toen het nieuwe vak NLT werd aangekondigd, heeft Ben 
Pekelharing, docent biologie aan het Barlaeus Gymnasium 
te Amsterdam, een module over ‘Hersenen en Leren’ 
voorgesteld. Hij is gefascineerd door de recente 
ontdekkingen op neurologisch en psychobiologisch gebied.  
Lydia Sevenster, docente biologie aan het Stedelijk 
Gymnasium te Haarlem, sloot zich aan. Zij heeft veel 
ervaring met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen 
en kreeg hierbij voortdurend te maken met allerlei 
aspecten van intelligentie en hersenfuncties. Zij zag het 
als een uitdaging om meer over dit onderwerp te weten 
te komen.  
 

Dankzegging 
Det van Gils (APS), Hans Morélis (SLO), Paula Verbeem 
(Hogeschool Leeuwarden) en Joost de Maaré (Stedelijk 
Gymnasium Utrecht) voor hun hulp bij “Meervoudige 
intelligenties” en “Leerstijlen”. We hebben dankbaar 
gebruik gemaakt van het commentaar van Margreet Schut 
van het  Schravenlant College in Schiedam op de 
testversie van deze module. Ook Jan Jaap Wietsma van 
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het Greijdanus in Zwolle stond ons terzijde: hij hielp bij 
hoofdstuk 3 en verzamelde het commentaar op de 
testversie. 
Inger Loopstra, werkzaam aan het Stedelijk Gymnasium te 
Haarlem, heeft ons tijdens het ontwikkelingsproces steeds 
terzijde gestaan en met groot enthousiasme de verzorging 
op zich genomen van veel illustraties en de animaties. 
Ook zijn we dank verschuldigd aan Dirk Slagter en 
Franchesca Ronday, biologiedocenten aan dezelfde 
school, die zelf ontwikkeld materiaal aan ons ter 
beschikking hebben gesteld. 

Opbouw van de module 
Deze module geeft je informatie over de werking van de 
hersenen en met name over hoe leren plaats vindt. 
Om je te oriënteren op het brede gebied van dit 
onderwerp zijn in paragraaf 1.1 stellingen over recente 
ontwikkelingen en inzichten opgenomen, en in 1.2 enkele 
oriënterende opdrachten.  De kern van de module staat in 
de hoofdstukken/paragrafen 2.2, 4 en 5. Deze gaan over 
de bouw van de hersenen op verschillende niveaus en 
over de processen die plaatsvinden tijdens leren en die 
voor opslag van informatie zorgen. Om dit te kunnen 
volgen, heb je kennis nodig van het zenuwstelsel en de 
daarin voorkomende prikkelgeleiding. Dit wordt 
behandeld in paragraaf 2.1 ‘Basisblokken’.  
In hoofdstuk 3 vind je een overzicht van de 
onderzoeksmethoden die al vele raadsels rondom de 
hersenen hebben opgelost en die nog steeds nieuwe 
ontdekkingen opleveren.  
 
Bij deze module horen werkbladen, twee interactieve 
toetsen en een toets met open en gesloten vragen: vraag 
je docent. De module biedt de mogelijkheid om 
geheugentesten te doen en die te analyseren.   
In hoofdstuk 6 worden vier afsluitende opdrachten 
aangeboden die te maken hebben met leren. Je kunt deze 
het beste samen met anderen maken. Bij sommige van 
deze opdrachten moet je bereid zijn serieus naar je eigen 
kwaliteiten te kijken en deze te testen via invulbladen of 
computertesten. In paragraaf 6.6 vind je tenslotte een 
aantal ideeën voor eigen onderzoek. Kies er een uit en ga 
zelf aan de slag met een onderzoek over  ‘Hersenen en 
Leren’.  Veel plezier met deze module. 
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1.1 Stellingen 

Inleiding 
Iedereen heeft ideeën over leren en de rol die hersenen 
hierbij spelen. Vroeger dacht men bijvoorbeeld dat er een 
relatie was tussen de omvang van iemands hersenen en 
zijn/haar intelligentie. Wat zijn je eigen ideeën over dit 
onderwerp? Kun je er een aantal van formuleren? 

1. Opdracht  
Schrijf je eigen ideeën op over leren en vul dit lijstje aan 
met vragen die je graag beantwoord wilt zien tijdens 
deze module. Noteer welke dingen jij te weten wilt 
komen door deze module. 
Om je op weg te helpen staat hieronder een twaalftal 
stellingen. Geef aan of ze juist of onjuist zijn.  Je docent 
heeft het juiste antwoord met toelichting.  
1. Onze intelligentie wordt helemaal door onze genen 

bepaald. 
2. De onderwijsvernieuwingen van de laatste twintig jaar 

hebben meisjes bevoordeeld.  
3. Computerspellen zijn altijd zonde van je tijd. 
4. Langdurige stress, depressie of slaapproblemen 

veroorzaken schadelijke veranderingen in de 
hersenen. Deze veranderingen hebben een negatieve 
invloed op het gedrag en op het leren.   

5. Meisjes zijn slechter in exacte vakken dan jongens. 
6. Wanneer een deel van je hersenen beschadigd wordt, 

kunnen andere delen van de hersenen de functie van 
het beschadigde deel overnemen. 

7. Door je hersenen veel te gebruiken krimpen je 
hersenen op latere leeftijd minder. 

8. Je kunt net zo goed liggend in bed als rechtop aan je 
bureau leren. 

9. Veel nadenken kan leiden tot slechte beslissingen. 
10. Bestraffen van ongewenst gedrag werkt bij jongeren 

beter dan belonen van gewenst gedrag                                              
11. Lichamelijke activiteit stimuleert de hersenen om 

nieuwe cellen te vormen. 
12. Als je eenmaal 16 jaar bent, heeft alcohol geen 

negatieve invloed meer op je hersenen. Dit blijkt uit 
het feit dat de regering toestaat dat je vanaf die 
leeftijd zelfstandig alcohol mag kopen. 
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1.2 Oriënterende opdrachten 

Inleiding  
In deze paragraaf vind je vijf onderwerpen die op een of 
andere manier te maken hebben met ‘Hersenen en 
Leren’. Elk onderwerp speelt zich af op een ander niveau: 
van het niveau van de populatie tot het niveau van de 
invloed van chemische stoffen op hersencellen.  
Lees de gegeven informatie en beantwoord de vragen. Bij 
één van de onderwerpen ga je ook je eigen geheugen met 
een computerprogramma testen.  

A. Onderzoek op populatieniveau: 
het jongensdrama  

Inleiding  
Meisjes doen het steeds beter. Hun aandeel op de 
universiteit neemt toe, ze scoren beter en ze studeren 
sneller af. Wat is de oorzaak hiervan? Op welke leeftijd 
begint het verschil in studieresultaten tussen jongens en 
meisjes? Een artikel uit de NRC van 26 januari 2008 biedt 
gegevens over de laatste 26 jaar: zie bron 1. 

 
2. Opdracht  
Lees de tekst door en beantwoord daarna de vragen. 

 
1. Bron: het jongensprobleem op het Vwo is een drama! 
Er bestaat geen “jongensprobleem” op het Vwo, zoals wel in het artikel 
“Voorsprong van meisjes is een jongensprobleem” wordt gesuggereerd 
(NRC van 28 december). Het woord “probleem” is namelijk een 
understatement. Er is sprake van een “jongensdrama”. De achterstand van 
jongens op het Vwo is nu even groot als de achterstand van meisjes 30 jaar 
geleden. En de samenleving mist jaarlijks 1000-en mannelijke 
gediplomeerde Vwo-ers. In het artikel “Voorsprong van meisjes is een 
jongensprobleem” staat een staafdiagram met onbewerkte CBS-cijfers. Zo 
blijft het echte drama versluierd. Want om deze CBS-cijfers werkelijk te 
laten spreken over “het jongensprobleem”, moeten ze worden bewerkt.  
Het aantal Vwo-diploma’s behaald door jongens en door meisjes moet voor 
het juiste inzicht worden gedeeld door een gewogen gemiddelde van 17- , 
18- en 19-jarige jongens en meisjes uit datzelfde schooljaar. Het CBS heeft 
deze data ook op de website staan. Er zijn namelijk altijd meer 17-jarige 
jongens dan meisjes. Dit verschil is substantieel met zo’n 4% meer jongens 
in deze leeftijdscategorieën dan meisjes. Verder schommelt de omvang 
van de totale groep jongelui in de loop van de jaren nog al. Zonder 
relatering aan de omvang van de relevante leeftijdscategorieën worden 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 7 

ontwikkelingen in de tijd versluierd. Het beeld dat ontstaat na deze deling 
is indringend, zie figuur 1.  

 
Duidelijk is dat het behalen van een Vwo-diploma slechts is weggelegd voor 
een klein deel van de Nederlandse bevolking. De grafiek verleidt tot het 
trekken van een horizontale lijn bij 15% van de jongeren. Minder dan 15% 
Vwo-diploma’s betekent vermoedelijk het weggooien van talenten, meer 
dan 15% gaat lijken op verwatering van het Vwo-diploma. Van 1980 tot 
1990 is een steeds groter deel van de meisjes in staat om het Vwo-diploma 
te behalen. Het artikel van 28 december spreekt terecht over 
“emanciperen”. Maar in diezelfde periode “emanciperen” de jongens nog 
net zo goed, alleen vanuit een betere startpositie in 1980 dan de meisjes.  
Maar vanaf 1995 vindt er een dramatische omslag plaats. In een paar jaar 
tijd keldert het percentage jongens dat een Vwo-diploma behaalt van 
boven de 15% tot net boven de 11%. Zijn ze dommer geworden? Zo snel en 
zo veel dommer? In absolute aantallen “mist” de Nederlandse samenleving 
ruim 3500 Vwo-gediplomeerde jongens in 2002. Na het ramp-examenjaar 
2001/2002 trekt het percentage gelukkig weer enigszins bij. Maar het 
huidige niveau van 13,2% is historisch gezien nog altijd laag. Het was 20 
jaar geleden voor jongens even “waarschijnlijk” om een Vwo-diploma te 
behalen als nu. En dat is dan het resultaat van “Hoger onderwijs voor 
iedereen”?  
En dan het verschil met de meisjes. In het examenjaar 2005/2006 haalde 
3,2% meer meisjes dan jongens het Vwo-diploma. Om een dergelijk verschil 
te zien tussen jongens en meisjes moeten we een heel stuk terug in de 
tijd. Aan het begin van de jaren ‘70 was het verschil tussen jongens en 

Figuur 1: percentage jongeren dat Vwo-diploma haalt 
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meisjes ook ruim 3%. Toen in het nadeel van de meisjes. De achterstand 
die meisjes 30 jaar geleden hadden is even groot als de achterstand van 
jongens nu! Er is dus alle reden om te stellen dat er geen 
jongensprobleem, maar een jongensdrama is op het Vwo. 
Een diepe sprong in de CBS-cijfers helpt bij de zoektocht naar de oorzaken 
van dit drama. En ja, het zijn toch echt onmiskenbaar de 
onderwijsvernieuwingen. 
Meisjes zijn altijd al licht in de meerderheid geweest in Vwo-3 en Vwo-4. 
Ze waren heus ook “vroeger” al leergieriger leerlingen. Maar de invoering 
van de basisvorming begin jaren ’90 zet het aandeel van jongens in de klas 
nog eens 1,5%-punt terug. De terugval in het aandeel jongens in Vwo-3, en 
een jaar later in Vwo-4, is duidelijk zichtbaar in bijgaande grafiek. Een 
dergelijk grote achterstand in de onderbouw kunnen de jongens niet meer 
goed maken in latere jaren. In het recente verleden kregen de meisjes 
namelijk in Vwo-5 gezelschap van veel jongens met een Havo-diploma, 
zodat het eindresultaat in Vwo-diploma’s in balans was. De Havo-route 
naar het Vwo-diploma was een “jongensroute”. Deskundigen geven ook aan 
dat jongens zich anders ontwikkelen dan meisjes en meer tijd nodig 
hebben om hun ambities te ontdekken. Maar bij de invoering van de 
Tweede Fase ging deze route in de praktijk “op slot”, zie figuur 2 en 3. Het 
stapelen van opleidingen was inefficiënt en dus ongewenst.  

 
Figuur 2: aandeel jongens in de klas 
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Voor wie de moeite neemt om de CBS-cijfers echt te laten spreken, is het 
duidelijk. De achterstand van jongens op het Vwo is dramatisch van 
omvang. De kans dat een jongen in 2008 zijn Vwo-diploma haalt is 
aanmerkelijk kleiner dan 15 jaar geleden. De invoering van de 
basisvorming en van de Tweede Fase vallen samen met de klappen die het 
aandeel van jongens op het Vwo krijgt. Een deel van de jongens komt niet 
tot zijn recht door zelfstandig te werken, samen te werken, werkstukken 
te maken. Talenten blijven onontwikkeld. Dat is frustrerend voor de 
betreffende jongens en hun ouders. Dat is een drama voor Nederland dat 
zo graag een echt “kennisland” wil zijn.  
 
Suzanne Dannenburg-Bijl (Econometrist en docent wiskunde) 
Bron: NRC Handelsblad, 26 januari 2008 

Vragen 
a Waarom geeft men in figuur 1 langs de Y-as het 

percentage leerlingen weer en niet het aantal? 
b Wat bedoelt de schrijver met “de verwatering van het 

Vwo-diploma”? 
c Er worden jaarlijks ongeveer 200.000 baby’s geboren 

in Nederland.  
Als je ervan uitgaat dat 15% van de jongens in staat 
zou moeten zijn een Vwo-diploma te halen, hoeveel 

Figuur 3: geschatte instroom vanuit H5 naar V5 
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jongens hebben dan in 2006 minder hun Vwo-diploma 
gehaald dan deze verwachting van 15%?  

d Waarom spreekt de auteur van ‘geen probleem, maar 
een drama voor Nederland’? 

e Ervaar jij meisjes als leergieriger dan jongens? 
f Waardoor stapten destijds meer jongens dan meisjes 

over van Havo-5 naar Vwo-5? En waarom is dat 
afgelopen sinds de Tweede Fase is ingevoerd?  

Er worden drie oorzaken genoemd die de afname van het 
aantal jongens dat een vwo-diploma haalt, kunnen 
verklaren:verminderde overstap van Havo, andere aanpak 
in de basisvorming, andere aanpak in Tweede Fase. 
g Welke van deze drie speelt volgens jou de hoofdrol? 

Onderbouw je keus met een argument. 
h Probeer een onderzoek te ontwerpen om vast te 

stellen of de door jou bij vraag g gekozen oorzaak ook 
inderdaad eraan heeft bijgedragen dat er minder 
jongens een Vwo-diploma halen. 

B. Onderzoek op organismeniveau: 
geheugentest 

3. Opdracht: geheugentest 
In deze proef kun je je visuele geheugen testen, om 
precies te zijn:  je kortetermijngeheugen voor 
afbeeldingen. Je krijgt hierbij figuren in een bepaalde 
volgorde te zien. Je moet onthouden in welke volgorde de 
figuren worden getoond.  
a  De klas wordt in twee groepen verdeeld: groep A 

krijgt alleen de figuren te zien; groep B krijgt bij de 
figuren ook een geluid te horen. Ga naar ►URL1 
Bepaal hoe lang jouw reeks van onthouden figuren is. 
Doe dit een aantal keren, totdat er geen toename 
meer zit in de lengte van je reeks.Schrijf op bij welke 
poging je het maximale resultaat hebt. 

Noteer je resultaten in een tabel, zoals figuur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

poging lengte 

reeks 
eigen 
meting 

Groepsge-

middelde 
met geluid 

 

standaarddeviatie 

Groepsge-

middelde 

zonder geluid 

Standaarddeviatie 

1      

2      

3      

Enz.      

Figuur 4: tabel met resultaten van reeks onthouden figuren met en zonder geluid 
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b Neemt de lengte van jouw reeks inderdaad toe 
naarmate je de proef vaker doet? Hoe komt dat? 

c Bereik je een maximum aan de lengte van de reeks 
die je kunt onthouden? Hoe groot is dit maximum? 

d Verzamel de resultaten van de andere leerlingen in 
jouw groep. Noteer het gemiddelde in de tabel. 
Bepaal de spreiding in de resultaten door de 
standaarddeviatie te bepalen. (De standaarddeviatie 
wordt behandeld bij wiskunde A. Als je dit nog niet 
hebt gehad kun je de wiskundedocent vragen naar de 
betreffende paragraaf). Je kunt de standaarddeviatie 
door de grafische rekenmachine laten bepalen door 
hierin eerst een tabel te maken van je resultaten en 
daarna de resultaten te bewerken (zie ook 
►handleiding programmeren TI in de NLT Toolbox). 

e Vul de standaarddeviatie van je groep in in figuur 4. 
f Maak een grafiek van de resultaten van je groep. Zet 

het aantal pogingen op de X-as en de gemiddelde 
lengtereeks op de Y-as. Geef per resultaat de 
standaarddeviatie.  

g Noem enkele factoren waardoor deze resultaten 
kunnen variëren. 

h Verzamel de gegevens over gemiddelde en spreiding 
van de andere groep. Kun je uit het verschil 
conclusies trekken over de invloed van geluid bij het 
onthouden van figuren? 

Om je geheugen op een andere manier te testen kun je 
gaan naar ►URL2 en ►URL3 

C. Onderzoek op orgaanniveau: 
hersenscans 

Inleiding  
Sinds 2006 wordt de Academische Jaarprijs uitgereikt. 
Alle Nederlandse universiteiten kunnen een voorstel 
indienen om hun beste wetenschap op een originele 
manier bekendheid te geven bij het Nederlandse publiek. 
De prijs is een initiatief van NRC Handelsblad samen met 
de nationale wetenschapsorganisaties NWO en KNAW. Een 
jury beslist wie de winnaar wordt en deze krijgt 
voldoende geld om het voorstel te kunnen uitvoeren. 
In 2006 won de Universiteit Wageningen met de 
Insektenstad, in 2007 Utrechtse klimaatwetenschappers 
met hun passie voor poolonderzoek.  
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De universiteit van Leiden heeft in 2008 een voorstel van 
het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) 
ingestuurd voor een spannend educatief 
televisieprogramma, waarin jongeren het op verschillende 
onderdelen opnemen tegen hun ouders. Wie durft te 
bungeejumpen, vader of zoon? Wie durft een insect op te 
eten, moeder of dochter? En wie is sneller in het oplossen 
van een wiskundevergelijking? In het programma doen de 
deelnemers mee aan verschillende tests. 
Hersenspecialisten lichten toe waarom de twee groepen 
in bepaalde situaties anders reageren en welke 
hersengebieden verantwoordelijk zijn voor verschillende 
vaardigheden en reacties.  
In aanvulling op het televisieprogramma heeft het LIBC 
een voorlichtings-dvd bedacht voor middelbare scholen en 
een informatieve website, met daarop onder meer testjes 
voor thuis en een forum om ideeën uit te wisselen. Het is 
belangrijk dat mensen weten wat er bekend is over het 
functioneren van hersenen, vindt onderzoeker Eveline 
Crone. Maar ook dat zij weten wat er níet bekend is. 
Want er wordt op dit gebied heel veel gespeculeerd, maar 
lang niet alles is op waarheid gebaseerd. 
De onderzoekers waren en zijn ervan overtuigd dat zo’n 
programma veel kijkers zal trekken, omdat zij regelmatig 
merken - uit reacties op artikelen of tijdens lezingen - dat 
er veel interesse voor het onderwerp is.  Ook de 
populariteit van spelshows als ‘de Nationale IQ-test’ en 
programma’s als ‘Try before you die’, waarin veel risico’s 
worden genomen, wijst in die richting. 
 
Jammer voor deze Leidse vakgroep: de prijs is gewonnen 
door de Rijksuniversiteit Groningen met het project 
‘Ontdek het onzichtbare heelal’.  Het Groningse team 
ontving uit handen van de minister van Onderwijs, Ronald 
Plasterk, een cheque van 100.000 euro. 
De Groningse astronomen, onder leiding van Prof. Peter 
Barthel, kunnen met het geldbedrag hun project over de 
infraroodsterrenkunde gaan realiseren. Naast publieks- en 
scholierenmanifestaties met een rondreizend 
multimediaal laboratorium, staan ook een 
infraroodfotowedstrijd en de verkiezing van een 
mister/miss infrared universe op het programma. Het 
project sluit aan bij het door de VN uitgeroepen 
‘Internationaal Jaar van de Sterrenkunde 2009’. Naar 
verwachting wordt begin 2009 de ruimtetelescoop 
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Herschel gelanceerd, die het in Nederland gebouwde 
infraroodinstrument HIFI aan boord heeft.  
 
Hoe het ook zij, de Leidse hersenonderzoeksgroep doet 
baanbrekend werk en hoewel ze nog niet zo lang bestaat, 
hebben de jonge enthousiaste onderzoekers al 
interessante resultaten bereikt. Zie bron 2 en ►URL4.  

4. Opdracht  
Lees het artikel in bron 2 en beantwoord de vragen.  

 

2. Bron:  Puberhersenen 
Waarom drinken sommige jongeren zo veel dat zij zich de volgende dag 
niets herinneren, of zelfs in coma raken? Of iets minder extreem, waarom 
maken zij hun huiswerk niet? Met het oog op hun toekomst zou het toch 
veel beter zijn dat wel te doen. 
Natuurlijk, de hormonen spelen ze wel eens parten, verliefdheden. Maar 
ook hun hersenen blijken nog volop in ontwikkeling. En daardoor zijn 
pubers gewoon niet goed in staat de gevolgen van hun acties te overzien, 
zo hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden ontdekt. 
Rond het vijftiende levensjaar is de hormoonhuishouding wel min of meer 
op orde. Maar ook daarna kunnen jongeren soms nog redelijk onvolwassen 
reageren. De hersenen van jongeren zijn tot na hun twintigste nog volop in 
ontwikkeling, legt hoofdonderzoeker Eveline Crone uit. De 
ontwikkelingspsychologe richtte in 2006 het Leidse Brain and Development 
Laboratory op. Het maakt onderdeel uit van het Leiden Institute for Brain 
and Cognition (LIBC), waarin wetenschappers met verschillende 
achtergronden met elkaar samenwerken om de werking van hersenen beter 
te leren begrijpen. Psychologen, taalkundigen en artsen, maar ook 
natuurkundigen. 
Dit interdisciplinaire onderzoek naar veranderingen in de hersenen heeft 
de laatste jaren baanbrekende resultaten opgeleverd. En er is ook nog heel 
veel onbekend. De stand van de hersenwetenschap is zoals de natuurkunde 
vóór Newton, schetst directeur Serge Rombouts van het LIBC de toestand. 
Pas sinds ongeveer tien jaar kunnen met nieuwe technieken gezonde 
hersenen worden bestudeerd. Voor die tijd werden slechts - veelal 
beschadigde - hersenen van patiënten, of vaker nog van doden, onder de 
loep genomen. 
 
Crone heeft met haar team de afgelopen jaren bijna tweehonderd 
jongeren tussen 8 en 25 jaar in een fMRI-scanner gelegd om miljoenen 
scans van hun hersenen te maken. Tijdens de scan moesten de jongeren 
speciale testjes maken waarbij bepaalde breinfuncties, zoals leren, 
risicogedrag of sociale interactie werden bekeken. De fMRI-scan registreert 
welk deel van de hersenen bij bepaalde taken actief werden door de 
toevoer van zuurstof te bepalen. Daaruit bleek dat onder andere een 
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specifiek stuk in het voorste gedeelte van het brein, de dorsolaterale 
prefrontale cortex, bij jongeren nog helemaal niet af is. 
Jarenlang heeft men gedacht dat de hersenen rond het zesde jaar zo goed 
als uitgegroeid waren, omdat ze dan al ongeveer 95 procent van de 
omvang van die van volwassenen hebben. Maar niets is minder waar, aldus 
Crone en haar team. De grijze stof, de eigenlijke zenuwcellen die met 
vertakkingen met elkaar in verbinding staan en het werk uitvoeren, 
vertonen een soort overproductie in de voorste hersengebieden rond het 
begin van de adolescentie. De mogelijkheden voor dat hersendeel zijn dan 
maximaal, maar de efficiëntie is  nog laag. Daarnaast neemt ook de witte 
stof toe: het witte isolatiemateriaal om de nieuwe verbindingen tussen 
hersencellen. Crone: Het is te vergelijken met de bouw van een wegennet. 
Eerst zijn er alleen maar kronkelige voetpaadjes, maar die paden worden 
steeds breder en gladder, tot er uiteindelijk snelwegen met vier banen 
zijn, waar het verkeer met hoge snelheid de kortste route van A naar B 
aflegt. 

 
 
 
Het voorste gedeelte van de hersenen, de frontaalkwab, is zeer belangrijk 
voor menselijk gedrag. Het bepaalt het plannen, organiseren en beslissen. 
Maar ook regelt deze kwab hoe iemand omgaat met prikkels van buitenaf 
en hoe hij inschat wat de omgeving van hem verwacht. 
In de adolescentie is de balans tussen emotie en ratio in de hersenen zoek, 
zo ontdekte Crone ook op grond van de hersenfoto’s. Daarom nemen 
jongeren relatief veel risico’s en handelen zij vaak impulsief. Het 
emotionele brein (gelegen in oudere1 en diepere hersenstructuren) wint 

Figuur 5: rijping puberhersenen 
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het regelmatig van het rationele brein (de frontaalkwab2), omdat de 
communicatie tussen die twee hersendelen nog niet optimaal is. 
Het verschil tussen het ‘koude rationele’ denken van volwassenen en het 
‘warme emotionele’ denken van jongeren komt bijvoorbeeld naar voren bij 
proefjes waarbij mensen geld kunnen verdienen. Crone: Als er bijvoorbeeld 
10 euro verdeeld kan worden tussen twee spelers, dan zullen pubers 
eerder eerlijk delen. Een volwassene die de beslissingsbevoegdheid heeft 
over de verdeling van dat tientje, is geneigd zichzelf ruimer te bedelen 
dan de ander. 
Het gaat hier om meer dan zuiver verstand of zuivere emotie. 
Waarschijnlijk zijn jongeren ook gevoeliger voor sociale inclusie - zij willen 
graag deel uitmaken van een groep. Door samen te werken activeren zij in 
hun hersenen als het ware het emotionele beloningssysteem, de 
vriendschap is gebouwd op emotie, niet op verstand. Jongeren richten zich 
veel meer dan volwassenen op leeftijdsgenoten, ook omdát hun hersenen 
anders werken. Wanneer de emotionele en rationele hersengebieden met 
elkaar in competitie zijn, zal bij jongeren, in vergelijking met 
volwassenen, het emotionele systeem vaker de overhand nemen. 
Dat heeft, anders dan volwassenen soms denken, dus helemaal niet alleen 
negatieve gevolgen. Deze periode is erg belangrijk voor het vormen van 
vriendschappen, zegt Crone. 
 
Het Leidse onderzoek laat ook zien dat jongeren in hun vroege 
adolescentie - tot veertien jaar - overgevoelig zijn voor het belonen van 
bepaald gedrag. Straffen lijken hen minder te raken. Tenzij die dus door 
hun eigen groep worden opgelegd. Want voor een puber is er niets ergers 
denkbaar dan het minder goed te doen dan leeftijdsgenoten. 
Voor tieners telt hoofdzakelijk de korte termijn en de goedkeuring van hun 
vrienden die zij verdienen met hun gedrag. Maar vanaf vijftien jaar 
beginnen de jonge hersenen de langere termijn te overzien. Pas als je iets 
ouder wordt, gaan je hersenen rationeel begrijpen welke informatie voor 
de langere termijn nuttig kan zijn en hoe daarmee verliezen kunnen 
worden voorkomen. Het voorste gedeelte van de hersenen wordt daarbij 
steeds actiever en gaat steeds beter samenwerken met andere delen van 
de hersenen. 
Ook bij leertaken, waarbij bepaalde vaardigheden worden getest, blijken 
bij jongeren en volwassenen soms verschillende hersendelen actief te zijn. 
Wellicht is daarbij sprake van compensatie, vult Crones collega Dietsje 
Jolles aan: als een bepaald deel van de hersenen nog niet goed ontwikkeld 
is, neemt een ander deel het misschien gewoon over. Bij een leertaak 
bijvoorbeeld maken kinderen minder gebruik van de dorsolaterale 
prefrontale cortex dan volwassenen, maar andere delen van de prefrontale 
cortex worden juist wel gebruikt. 
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De Leidse wetenschappers willen het negatieve imago dat aan tieners 
kleeft, doorbreken: zij kunnen er immers ook niets aan doen dat hun 
hersenen zo nu en dan met hen op de loop gaan. Wij vinden die periode 
niet zo negatief, benadrukt Crone daarom. De adolescentie is ook een 
periode van mogelijkheden. Er zijn sterke aanwijzingen dat dat een goede 
tijd is om iets nieuws te leren - een zogeheten kritische periode. Juist ook 
in hun tienerjaren kunnen jongeren daarom excelleren, bijvoorbeeld in 
sport of muziek. 
Het blijft voor jongeren wel lastig juiste beslissingen te nemen, stellen 
Crone en haar collega’s. Ouders, leraren en andere opvoeders zouden dat 
moeten beseffen. Sta er eens bij stil waarom een kind eigenlijk zo 
tegendraads is, vindt Jolles. Maar de onderzoekers  
zien zeker ook een taak voor ouderen weggelegd. Crone: Jongeren hebben 
nog veel sturing nodig. Het is aan ouders en anderen dat in goede banen te 
leiden. 
Een aantal wetenschappers uit Maastricht verwees het studiehuis daarom 
vorig jaar resoluut naar de prullenmand op grond van onderzoek naar het 
leervermogen van de hersenen. Crone laat het oordeel over wat de nieuwe 
kennis over de hersenen bijdraagt aan de discussie omtrent de 
zelfredzaamheid van kinderen liever over aan onderwijskundigen. Op dit 
moment zijn er veel indicaties over hoe de hersenen functioneren, maar 
veel is nog onbekend. Voor de wetenschappers zelf heeft dat in ieder geval 
een groot voordeel: voor de hersenonderzoekers is het een fantastische 
tijd. 
 
Bron: NRC Handelsblad, 18 januari 2008, Imke de Roo 
 

1 Het begrip ‘oudere hersenstructuren’ verwijst naar de evolutie. Het gaat 
hier om hersendelen die al vroeg in de evolutie zijn ontstaan.  
2 Niet alleen in de frontaalkwab komen rationele beslissingen tot stand, 
maar ook in andere breinregio’s, b.v. in delen van de temporaalkwab. 

 
Je kunt nog steeds deelnemen aan het onderzoek van 
Eveline Crone. Mocht je belangstelling hebben kijk dan op 
►URL4. Hier vind je informatie over het onderzoek met 
o.a. foto’s en je kunt het geluid horen van de gebruikte 
scanapparatuur. Je vindt er ook algemene informatie over 
hersenen en leren, bijvoorbeeld geschikt voor 
spreekbeurten. 

Vragen 
a Hoe verklaart mevrouw Crone dat pubers hun daden 

niet goed op de lange termijn kunnen overzien? 
b Welke disciplines werken volgens het artikel samen in 

het LIBC?  
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Geef een voorbeeld van wat elk van deze 
wetenschappen zou kunnen bijdragen. 

c Ga naar ►URL5. Deze site is in het Engels. 
Welke afdelingen zijn onderdeel van dit instituut? 

d Zoek op Wikipedia op wat neurolinguïstiek inhoudt. 
e Noem twee aspecten die mevrouw Crone met de fMRI-

scan (zie ook paragraaf 3.3 Het maken van beelden 
van de hersenen) onderzoekt. 

f Welke belangrijke ontdekking werd gedaan omtrent 
de ontwikkeling van de hersenen? Zie ook 2.2 Bouw en 
functie van de hersenen. 

g Pubers nemen meer risico’s dan volwassenen. Leg uit 
door welke ontwikkeling in de hersenen dat komt. 

h Tot welke leeftijd zouden jongeren volgens dit artikel 
nog veel sturing nodig hebben? 

i In hoeverre sluiten de resultaten van Crone aan bij de 
analyse die is verwoord in het artikel over het 
Jongensdrama in bron 1? 

D. Onderzoek op celnetwerkniveau: 
kunstmatige neurale netwerken 

Inleiding 
In deze paragraaf maak je kennis met een neuraal 
netwerk. Je gaat vragen over een afbeelding van zo’n 
netwerk beantwoorden.   
Als je meer wilt weten over neurale netwerken, kun je op 
het internet (bijvoorbeeld bij Wikipedia) meer informatie 
vinden.  

Computers kunnen leren 
Wat gebeurt er wanneer gegevens in de hersenen worden 
opgeslagen?  
We weten dat er in de hersenen verbindingen tussen 
neuronen bestaan. Deze verbindingen vormen een 
netwerk. Voordat informatie in de hersenen wordt 
opgeslagen, moet deze eerst in de hersenen aankomen. 
De informatie komt vanuit de zintuigen via neuronen in de 
hersenen aan. 
Kennis van de werking van de hersenen heeft het mogelijk 
gemaakt programma’s te ontwerpen waarmee computers 
kunnen leren. Zo is er een programma ontwikkeld 
waarmee een computer allerlei verschillend geschreven 
cijfers en letters kan onderscheiden. Dit speelt 
bijvoorbeeld een rol in het sorteren van post, waarbij een 
elektronisch oog met achtergeschakelde computer allerlei 
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varianten van postcodes moet herkennen. Er wordt 
daarbij gebruik gemaakt van een Artifical Neural Network 
(Kunstmatig neuraal netwerk) waarin processen 
plaatsvinden die lijken op wat er in de netwerken in de 
hersenen gebeurt, namelijk onderlinge stimuleringen en 
remmingen. De computer kan met dit programma 
bijvoorbeeld een geschreven letter e herkennen als een e. 
Omgekeerd kan het werken met dergelijke 
computermodellen er toe leiden dat we meer te weten 
komen over de werking van de hersenen. Je moet je 
daarbij wel realiseren dat de werking van dergelijke 
computermodellen een stuk eenvoudiger is dan wat er in 
de hersenen gebeurt. 
 
Een computerprogramma dat gebruik maakt van een 
kunstmatig neuraal netwerk kan de cijfers 0, 1, 2 en 3 
herkennen. Het ziet er schematisch uit als in figuur 6 en 
is te openen via ►URL6. 

 Figuur 6: neuraal netwerk 
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5. Vraag 
Kijk eens goed naar het schema in figuur 6. Je zult nog 
lang niet alles kunnen begrijpen, maar probeer de 
onderstaande vragen te beantwoorden. 
a. Waar komt de informatie het systeem binnen? 
b. Waaruit bestaat het ‘lesmateriaal’ voor de computer? 
c. Welke ‘antwoorden’ kan de computer geven? 
d. Tussen welke delen van dit schema bevinden zich 
schakelingen die overeenkomen met synapsen tussen 
zenuwcellen?  

E. Onderzoek op chemisch niveau: 
leerpil 

Inleiding  
Het zou het handig zijn als je je geheugen met een pil 
kon stimuleren. En er zijn inderdaad pillen te koop aan 
waarvan beweerd wordt dat ze deze werking hebben, 
zoals je kunt zien in figuur 7. 
Je gaat in deze paragraaf uitzoeken welke eigenschap van 
een stof uit een bepaalde leerpil het leren zou kunnen 
vergemakkelijken en je gaat nadenken over de manieren 
waarop leren beïnvloed kan worden. 
In hoofdstuk 5 ‘Leren op cel- en moleculair niveau’ ga je 
dieper op dit onderwerp in. 

 

6. Opdracht 
Zoek op internet welke eigenschap van lecithine het 
geheugen zou kunnen bevorderen. 
De werking van de leerpil is niet wetenschappelijk 
bewezen. 
In de literatuur over het geheugen heeft men het vaak 
over geheugensporen in de hersenen, het etsen van 
ervaringen in de hersenen enz. Wetenschappers zijn aan 
het onderzoeken hoe dit gebeurt. Ze bestuderen de 
manier waarop zenuwcellen in de hersenen informatie 
aan elkaar doorgeven. Hier wordt in hoofdstuk 2 meer 
aandacht aan besteed.  
Hoe, denk je, kunnen chemische stoffen invloed hebben 
op het geheugen? 

Figuur 7: leerpil 

De IQ leerpil verbetert de intellectuele 

prestaties op vier vlakken : 

1. uw concentratievermogen stijgt  

2. uw geheugencapaciteit neemt 

toe  

3. uw psychomotoriek verbetert  

4. u wordt minder snel vermoeid bij 

lezen en studeren.  

Dat effect wordt verkregen door lecithine, 

een fosforhoudend lipide dat specifiek het 

leren én onthouden van namen, gezichten 

en getallen verbetert. 

De prikkeloverdracht in de hersenen wordt 

aanzienlijk verbeterd. Zowel de 

opslagcapaciteit als de snelheid van het 

verwerkingsproces worden alzo gunstig 

beïnvloed. 

Hiermee kunnen snel resultaten worden 

geboekt. 

De IQ Leerpil wérkt. Waarom zouden uw 

kinderen – en uzelf – er dan niet van 

profiteren ?Bestel meteen een drieweekse 

kuur “nieuwe formule”. 
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2 Bouw en functie van het menselijk 

zenuwstelsel  

2.1 Basisblokken 

Inleiding 
Om deze module goed te kunnen volgen, heb je kennis 
van het zenuwstelsel nodig.  
Als je geen biologie in je pakket hebt, of als je het 
zenuwstelsel bij biologie nog niet op bovenbouw-niveau 
hebt gehad, zijn de basisblokken 3, 4 en 5 voor jou 
bestemd. Als je het wél al gehad hebt, kun je deze 
blokken gebruiken om je kennis op te frissen.  
Je leert in de basisblokken 3, 4 en 5: 

 welke cellen er voorkomen in het zenuwstelsel 

 het hoe en waarom van de bloed-hersenbarrière 

 uit welke delen het zenuwstelsel bestaat 

 hoe impulsen in het zenuwstelsel worden opgewekt en 
voortgeleid. 

 Aan het begin van elk blok kun je met een 
ingangstoets vaststellen in hoeverre je de stof die 
nodig is voor deze module, beheerst. Je docent 
beschikt over de antwoorden. 

 
N.B. Het is raadzaam om Binas of Biodata bij de hand te 
hebben voor de afbeeldingen. Ook de animatie op ►URL7 
is heel inzichtelijk.  
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3. Basisblok: bouw en functie van de cellen in 
het zenuwstelsel; de bloed-hersenbarrière  
Aan de hand van toets 7 kun je vaststellen of je de basiskennis over 
neuronen, gliacellen en de bloed-hersenbarrière beheerst. Als je merkt dat 
deze kennis onvoldoende is, moet je basisblok 3 doornemen en daarna de 
vragen nog een keer maken. 

7. Vragen ingangstoets 
a. Wat is een synaps? 
b. Welke 2 soorten cellen komen voor in het zenuwstelsel? 
c. Welke 3 soorten neuronen ken je? 
d. Uit welke 3 onderdelen is een neuron opgebouwd en wat is de functie 

van elk onderdeel? 
e. Vergelijk een standaard axon en een standaard dendriet wat betreft 

de richting waarlangs de impuls loopt en het aantal ervan per cel. 
f. Noem 3 voorbeelden van functies die gliacellen kunnen hebben. 
g. Wat bedoelt men met de bloed-hersenbarrière?  
h. Welk groot voordeel levert de bloed-hersenbarrière?  
i. Welk nadeel brengt de bloed-hersenbarrière met zich mee? 
j. Welke moleculen gaan zonder meer door de bloedvatwand van de 

hersenhaarvaten heen? 
k. Op welke manier komen de andere stoffen door die wand heen? 
l. Stel dat alle haarvaten in het lichaam ook een barrière zouden 

hebben zoals de hersenhaarvaten: wat zou het nadeel daarvan zijn?  
m. Chronisch alcoholisten zien er met hun bierbuik weldoorvoed uit. 

Toch kunnen hun hersencellen vroegtijdig degenereren. Leg uit 
waarmee dit samenhangt. 

Cellen in het zenuwstelsel: neuronen en gliacellen  
Neuronen zijn cellen die informatie ontvangen en doorgeven aan andere 
cellen. De neuronen zijn de bekendste cellen van het zenuwstelsel. Ze 
worden doorgaans zenuwcellen genoemd. De hersenen van de mens 
bevatten naar schatting 100 tot 1000 miljard zenuwcellen, die met elkaar 
samenwerken en zo ervaringen mogelijk maken en gecoördineerd gedrag 
bewerkstelligen.  
De gliacellen zijn minder bekende cellen in het zenuwstelsel. Deze zullen 
later in dit blok behandeld worden. 
 
Neuronen worden in drie hoofdgroepen ingedeeld: de sensorische 
neuronen, de motorische neuronen en de schakelneuronen. Ze verschillen 
in bouw, functie en ligging. Zie figuur 8. 
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De vorm van neuronen  
Neuronen vertonen een grote variatie in vorm. De vorm bepaalt het 
contact met andere neuronen: hoe groter het aantal vertakkingen, hoe 
groter het aantal verbindingen met andere neuronen. Sommige cellen 
hebben extreem veel vertakkingen. Daarentegen hebben bepaalde 
zenuwcellen in het netvlies slechts weinig en korte vertakkingen aan hun 
dendrieten. Ze kunnen daardoor alleen van een beperkt aantal cellen 
informatie krijgen. 
 

 

cellichaam 

axon 

dendrieten 

Figuur 9: variatie in vormen van neuronen 

Figuur 8: onderdelen van een motorisch, een  sensorisch en een schakelneuron 
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Structuren van de zenuwcel 
Net als alle andere dierlijke cellen zijn neuronen omgeven door een 
celmembraan die sommige stoffen makkelijk en andere stoffen niet of 
nauwelijks doorlaat. Ook hebben ze een kern met chromosomen en 
beschikken ze over mitochondriën die energie leveren aan de cel; deze 
hebben daarvoor brandstof en zuurstof nodig. De ribosomen zijn organellen 
die de cel nieuwe eiwitten leveren. De eiwitten zijn óf bouweiwitten voor 
bijvoorbeeld de celmembraan, óf enzymen voor het versnellen van reacties 
in de cel. Een deel van de ribosomen zit vast op het endoplasmatisch 
reticulum (een netwerk van membranen in het cytoplasma), de andere 
bevinden zich los in het cytoplasma. 
 
Wat neuronen onderscheidt van andere dierlijke cellen is de bijzondere 
prikkelbaarheid van hun celmembraan - hierover meer in basisblok 5 - en 
hun bouw: neuronen hebben uitlopers aan het cellichaam: één axon en 
meestal meerdere dendrieten. 
 
Dendrieten zijn boomvormig vertakte vezels die naar het uiteinde toe 
steeds dunner worden. De dendrieten geleiden informatie naar het 
cellichaam toe. Hun oppervlak is bekleed met speciale receptoren 
waarmee zij informatie van andere neuronen of van zintuigcellen 
ontvangen. Hoe groter het oppervlak van de dendriet, hoe meer informatie 
deze kan ontvangen. Door de vertakkingen aan het uiteinde van de 
dendrieten is hun oppervlak extra vergroot. Bij de dendrieten van 
sensorische zenuwcellen zijn de uiteinden speciaal aangepast om een in- of 
uitwendige prikkel te kunnen omzetten in een impuls. Ook het 
celmembraan van het cellichaam van een neuron bevat, net als de 
dendrieten, vele receptoren voor contact met andere neuronen. 
Dendrieten kunnen ook omgeven zijn door myeline. 
 
Het axon is een dunne vezel met over de gehele lengte een gelijke 
diameter. Een axon  geleidt een impuls (een signaal) van het cellichaam af  
naar andere neuronen of naar een spier of een klier. Veel axonen zijn 
bedekt met een isolerende laag: de myelineschede. Deze isolerende laag 
draagt zorg voor een betere geleiding, zoals de isolatie rond de kabel van 
een stereo-installatie. Veel met myeline omwikkelde axonen bij elkaar 
leveren een witte kleur, zoals op een doorsnede van de hersenen en het 
ruggenmerg te zien is. De cellichamen zien er in een dergelijke doorsnede 
grijs uit: hier zijn uitdrukkingen zoals ‘gebruik je grijze celletjes!’ op 
gebaseerd. (Als deze cellen nog levend zijn, zijn ze overigens niet grijs, 
maar roze.) Het uiteinde van het axon heeft vele vertakkingen met 
verdikkingen: de zogenaamde presynaptische eindplaatjes. Hier worden de 
neurotransmitters afgestaan, die via de synaps het volgende neuron 
kunnen beïnvloeden (zie basisblok 5).  
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De lengte van dendrieten en axonen is zeer verschillend. De langste 
verbinden je ruggenmerg met je voeten.  
 
Hoewel men lange tijd aannam dat neuronen altijd hun vaste vorm 
behouden, blijkt dat door nieuwe ervaringen de vorm kan veranderen (zie 
paragraaf 5.2 ‘Hersennetwerken en onthouden’). Uit experimenten waarbij 
in levende neuronen een kleurstof werd geïnjecteerd, bleek dat sommige 
dendrietvertakkingen in de loop van de tijd langer werden en andere juist 
korter, terwijl sommige helemaal verdwenen (figuur 10). 

 

 

Gliacellen 
Naast de neuronen komen er ook andere cellen in het zenuwstelsel voor: 
de gliacellen. Gliacellen geleiden geen impulsen maar kunnen wel stoffen 
doorgeven aan andere zenuwcellen. De gemiddelde gliacel is tien keer zo 
klein als de neuronen, maar omdat er tien keer zo veel van zijn, nemen 
alle gliacellen samen ongeveer net zo veel ruimte in beslag als alle 
neuronen bij elkaar.  
Er kunnen verschillende gliacellen onderscheiden worden (zie figuur 11): 
Astrocyten hebben een stervorm. Ze liggen rondom de haarvaatjes in de 
hersenen en vormen een deel van de bloed-hersenbarrière. Ze hebben nog 
veel meer functies:  Ze verwijderen sommige neurotransmitters in 
synapsen. Ze spelen een rol bij de embryonale ontwikkeling van het 
centrale zenuwstelsel (basisblok 4) door vorming van geleidende uitlopers 
waarlangs neuronen kunnen groeien. Ze stimuleren ook het herstel van 
neuronen bij beschadiging en ze hebben een ontgiftende functie. Verder 
ruimen ze afval op, bijvoorbeeld als er neuronen zijn afgestorven. 
Oligodendrocyten vormen in de hersenen en in het ruggenmerg de 
isolerende myelineschede om de axonen. Myeline is een vettige stof.  
Schwanncellen doen hetzelfde als de oligodendrocyten, maar dan in het 
perifere zenuwstelsel (zie basisblok 4). De schwanncel voedt het neuron 
waar hij zich om heen heeft gewikkeld. Tussen de ene schwanncel en de 
volgende is een opening waar de zenuwvezel niet geïsoleerd is: de knoop 
van Ranvier (figuur 17). Door de aanwezigheid van de myelineschede kan 

Figuur 10: veranderingen in de tijd in vorm van de dendrietvertakkingen van één neuron. 
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een impuls veel sneller langs een axon geleid worden (zie basisblok 5: 
impulsopwekking en impulsgeleiding). 

 

Bloed-hersenbarrière  
Het bloed vervoert allerlei stoffen door het lichaam. Het levert 
voedingsstoffen en zuurstof aan de cellen en voert afvalproducten zoals 
koolstofdioxide af. De hersenen worden bijzonder goed van bloed voorzien. 
Van het bloed dat bij elke hartslag in de aorta wordt gepompt, gaat 20 % 
naar de hersenen. Deze stroom mag niet onderbroken worden aangezien de 
hersenen geen zuurstof of glucose kunnen opslaan.  

Hoe werkt de bloed-hersenbarrière?  
De wanden van alle bloedvaten zijn opgebouwd uit cellen die dicht tegen 
elkaar aan liggen. Bij normale haarvaten zitten er tussen de cellen van de 
haarvatwand kleine openingen zodat allerlei moleculen en ook virussen en 
bacteriën er doorheen kunnen. Bij hersenbloedvaten zijn deze openingen 
zo klein dat alleen water, zuurstof en koolstofdioxide kunnen passeren.  
Opdat de hersenen toch over voldoende nuttige stoffen kunnen beschikken 
is er een speciaal systeem dat veel energie vergt: via actief transport 
worden glucose, aminozuren, thiamine en andere vitaminen en hormonen 
uit de bloedbaan overgebracht naar het hersenweefsel. Bij actief transport 
wordt energie gebruikt. Dit in tegenstelling tot het transport van zuurstof, 
koolstofdioxide en water dat via diffusie plaatsvindt.  
 
Door de zeer nauw aaneengesloten celbekleding van de haarvaatjes in de 
hersenen, en de extra laag die door de astrocyten wordt gevormd, kunnen 
veel stoffen de wand van de bloedvaten in de hersenen niet passeren. Zo 
stelden artsen vast dat middelen die gebruikt worden bij chemotherapie en 
die wél invloed hebben op tumoren elders in het lichaam, geen invloed
  

Figuur 11: een astrocyt die een functionele groep synchroniseert 
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hebben op tumoren in de hersenen. En ook dopamine, dat als medicijn de 
ziekte van Parkinson zou kunnen verlichten, kan niet via het bloed de 
hersenen bereiken. Dit mechanisme, dat de meeste chemische stoffen de 
weg verspert van het bloed naar de hersenen, noemen we de bloed-
hersenbarrière.  

Wat is het nut van de bloed-hersenbarrière?  
Wanneer gewone lichaamscellen door een virus worden aangevallen, zullen 
witte bloedcellen deze geïnfecteerde cellen onschadelijk maken door ze af 
te breken en de restanten op te eten. Het lichaam kan gemakkelijk een 
geïnfecteerde huid- of darmwandcel vervangen. Maar dit geldt niet voor 
hersencellen. Hoewel sommige delen van de hersenen nieuwe neuronen 
kunnen aanmaken, mogen er beslist niet te veel hersencellen 
uitgeschakeld worden. Vandaar dat het lichaam letterlijk een barrière 
opbouwt rond de bloedvaten van de hersenen zodat virussen, bacteriën en 
schadelijke chemicaliën er niet doorheen kunnen.  
De meeste stoffen (zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen en gifstoffen) die in 
het bloed komen, verspreiden zich snel en gelijkmatig door het hele 
lichaam. Bij vergiftiging is het bestaan van de bloed-hersenbarrière een 
voordeel: het gif kan de hersenen niet bereiken. De  barrière kan echter 
nadelig zijn wanneer bijvoorbeeld een infectie in het lichaam moet worden 
bestreden: antibiotica dringen niet door de barrière heen. 

Figuur 12: de bloed-hersenbarrière. 
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Stoffen als alcohol en cafeïne blijken wél door de bloed-hersenbarrière 
heen te kunnen, evenals nicotine, heroïne, morfine en cannabiol, een van 
de werkzame stoffen van marihuana. De werkzame moleculen hiervan zijn 
zo klein dat ze de beschermende laag rondom de bloedvaatjes in de 
hersenen kunnen passeren. 

De voeding van neuronen  
De meeste cellen gebruiken een grote variëteit aan brandstoffen, maar 
neuronen gebruiken voornamelijk glucose. De verbranding hiervan, 
waarvoor uiteraard zuurstof nodig is, levert de cellen energie. De hersenen 
gebruiken in vergelijking met andere organen een gigantische hoeveelheid 
zuurstof. Hun afhankelijkheid van glucose hangt samen met het feit dat 
andere brandstoffen de bloed-hersenbarrière niet kunnen passeren. Dit is 
ook geen probleem want er is altijd wel voldoende glucose in het lichaam. 
Als het glucosegehalte van het bloed daalt, kan de lever glucose maken uit 
opgeslagen zetmeel of vet.  
Voor de verbranding van glucose is vitamine B1, ook wel thiamine 
genaamd, nodig. Bij gebrek aan thiamine sterven hersencellen af, omdat 
ze onvoldoende energie kunnen vrijmaken door verbranding. Dit komt veel 
voor bij chronisch alcoholisten. Hun ‘voeding’ bevat weliswaar voldoende 
calorieën, want alcohol bevat veel energie, maar hun eenzijdige dieet kan 
leiden tot een tekort aan vitamine B1. Dit veroorzaakt een psychische 
stoornis, genoemd het Korsakoff-syndroom. Dit manifesteert zich o.a. in 
een ernstige vorm van geheugenverlies.  
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4. Basisblok: indeling en bouw van het 
zenuwstelsel 
 
Aan de hand van toets 8 kun je vaststellen of je de basis van de indeling en 
de bouw van het zenuwstelsel beheerst. Indien je merkt dat deze kennis 
onvoldoende is, moet je de tekst van basisblok 4 doornemen en de vragen 
nog een keer maken. 
 

8. Vragen ingangstoets 
a. In welke twee delen kun je het zenuwstelsel indelen op basis van 

ligging? 
b. Je kunt ook het zenuwstelsel indelen naar functie. Welke twee delen 

kun je dan onderscheiden? Geef een voorbeeld van een activiteit van 
elk van beide delen. 

c. Stel iemand heeft een beroerte gehad waardoor een deel van de 
linkerzijde van het motorische deel van de hersenen is beschadigd. 
Zal hierdoor de linker- of de rechterarm verlamd zijn? 

d. Wat is het voordeel van het feit dat het autonome zenuwstelsel alle 
onbewuste processen regelt? 

e. Elk orgaan staat onder invloed van de twee stelsels van het autonome 
zenuwstelsel. Welk voordeel levert dat? 

 

Indeling van het zenuwstelsel naar ligging 
Het zenuwstelsel wordt qua ligging verdeeld in het centrale en het perifere 
deel. 
 
Het centrale zenuwstelsel  
Dit deel van het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. 
De hersenen worden omgeven door de schedel en het ruggenmerg loopt 
door de wervelkolom. Het hele centrale zenuwstelsel is dus beschermd 
door een harde botstructuur. 
 
Het perifere deel  
Dit deel bestaat uit zenuwen die het centrale deel met de organen 
verbinden. Zenuwen zijn gebundelde uitlopers van zenuwcellen 
(dendrieten en axonen). De zenuwen brengen  informatie uit de zintuigen 
naar het centrale zenuwstelsel, en ze geven opdrachten van het centrale 
zenuwstelsel door aan de organen. Ook de grensstrengen behoren tot het 
perifere zenuwstelsel. Deze liggen links en rechts van de wervelkolom. De 
grensstrengen bestaan uit ganglia (enkelvoud: ganglion), die via 
zenuwbanen met elkaar verbonden zijn. Een ganglion is een groep 
zenuwcellen met vergelijkbare functie. 
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Indeling naar functie 
Op grond van verschil in functie onderscheiden we het animale en het 
autonome zenuwstelsel. 
 
Het animale zenuwstelsel 
Dit deel van het zenuwstelsel is betrokken bij de handelingen van het 
organisme die bewust  worden uitgevoerd, onder invloed van de wil. Jij 
besluit bijvoorbeeld dat je een pen wilt pakken. Je hersenen geven deze 
opdracht door aan motorische zenuwcellen in het ruggenmerg. De uitlopers 
van deze motorische zenuwcellen (in de zenuwen van het perifere deel) 
zijn verbonden met de spieren in hand en arm. Als de impuls daar 
aankomt, trekken de spieren samen. Deze bewuste spieractiviteit wordt 
dus uitgevoerd omdat jij dat wilt. De motorische zenuwbanen komend 
vanuit de linker en rechter hersenhelft, kruisen elkaar in het verlengde 
merg (paragraaf 2.2 Bouw en functie  van de hersenen). De 
rechterhersenhelft heeft daardoor invloed op de spieren in het linker deel 
van het lichaam en andersom. 
 
Het autonome zenuwstelsel 
Dit deel van het zenuwstelsel functioneert - zoals de naam al zegt - 
zelfstandig, dus buiten de wil van de persoon om. Het houdt de onbewuste 
functies zoals de ademhaling en de spijsvertering in stand en het zorgt 
voor een constant inwendig milieu. Het werkt hierbij nauw samen met het 
hormoonstelsel. De centra van het autonome zenuwstelsel liggen in de 
hypothalamus, de hersenstam en het lymbisch systeem (zie § 2.2 Bouw en 
functie van de hersenen).  
Animaal en autonoom zenuwstelsel kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. Ook bij bewuste, door de wil gestuurde acties, is het autonome 
zenuwstelsel betrokken: denk maar aan de veranderingen in hartslag, 
ademhaling, enz. als je gaat hardlopen. Het autonome zenuwstelsel is 
weer onder te verdelen in het sympathische en parasympathische 
zenuwstelsel. De meeste organen van het menselijk lichaam zijn dubbel 
geïnnerveerd, dat wil zeggen ze zijn zowel verbonden met het 
parasympatische als met het orthosympathische zenuwstelsel.  
 
(Ortho)sympathisch zenuwstelsel 
Dit stelsel stimuleert processen die het lichaam in actieve staat brengen. 
Zo neemt de frequentie van hartslag en ademhaling toe, evenals de 
diameter van de bloedvaten in de skeletspieren en de diameter van de 
bronchiën. De spijsvertering daarentegen wordt op een laag pitje gezet. 
Dit allemaal om te zorgen dat de stofwisseling in de spiercellen kan 
worden opgevoerd. Het sympathisch zenuwstelsel brengt impulsen via het 
ruggenmerg naar de grensstrengen en vervolgens naar alle organen.  
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Parasympathisch zenuwstelsel 
Dit stelsel stimuleert processen die het lichaam in een staat van rust 
brengen: de frequentie van hartslag en ademhaling neemt af, evenals de 
diameter van de bloedvaten in de skeletspieren en de diameter van de 
bronchiën. De vertering wordt juist weer gestimuleerd. De impulsgeleiding 
van dit stelsel vindt plaats via de nervus vagus (het 10e paar hersen-
zenuwen) naar organen als ogen, longen en maag, en via de bekkenzenuw 
vanuit het ruggenmerg naar de urineblaas en de geslachtsorganen. Zie 
figuur 13 en paragraaf 2.2 Bouw en functie van de hersenen.  

Interactie tussen hormoonstelsel en zenuwstelsel 
Het autonome zenuwstelsel werkt samen met het hormoonstelsel in de 
regeling van lichaamsfuncties. Bijvoorbeeld: tijdens een periode van stress 
wordt meer van het hormoon  cortisol aangemaakt in de bijnierschors, 
onder invloed van het hormoon ACTH uit de hypofyse, die daartoe 
aangezet wordt door de hypothalamus. Het hormoon- en het zenuwstelsel 
dragen bij aan een interne stabiele toestand van het lichaam. Het 
handhaven van een interne stabiele toestand noemt men homeostase.  
Ontregelingen worden tegengegaan: zo mag bijvoorbeeld de 
lichaamstemperatuur van de mens niet te hoog of te laag worden. 

Figuur 13: autonoom zenuwstelsel met dubbele innervatie van organen 
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5. Basisblok: impulsopwekking en 
impulsgeleiding 
Aan de hand van toets 9 kun je vaststellen of je de basiskennis over 
impulsopwekking en impulsgeleiding beheerst. Indien je merkt dat deze 
kennis onvoldoende is, moet je basisblok 5 doornemen. Maak daarna de 
vragen nog een keer. 
 
9. Vragen ingangstoets 
a. Welk proces kost een neuron in rusttoestand energie? 
b. Welke twee ionen worden in welke richting onder invloed van de 

Na/K-pomp getransporteerd? 
c. Welke ionen gaan tijdens de depolarisatie in welke richting door de 

kanaaltjes van de celmembraan heen? 
d. Welk transport vindt er plaats tijdens de repolarisatie? 
e. Welk transport vindt er plaats tijdens de herstelfase? 
f. Waarvoor wordt in rust een membraanpotentiaal van -70 mV 

gehandhaafd? 
g. Op welke manier is er in synapsen sprake van een recyclingproces? 
h. Noem twee redenen waardoor een impuls maar in één richting over 

het axon kan l open. 
i. Wat bedoelt men met het alles-of-niets-principe wat betreft het 

ontstaan van een impuls?  
j. Welk voordeel heeft de myelineschede van een axon?    

Rol van celmembranen bij de opwekking van impulsen 
Bij alle levende cellen heerst een meetbaar verschil in potentiaal tussen de 
buitenkant en de binnenkant van het celmembraan: de 
rustmembraanpotentiaal, kortweg membraanpotentiaal of rustpotentiaal 
genoemd. De oorzaak van de rustpotentiaal is een verschil in de verdeling 
van ionen in de vloeistoffen binnen en buiten de cel. Hierdoor is het 
binnenste van de cel negatief geladen ten opzichte van de vloeistof buiten 
de cel.  
 (Zie hiervoor ook paragraaf 3.2 Meting van de elektrische activiteit.)  

Rustpotentiaal 
De rustpotentiaal wordt gehandhaafd door de volgende factoren:  
De Na/K-pomp. Deze pompt voortdurend natriumionen (Na+) de cel uit en 
kaliumionen (K+) de cel in, zodat in het inwendige van de cel de 
kaliumconcentratie veel hoger is en de natriumconcentratie veel lager dan 
erbuiten. De energie voor de Na/K-pomp wordt geleverd door ATP, de 
belangrijkste energiedrager in de cel. Bij energiegebrek vervalt de 
membraanpotentiaal.  
Binnen de cel bevinden zich veel negatief geladen organische moleculen 
die te groot zijn om door het celmembraan heen naar buiten te kunnen.  
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Figuur 14: actiepotentiaal 

De membraanpermeabiliteit. Via ionkanaaltjes in het celmembraan kunnen 
de Na-ionen terug naar binnen en de K-ionen terug naar buiten 
diffunderen, maar de doorlaatbaarheid van de K-kanaaltjes is in rust véél 
groter dan die van de Na-kanaaltjes, zodat er netto veel minder positieve 
ionen naar binnen dan naar buiten diffunderen. Diffusie kost geen energie, 
het berust op verschil in concentratie en lading. 
De verdeling van deze en andere geladen deeltjes aan beide zijden van het 
celmembraan veroorzaakt een negatieve binnenkant ten opzichte van de 
buitenkant. Kortom: tijdens ‘rust’ heerst er een spanning, de 
rustpotentiaal. De rustpotentiaal van zenuwcellen bedraagt ongeveer - 70 
mV. Door deze potentiaal is de cel prikkelbaar, zoals een pijl alleen 
weggeschoten kan worden van een gespannen boog.  
Alle levende cellen hebben een rustpotentiaal, maar alleen in zenuw- en 
spiercellen blijkt  de ionenpermeabiliteit van hun membraan na een prikkel 
sterk te veranderen: de actiepotentiaal, zie figuur 14. 

 
 

Het verloop van een actiepotentiaal 
De celmembraan van een zenuwcel ontvangt een prikkel. 
Hierdoor stijgt de membraanpermeabiliteit voor natriumionen.  
Gevolg: Natriumionen stromen de cel in.  
Hierdoor wordt de binnenkant van de membraan minder negatief geladen 
(ontlading of depolarisatie): de membraanpotentiaal die - 70 mV was, gaat 
stijgen. 
Als de prikkel sterk genoeg is, kan de membraanpotentiaal de kritische 
waarde van - 50 mV bereiken; dit is de drempelpotentiaal. 
Wordt de drempelpotentiaal bereikt, dan gaan plotseling alle 
natriumkanaaltjes open en stroomt de grote overmaat natriumionen van 
buiten de cel naar binnen. (Dit is een alles-of-niets-reactie: als de 
drempelwaarde eenmaal overschreden is, volgt altijd verdere depolarisatie 
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tot de maximale waarde. Je kunt dit vergelijken met het leeglopen van de 
stortbak van de wc.) 
Hierdoor bereikt de membraanpotentiaal zelfs tijdelijk een positieve 
waarde tot ongeveer + 30 mV: ‘overshoot’, een tijdelijke omkering van de 
lading t.o.v. het plasmamembraan. Maar meteen daalt de potentiaal weer, 
want: De kaliumkanaaltjes reageren ook op het bereiken van de 
drempelpotentiaal, alleen iets trager - het verschil is een fractie van een 
milliseconde. Het opengaan van de kaliumkanaaltjes leidt tot de uitstroom 
van kaliumionen uit de cel. Hierdoor wordt de negatieve lading van de 
inhoud van de cel t.o.v. de buitenkant hersteld: repolarisatie.  

 
 
De membraanpotentiaal daalt tijdelijk tot zelfs iets onder de 
rustpotentiaal, tot - 80 mV. Dit wordt hyperpolarisatie genoemd. Nu volgt 
de herstelfase: de Na/K-pomp zorgt voor terugkeer naar de normale 
concentratie van natrium- en kaliumionen in de cel.  

 
De wezenlijke oorzaak van de actiepotentiaal is het feit dat de 
natriuminstroom eerder en sneller optreedt dan de kaliumuitstroom. 
Wanneer beide ionenstromen even groot zouden zijn en tegelijk zouden 
optreden zou er aan de membraanpotentiaal niets veranderen.  
zie figuur 15.  
Zie ook ►URL8 voor een animatie van deze actiepotentiaal. 
 

Figuur 15: transport natrium en kalium door membraan 
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Samengevat: 
Men onderscheidt aan de actiepotentiaal de volgende fasen (zie grafiek in 
figuur 14):  
1. depolarisatie tot aan de drempelwaarde van - 50 mV (ten gevolge van de 
prikkel)  
2. depolarisatiefase ten gevolge van natriuminstroom tot maximaal 
ongeveer +30 mV  
3. repolarisatiefase ten gevolge van kaliumuitstroom  
4. hyperpolarisatie ten gevolge van de voortgezette kaliumuitstroom tot - 
80 mV.  
5. herstelfase: terugkeer naar de rustpotentiaal van - 70mV  

Refractaire periode  
Tijdens bovengenoemde fasen 2, 3 en 4 is de cel niet gevoelig voor nieuwe 
prikkels, hoe sterk die ook zijn. We noemen dit de absoluut refractaire 
periode. Deze duurt ongeveer 1 milliseconde. 
Tegen het einde van de actiepotentiaal, tijdens de herstelfase, kan de cel 
wél geprikkeld worden, maar alleen als de prikkels veel sterker zijn dan 
normaal. Dit noemen we de relatief refractaire periode. Deze kan 20 tot 
200 msec duren. De refractaire periode eindigt wanneer de natrium- en 
kaliumkanaaltjes weer in de uitgangspositie zijn gebracht, klaar voor de 
volgende actiepotentiaal, de membraanpotentiaal zijn rustwaarde van -70 
mV heeft bereikt en de Na/K-pomp de concentraties van beide ionen 
binnen en buiten de cel heeft hersteld.  

Prikkels  
Kunstmatig kan men zenuwcellen elektrisch prikkelen waardoor 
depolarisatie ontstaat. In een levend organisme is de prikkel meestal 
chemisch.  
Prikkels die de drempelwaarde bereiken noemt men supraliminaal; zij 
kunnen een actiepotentiaal doen ontstaan. Subliminale prikkels zijn niet 
voldoende om deze op gang te brengen: na een korte verstoring herstelt de 
membraanpotentiaal zich.   
Pacemakercellen (zoals in de sinusknoop) hebben geen prikkel nodig voor 
activering. De membraaneigenschappen zijn dusdanig dat steeds een 
‘ionen-lek’ plaatsvindt waardoor de cel zichzelf activeert. Na de activatie 
begint het proces opnieuw.  

Impulsgeleiding 
We hebben gezien dat prikkeling van de membraan van een zenuwcel ter 
plaatse een actiepotentiaal kan veroorzaken. Na de actiepotentiaal 
herstelt zich de oorspronkelijke toestand en de cel komt terug in de 
rusttoestand waarbij de Na/K-pomp de rustpotentiaal blijft handhaven.  
De actiepotentiaal levert een spanningsverschil tussen het 
gedepolariseerde deel van de celmembraan en de aangrenzende stukjes 
celmembraan, waar geen omslag van de  membraanpotentiaal heeft 
plaatsgevonden. Hierdoor gaan er elektrische stroompjes lopen tussen het  
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omgepoolde deel en de naastgelegen delen van de celmembraan. Die 
stroompjes vormen weer de prikkel voor de opwekking van een 
actiepotentiaal in de naastgelegen stukjes celmembraan, door verandering 
van de membraanpermeabiliteit ervan. Een plaatselijke depolarisatie 
brengt zo een golf van depolarisaties teweeg, zoals een omvallende 
dominosteen een hele reeks stenen kan laten omvallen. Deze verplaatsing 
van actiepotentialen langs een zenuwbaan noemen we impulsgeleiding. 
Actiepotentialen ontstaan dus steeds opnieuw in de zenuwcel; er is steeds 
een nieuwe ompoling (figuur 16). 

Figuur 16: impulsgeleiding langs axon zonder myelineschede 

a 

b 

c 
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Snelheid van een impuls 
Binnen een organisme kan de snelheid van impulsgeleiding langs de 
uitlopers van de zenuwcellen sterk variëren. Ten eerste heeft de dikte van 
een uitloper daarmee te maken: hoe dikker hoe sneller. Ten tweede heeft 
de eerder genoemde myelineschede, ook merg genaamd, er invloed op. Bij 
de mergloze zenuwvezels (dus zonder myelineschede) bedraagt de 
geleidingssnelheid van een impuls ongeveer 1 m per seconde, terwijl deze 
bij de door merg omgeven neuronen kan oplopen tot 5 à 6 m per seconde. 
Dit komt door de sprongsgewijze voortgeleiding van de impulsen in 
zenuwvezels die omgeven zijn door een myelineschede. De myelineschede 
bestaat uit speciale gliacellen, de cellen van Schwann, die de zenuwvezel 
isoleren. Tussen twee aangrenzende cellen van Schwann ligt telkens een 
stukje zenuwvezel bloot; dit heet de insnoering of knoop van Ranvier. 
Alleen in de knopen van Ranvier vindt de ompoling plaats (figuur 17). In 
deze insnoeringen zitten relatief veel natrium- en kaliumkanaaltjes. De 
actiepotentiaal wordt in elke knoop opnieuw opgewekt. 

 

Impulsen over en weer 
Zintuigcellen vangen externe prikkels op. Als de prikkel sterk genoeg is om 
de drempelwaarde van de zintuigcellen te overschrijden, ontstaat er een 
actiepotentiaal: De prikkel wordt omgezet in impulsen. De impulsen 
worden naar het centrale zenuwstelsel geleid, waar ze verwerkt worden. 
Vervolgens kan het centrale zenuwstelsel ook weer door middel van 
impulsen klieren of spieren aanzetten tot actie. 
Er moet dus overdracht van impulsen plaatsvinden tussen zintuigcellen en 
sensorische zenuwcellen, tussen zenuwcellen onderling en van motorische 
zenuwcellen op spier- of kliercellen.  
Deze overdracht van impulsen kan niet rechtstreeks via actiepotentialen 
plaatsvinden, want actiepotentialen kunnen niet van de ene cel op de 
andere overspringen (uitzondering: in het hart), omdat er een spleet 
tussen de neuronen zit die overbrugd moet worden: de synaptische spleet 
(figuur 18a). Het overbruggen gebeurt via bepaalde chemische 
overdrachtsstoffen: neurotransmitters. 

Figuur 17: impulsgeleiding langs axon met myelineschede. 
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De synaps 
De mpuls komt aan bij de synaps in het presynaptisch eindplaatje aan het 
einde van een axon (presynaptisch = vóór de synaptische spleet gelegen). 
Hij veroorzaakt daar een instroom van calciumionen, met als gevolg een 
korte depolarisatie (figuur 18b). Hierdoor bewegen blaasjes met 
neurotransmitters, die aanwezig zijn in het presynaptisch eindplaatje, naar 

Figuur 18: overdracht van de actiepotentiaal in de synaps 
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hun celmembraan, botsen ertegen aan de binnenkant, versmelten ermee 
en breken erdoorheen, openen zich en storten hun inhoud uit aan de 
buitenkant, in de synaptische spleet (figuur 18c).  
De neurotransmitterstoffen uit de blaasjes hechten zich aan receptoren die 
zich bevinden op het celmembraan van de zenuwcel die aan de ‘overkant’ 
van de synaptische spleet ligt, het postsynaptische membraan. De 
transmitter past op de receptormoleculen als een sleutel in een slot. 
Wat er vervolgens gebeurt in het postsynaptische membraan, is afhankelijk 
van de soort receptor. Sommige hebben een stimulerende werking, andere 
een remmende. 
  
Als de neurotransmitter zich hecht aan een stimulerende receptor, worden  
transportmoleculen geactiveerd om natriumionen de cel in te laten, 
waardoor de binnenkant van de cel minder negatief geladen wordt t.o.v. 
de buitenkant (figuur 18d). Met andere woorden: de membraanpotentiaal 
stijgt, het membraan wordt (enigszins) gedepolariseerd. Er ontstaat een  
EPSP= Excitatoire PostSynaptische Potentiaal (excitatoir = stimulerend). 
Deze EPSP is hoogstens enkele millivolts groot. Eén actiepotentiaal in het 
presynaptische uiteinde veroorzaakt op deze wijze één EPSP op het 
postsynaptische membraan. Of deze ene EPSP een actiepotentiaal kan 
opwekken in het postsynaptische membraan, hangt af van de op dat 
moment heersende membraanpotentiaal. Is de membraan al sterk 
gedepolariseerd door talrijke EPSP’s afkomstig van andere synaptische 
uiteinden, dan kan één EPSP juist voldoende zijn om de drempel te doen 
bereiken: de postsynaptische cel wordt dan geëxciteerd (geactiveerd) en 
er ontstaat een actiepotentiaal. Meestal is één EPSP niet voldoende voor 
excitatie: wel zorgt elke EPSP ervoor dat gedurende korte tijd de afstand 
tot de drempelwaarde verminderd is; dit wordt facilitatie genoemd, d.w.z. 
de kans op het ontstaan van een actiepotentiaal is vergroot.  
 
 Als de neurotransmitter zich bindt aan remmende receptoren, worden 
deze hierdoor geactiveerd worden om negatief geladen chloorionen de cel 
binnen te laten. Hierdoor wordt het celmembraan aan de binnenkant juist 
sterker negatief geladen, dus er treedt hyperpolarisatie op. Dit wordt een 
IPSP= Inhiberende PostSynaptische Potentiaal genoemd (inhiberend = 
remmend).     
Het potentiaaleffect van EPSP’s en IPSP’s wordt vanaf elke prikkelplaats 
voortgeleid over de membraan van de postsynaptische cel. Ter plaatse van 
de axonheuvel (de plek van het cellichaam waar het axon de cel verlaat) is 
de drempelwaarde van het neuron het laagst. Wanneer voldoende EPSP’s 
worden opgeteld, en niet te veel IPSP’s aanwezig zijn, ontstaat de 
actiepotentiaal in de axonheuvel (men kan dit vergelijken met de laagste 
plaats in de rand van het zwembad: bij stijging van het waterniveau loopt 
het bad hier het eerst over). We noemen het optellen en aftrekken van 
EPSP’s en IPSP’s summatie. Summatie kan spatieel (ruimtelijk) zijn, d.w.z. 
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dat er meerdere presynaptische uiteinden tegelijk (binnen 15 msec) 
‘vuren’. Summatie kan ook temporeel zijn: dan worden de effecten 
opgeteld van hetzelfde axonuiteinde, als daar binnen 15 msec weer 
opnieuw een actiepotentiaal aankomt.  

Remmende en stimulerende synapsen 
Bij de impulsoverdracht fungeren de receptoren in de celmembranen van 
de dendrieten en de cellichamen als ontvangstinstallaties, vergelijkbaar 
met kleine antennes. De meeste zenuwcellen hebben honderden en 
sommige wel duizenden synapsen: ze staan via elk van deze synapsen in 
contact met een andere zenuwcel. Kortom, ze staan onder invloed van 
honderden, duizenden zenuwcellen tegelijk. 
Sommige synapsen werken stimulerend, andere remmend, zoals hierboven 
beschreven. Acetylcholine en glutamaat worden stimulerende 
neurotransmitters genoemd, omdat ze in de meeste synapsen een 
stimulerende werking hebben. GABA en glycine worden als remmende 
neurotransmitters beschouwd, omdat zij zich juist binden aan receptoren 
die als reactie de membraanpotentiaal verhogen.  
Ook de impulsfrequentie is van belang: naarmate de impulsfrequentie aan 
het uiteinde van het axon groter is, worden er meer neurotransmitters 
vrijgelaten uit de blaasjes en is de invloed (positief of negatief) op het 
volgende neuron groter.  
Kortom, je kunt het effect van de synapsen zien als een optelsom: hoe 
meer stimulerende en hoe minder remmende receptoren van één neuron 
tegelijk door neurotransmitters worden geopend, hoe groter de kans dat 
een impuls ontstaat.  
 
Een en dezelfde zenuwcel geeft, voorzover bekend, bij iedere synaps altijd 
dezelfde neurotransmitter af. Dit is een stimulerende of een remmende 
neurotransmitter. Het effect is verder afhankelijk van de aard van de 
receptoren aan de andere zijde van de synaps. Bv. acetylcholine werkt 
stimulerend in grensstrengganglia, maar remmend in de cellen van de 
sinusknoop).  
Recentelijk staan de zgn. neuromodulatoren in het middelpunt van de 
belangstelling. Dit zijn stoffen die de effectiviteit van de 
neurotransmitters kunnen wijzigen. Het bekendst zijn de endorfinen. 
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Impulssterkte en impulsfrequentie 
De sterkte van de prikkel bepaalt de frequentie van de actiepotentialen: 
hoe sterker de prikkel, hoe hoger de frequentie, dus hoe meer 
actiepotentialen per seconde: een impulstrein. De impulssterkte blijft 
echter steeds hetzelfde (zie figuur 20), zoals eerder al geformuleerd: de 
actiepotentiaal verloopt via het alles-of-niets-principe. Als de 

Figuur 19: verschil in effect tussen remming en stimulering door transmitterstoffen 
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actiepotentiaal ontstaat, verloopt hij op steeds dezelfde manier dus met 
hetzelfde spanningsverschil.  
Een sterkere prikkel kan wel meer neuronen activeren, zodat er op die 
manier meer actiepotentialen tegelijkertijd naar een bepaalde plaats in de 
hersenen of naar de spieren kunnen worden geleid. 

 

Voorbereiding van de synaps voor een nieuwe impuls 
Je kunt je vingers buigen en meteen daarna weer strekken. De impulsen 
die de buigspieren laten samentrekken, zijn via neurotransmitters 
overgebracht op de spiercellen. Maar als je vervolgens je vingers wilt 
strekken, moeten deze neurotransmitters, die de receptoren bezet 
houden, verdwijnen. En dit moet snel gebeuren.  
Enzymen breken de neurotransmitters die zich hebben gehecht aan de 
receptoren, af. Ook de gliacellen (basisblok 3) kunnen neurotransmitters 
opnemen.  
De brokstukken van de afgebroken neurotransmitters worden 
teruggebracht naar het presynaptisch neuron: recycling (zie figuur 18e). Ze 
worden daar weer opgebouwd en in nieuwe blaasjes opgeslagen, klaar voor 
een volgende impuls. 

Richting van de impuls 
Hoewel recentelijk is ontdekt dat het ook anders kan, verloopt het 
overgrote deel van de niet kunstmatig opgewekte impulsen van de kant van 
de dendriet naar het cellichaam toe en verplaatsen ze zich van het 
cellichaam af over het axon in de richting van de synaps. Als we een 
zenuwcel kunstmatig prikkelen, en er ontstaat een actiepotentiaal, dan 
loopt de impuls beide kanten op vanaf de plaats waar de actiepotentiaal is 
ontstaan. Maar aangekomen bij het dendriet-uiteinde loopt de impuls dood 
op het postsynaptische membraan, terwijl aan het axon-uiteinde in de 
presynaptische membraan neurotransmitters vrijgemaakt worden, die 
eventueel in de aangrenzende zenuwcel opnieuw een actiepotentiaal 
kunnen opwekken. Alleen aan de presynaptische zijde van een synaps 
kunnen neurotransmitters vrijgemaakt worden. 

Figuur 20: relatie prikkelsterkte met impulssterkte en impulsfrequentie 
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2.2 Bouw en functie van de 
hersenen 

Inleiding  
Als je deze paragraaf hebt bestudeerd, weet je 

 uit welke onderdelen de hersenen bestaan 

 waar deze onderdelen zich bevinden 

 welke functie(s) elk onderdeel heeft en  

 hoe ze onderling samenwerken  
De kennis uit basisblok 4 ‘indeling en bouw van het 
zenuwstelsel’ is nodig voor een goed begrip van deze 
paragraaf. 
 
Na het lezen van deze paragraaf en het beantwoorden van 
de vragen die erin staan, kun je twee diagnostische 
toetsen maken: Hersenen en functies en Een 
Maandagochtend. Deze zijn beide interactief; ze zijn ook 
voorzien van werkbladen: vraag je docent. 
Hierna kun je opdracht 17: het feestje en opdracht 18: 
blindheid voor gezichten maken. 
In bijlage 1 vind je een lijst met de namen van de 
besproken delen van de hersenen, hun ligging en functie. 

 

6. Achtergrondinformatie: enkele hersenfeiten 
Je hersenen wegen 1 tot 1,5 kg en hebben een volume 
van ongeveer 1,6 l. Ze zijn opgebouwd uit meer dan 1012 
zenuwcellen. Elk van deze zenuwcellen is met vele 
andere verbonden. Er is berekend dat er 60.1012 synapsen 
in de hersenen zijn. De hersenen nemen slechts 2% van je 
totale lichaamsvolume in, maar gebruiken wel 20% van 
alle zuurstof die je binnenkrijgt. Ongeveer een kwart van 
de energie die je tot je neemt wordt door de hersenen 
gebruikt. Voldoende goede voeding en genoeg zuurstof 
zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling en de werking 
van de hersenen. 

Globale indeling van de hersenen 
Doorsneden van de hersenen 
Bij de studie van de hersenen worden vaak doorsneden 
van echte hersenen bestudeerd. Daarom is het handig om 
enkele begrippen te behandelen, die aangeven welke 
doorsneden bedoeld worden (figuur 21).  
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mediaan: doorsnede tussen de twee hersenhelften door 
coronaal: doorsnede van de ene zijkant van de hersenen 
naar de andere zijkant 
sagittaal: doorsnede naast de mediane doorsnede 
horizontaal: doorsnede in de breedte van voren naar 
achteren 
dorsaal: aan de bovenkant van de hersenen (letterlijk: 
aan de rugzijde) 
ventraal: aan de onderkant van de hersenen (letterlijk: 
aan de buikzijde) 
anterior: aan de voorkant gelegen  
posterior: aan de achterkant gelegen. 

Buitenaanzicht hersenen 
In figuur 22 zien we de buitenkant van de grote hersenen, 
bestaande uit vier kwabben, en de kleine hersenen (het 
cerebellum). 
 

 

Figuur 21: begrippen om plaatsbepaling in de hersenen aan te geven 
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De grote hersenen 
De buitenste laag van de grote hersenen heet de cortex 
of hersenschors. Deze is sterk geplooid. Als je de cortex 
van de grote hersenen van een mens zou uitvouwen en 
gladstrijken, zou deze een oppervlakte van ongeveer 2500 
cm2 hebben. Door de geplooide structuur past het 
allemaal in de schedel.  
De cortex van de grote hersenen is de plaats waar 
bewuste gewaarwording plaatsvindt en vanuit deze cortex 
worden de opdrachten voor bewuste bewegingen 
gegeven. Ook het geheugen voor bewuste 
gewaarwordingen en voor hoe je bewuste bewegingen 
moet uitvoeren, bevindt zich in de cortex van de grote 
hersenen.  
Elk gebied in de hersenen heeft zijn eigen taak, maar alle 
hersengebieden werken ook met elkaar samen. 

Links en rechts 
De grote hersenen bestaan uit twee kwart bollen die 
elkaars spiegelbeeld vormen.  
Grofweg bedient de linker hersenhelft het rechter 
gedeelte van het lichaam en de rechter hersenhelft het 
linker gedeelte. Dit houdt in dat zintuiglijke informatie 
van het linker gedeelte van het lichaam terechtkomt in de 
rechterhersenhelft en omgekeerd. Voor de motorische 
zenuwen geldt dat  signalen die spieren in het linkerdeel 
van je lichaam aansturen, ontstaan in de 
rechterhersenhelft en omgekeerd. De zenuwbanen van de 
linker- en de rechterhelft van de hersenen kruisen elkaar 

Figuur 22: buitenaanzicht hersenen 
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dus. Dit kruisen gebeurt net onder de grote hersenen in 
de pons (zie de paragraaf over De hersenstam)  
 

Corpus callosum (hersenbalk) 
Het ‘corpus callosum’ is een verbinding tussen beide 
hersenhelften zodat de informatie van de linker 
hersenhelft gekoppeld kan worden aan die van de rechter 
hersenhelft.  

 

7. Achtergrondinformatie: ‘split brain’ 
Mensen met een hevige vorm van epilepsie worden soms 
behandeld door het corpus callosum door te snijden (split 
brain patiënten). Impulsen die de epileptische aanvallen 
veroorzaken kunnen dan niet meer van de ene hersenhelft 
naar de andere gaan. De epileptische aanval betreft dan 
maar de helft van het lichaam. 

 
De twee hersengedeelten zijn grotendeels elkaars 
spiegelbeeld. Zowel links als rechts bevinden zich 
gebieden waar tastinformatie uit een hand binnenkomt of 
waar bewegingsinformatie naar een been vertrekt. Maar 
sommige taken zijn hoofdzakelijk in één van beide 
hersenhelften gelokaliseerd: bij de meeste mensen is 
bijvoorbeeld de linker hersenhelft gespecialiseerd in taal. 

Binnen en buiten 
De cortex, de buitenkant van de grote hersenen is roze, 
de binnenkant van de grote hersenen is wit. Dit 
kleurverschil komt door de witte vettige stof myeline. 
Myeline zit om de uitlopers van zenuwcellen (zie basisblok 
3: bouw en functie van zenuwcellen). In de binnenkant 
van de grote hersenen zitten bijna alleen uitlopers terwijl 
in de cortex vooral de cellichamen zitten, waar geen 
myeline omheen zit. Ook in de kleine hersenen bevinden 
de cellichamen zich in de cortex aan de buitenkant. 

Kwabben 
De beide hersenhelften zijn elk onderverdeeld in vier 
kwabben: de frontaalkwab aan de voorkant en de 
occipitaalkwab aan de achterkant; daartussenin de 
temporaalkwab (beneden) en de pariëtaalkwab (boven): 
zie figuur 23.  

Frontaalkwab 
De frontaalkwab, ook voorhoofdskwab genoemd, is de 
grootste van de vier. Dit hersengebied is de locatie van 
het menselijk zelfbewustzijn.  



NLT2-v114 Hersenen en Leren 46 

In de frontaalkwabben ligt ook de primaire motorische 
cortex, van waaruit bewegingen worden aangestuurd. 
Deze ligt vlak voor de centrale groeve tussen de 
frontaalkwab en de pariëtaalkwab.  
 

 
De primaire motorische cortex bestaat uit afzonderlijke 
gebieden die ieder verbonden zijn met een bepaald deel 
van het lichaam. Hoe we dat weten? Als je een bepaald 
gebiedje in de primaire motorische cortex prikkelt met 
een elektrode, gaat de duim van de betreffende persoon 
bewegen. Prikkel je een ander gebiedje, dan beweegt 
bijvoorbeeld de knie, enz. De grootte van elk gebiedje 
hangt niet af van de grootte van de spier, maar van de 
complexiteit van de bewegingen. Naarmate de motoriek 
van een bepaald deel van je lichaam fijner is, 
ingewikkelder dus, is het overeenkomstige gebied in de 
cortex groter. 
Zo kun je in een dwarsdoorsnede van de grote hersenen 
vlak voor de centrale groeve de lichaamsdelen 
projecteren die verbonden zijn met de primaire 
motorische centra (zie figuur 24). Dit wordt de 
homunculus (= Latijn voor ‘mensje’) genoemd. 

Figuur 23: verschillende gebieden in de cortex 
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Figuur 24: De homunculus, een projectie van verbindingen tussen het lichaam en de cortex. Links 
de sensorische gebieden, rechts de motorische gebieden. 
 

Vóór de primaire motorische cortex ligt de premotorische 
cortex, ook wel secundaire motorische cortex genaamd. 
Deze is vooral actief gedurende het voorbereiden van een 
beweging. Hier komt informatie binnen over het 
lichaamsdeel dat bewogen moet worden. Ook ontvangt de 
premotorische cortex informatie over de houding van 
(delen van) het lichaam: sta je gebogen? Waar is je hand 
ten opzichte van je lichaam? Waar sta je? Met deze 
informatie kunnen in de primaire motorische cortex de 
juiste delen worden aangestuurd. Tijdens de beweging is 
de premotorische cortex juist niet actief. 
In de frontale cortex ligt ook opgeslagen hoe bewegingen 
die je hebt geleerd, moeten worden uitgevoerd: lopen, 
fietsen, schrijven, praten, enz., handelingen waarbij veel 
verschillende spieren gecoördineerd moeten 
samenwerken. Bij het spreken gebruik je bijvoorbeeld je 
stembanden, die door verschillende spiertjes worden 
aangespannen, en je tong die ook één grote spier is. Dit 
betreft de motoriek van het spreken. Het gebied van 
Broca in de frontaalkwab van de linker hersenhelft zorgt 
ervoor dat wát we zeggen, begrijpelijke taal is. Mensen 
die een beschadiging in dit gebied hebben, spreken in een 
soort telegramstijl en hebben moeite de juiste woorden 
te vinden. (Bij sommige linkshandigen ligt het gebied van 
Broca in de rechterhersenhelft.) 
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10. Vraag 
Als iemand een hevige migraineaanval heeft, kan hij/zij  
soms een taalstoornis krijgen: hij/zij kan bepaalde 
woorden niet uitspreken. Dit gaat vaak gepaard met een 
tintelend gevoel in de rechterarm of rechterhand. 
In welke hersenhelft vindt deze migraineaanval plaats? 
Verklaar je antwoord. 

 

8. Achtergrondinformatie: spiegelcellen 
Rizolatti en Gallese (1996) bestudeerden wat bepaalde 
cellen in de premotorische cortex van apen deden als de 
apen pinda’s pakten. Ze ontdekten dat de cellen in dit 
gebied impulsen afgaven als de apen zelf de pinda’s 
pakten. Dit was op zich niet zo bijzonder, maar het was 
wel merkwaardig dat de cellen ook vuurden als de apen 
alleen maar toekeken hoe de onderzoeker de pinda’s 
pakte. Anders gezegd: Als de aap observeert hoe iemand 
anders een handeling uitvoert, dan wordt dit gedrag in de 
hersenen van de aap nageaapt alsof de aap het gedrag 
zelf uitvoert. Dit gebeurt door de zogenaamde 
spiegelneuronen.  
Uit: Margriet Sitskoorn, Het maakbare brein, p 31,32  

Ook in de premotorische cortex van de mens liggen 
spiegelcellen, waarmee bewegingen van anderen die je 
ziet bewegen, in je hersenen worden nagebootst. En het 
spiegelen beperkt zich niet tot beweging. De laatste paar 
jaar wordt duidelijk dat de spiegelcellen op meer 
plaatsen in het brein actief zijn. Bijvoorbeeld in het 
pijncentrum. Als we beelden zien van iemand anders die 
met een naald wordt geprikt, reageert het pijncentrum in 
onze hersenen alsof we zelf geprikt worden Medelijden 
doen we dus heel letterlijk. Op een andere plaats in de 
hersenen worden spiegelcellen actief als je je in de 
emoties van een ander inleeft, zoals blijdschap, angst, 
enz. Deze spiegelcelactiviteit ontbreekt bij kinderen met 
een autistische stoornis.  

11. Vraag 
Wanneer je een voetbalwedstrijd op de televisie ziet heb 
je soms de neiging om mee te schoppen. Hieruit blijkt dat 
je spiegelneuronen hebt. Beschrijf voor je zelf ook een 
situatie waaruit blijkt dat je spiegelneuronen hebt. 

 
In het voorste deel van de frontaalkwab ligt de 
prefrontale cortex (niet te verwarren met de 
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premotorische cortex). Dit wordt wel het 
‘civilisatieorgaan’ of de ‘manager’ genoemd. De 
prefrontale cortex houdt alle activiteiten van het centrale 
zenuwstelsel in de gaten en beoordeelt ze. Het zorgt voor 
planning, organisatie en motivatie. De prefrontale cortex 
zorgt voor aanvaardbaar seksueel en sociaal gedrag door 
impulsen zo nodig te onderdrukken. Het is de zetel van 
geweten, motivatie en karakter. 

12. Vraag 
Weet je nog wat het verschil is tussen jongens en meisjes 
wat betreft de ontwikkeling van de prefrontale cortex? 
(zie ‘Onderzoek op orgaanniveau: hersenscans’ in 
paragraaf 1.2 Oriënterende opdrachten) 
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9. Achtergrondinformatie: een ijzeren staaf 
door de frontaalkwabben  
Letsel aan de prefrontale cortex kan tot hele specifieke 
gedragsveranderingen leiden. Het klassieke voorbeeld is 
dat van Phineas Gage, een 19e-eeuwse spoorwegarbeider 
die een groot deel van zijn voorste hersenen kwijtraakte 
toen hij als gevolg van een voortijdig tot ontploffing 
gebrachte springlading een stalen staaf door zijn hoofd 
kreeg. Gage overleefde het ongeluk maar was sindsdien 
van een doelbewuste, hardwerkende man veranderd in 
een dronken lanterfanter. De arts die hem behandelde, 
beschreef de nieuwe Gage als ‘bij tijd en wijle 
verschrikkelijk dwars, en tegelijkertijd grillig en onzeker, 
voortdurend vol plannen voor toekomstige activiteiten 
waar hij weer vanaf zag voordat ze vaste vorm hadden 
aangenomen, een kind wat betreft zijn intellectuele 
capaciteiten en uitingen, maar met de dierlijke 
hartstocht van een sterke 
kerel”.

 Figuur 25: een ijzeren staaf door de frontaalkwabben 
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10. Achtergrondinformatie: myelinisering 
prefrontale cortex 
18 maanden na de geboorte vindt bij een baby 
myelinisering van de prefrontale cortex plaats. Dit 
betekent dat er myeline rondom de axonen komt 
waardoor de impulssnelheid hoger wordt. Dan 
ontwikkelen kinderen zelfbewustzijn. Als je een stip 
gekleurd poeder op hun gezicht aanbrengt, vegen ze dat 
eraf als ze naar hun spiegelbeeld kijken, ze wrijven niet 
meer over de spiegel zoals jongere kinderen doen. In dit 
verband is ook de uitzending van Noorderlicht (10 
november 1996) over het zelfbewustzijn bij dolfijnen 
interessant.  

Occipitaalkwab 
De kleinste hersenkwab. Deze is vooral betrokken bij het 
zien. In de occipitaalkwab liggen de visuele centra: het 
primaire en het secundaire centrum. Het primaire 
centrum registreert wat je op een bepaald moment ziet. 
Het secundaire visuele centrum zorgt voor het herkennen 
van wat je ooit eerder gezien hebt. Iemand die een 
beschadigd secundair visueel centrum heeft, kan een 
spons wel zien maar niet herkennen als een voorwerp 
waarmee je de ramen kan schoonmaken. Pas als hij de 
spons in zijn handen heeft kan hij dit wel, als tenminste 
het secundaire tastcentrum, dat voor het associëren van 
de primaire tastgewaarwordingen dient, nog wel 
functioneert.  

Pariëtaalkwab (wandbeenkwab) 
Vooraan in de pariëtaalkwab, direct achter de centrale 
groeve die de frontaalkwab van de pariëtaalkwab 
scheidt, ligt de primaire sensorische cortex. Hier vindt de 
gewaarwording plaats van gevoelsprikkels (b.v. druk, tast, 
pijn, warmte, kou, spierspanning) Elk deel van het 
lichaam heeft zijn eigen plaats op de sensorische schors. 
Lichaamsgebieden met een fijne gevoeligheid beslaan een 
groter oppervlak van deze schors. Zo loopt de primaire  
sensorische schors parallel aan de hierboven genoemde 
primaire motorische schors in de frontaalkwab. 

13. Vraag 
Zoek een afbeelding van de motorische schors en de 
sensorische schors, met de projectie van lichaamsdelen, 
in bijvoorbeeld Binas, Biodata of op Wikipedia. Zie ook 
figuur 24. In welke projectie zijn de tanden en de 
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geslachtsorganen terug te vinden? Geef hiervoor een 
verklaring. 

 
De pariëtaalkwab is ook betrokken bij aandacht, 
ruimtelijk inzicht, lezen en rekenen.  

 

11. Achtergrondinformatie: kiekeboespelletjes 
Wanneer door myelinisering de pariëtale cortex bij  
baby’s begint te functioneren, kunnen ze  zich bewust 
worden van de ruimtelijke eigenschappen van de 
omgeving. Kiekeboespelletjes zijn dan eindeloos 
intrigerend, omdat kinderen dan weten dat gezichten niet 
echt achter handen kunnen verdwijnen. 

14. Vraag 
Door spierspoeltjes in je oog weet je in welke stand je 
ogen staan, ook al zijn je ogen dicht. Leg dit uit.  

Temporaalkwab 
in de temporaalkwab (slaapbeenkwab) bevindt zich het 
primaire gehoorcentrum, waar impulsen komend vanuit 
de oren, zoals spraak en muziek, worden verwerkt. 
Ernaast ligt het auditief associatiegebied, een  databank 
van het auditief geheugen. In de temporaalkwab vinden 
we ook - bij de meeste mensen in de linker hersenhelft - 
het gebied van Wernicke dat vooral belangrijk is voor 
het begrip van taal. 
In een van de onderste plooien van de temporaalkwab ligt 
de fusiforme gyrus. Deze lijkt ook betrokken te zijn bij 
het verwerken van ingewikkelde visuele informatie zoals 
het herkennen van gezichten. (zie ook opdracht 17: het 
feestje).  
 
De genoemde gebieden van de hersenschors staan niet op 
zichzelf. Alle hersengebieden hebben ontelbare 
verbindingen met elkaar. Daardoor wordt de informatie 
aan elkaar gekoppeld en kan er complexe verwerking van 
de informatie plaatsvinden. De indruk ‘een leuk meisje’ 
of ‘een aardige jongen’ is samengesteld uit al deze 
binnengekomen informatie: hij/zij heeft een prettige 
stem, ruikt lekker, ziet er leuk uit, enz.  

Cerebellum (de kleine hersenen) 
Het cerebellum heeft net als de grote hersenen vele 
plooien. Ook hier is de cortex, de buitenkant, donkerder 
en het binnengedeelte is licht. 
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De kleine hersenen zorgen voor de coördinatie van 
bewegingen. De meeste bewegingen van je lichaam 
komen tot stand door samenwerking van een flink aantal 
spieren. Als je je arm optilt, gebeurt dit in één vloeiende 
beweging en niet met horten en stoten. Door het optillen 
van je arm verandert de ligging van het zwaartepunt in je 
lichaam. Als bepaalde spieren (in je benen bijvoorbeeld) 
niet zouden worden aangespannen, zou je vallen. Om je 
evenwicht te bewaren is het noodzakelijk dat allerlei 
spieren van je hoofd, romp en ledematen met elkaar 
samenwerken. De kleine hersenen zorgen voor handhaving 
van evenwicht, coördinatie en timing van je bewegingen. 
Vooral informatie van je ogen en evenwichtsorgaan (zit in 
het inwendige oor) veroorzaakt activiteit in de kleine 
hersenen, met als resultaat signalen naar de betreffende 
spieren, zodat je goed beweegt. 
Ook zijn de kleine hersenen betrokken bij impliciet leren: 
vormen van leren die buiten het bewustzijn om gaan, 
zoals leren fietsen, pianospelen of tennissen. Tijdens het 
leren fietsen waren je kleine hersenen bezig informatie 
vast te leggen, zodat je nooit meer hoeft na te denken 
hoe je op je fiets overeind blijft. Bij het piano leren 
spelen train je als het ware je kleine hersenen om timing 
en coördinatie van bewegingen van je handen te 
vervolmaken. 

 

 

 
Figuur 26: sagittale doorsnede van de hersenen van de mens 
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De hersenstam 
De hersenstam is evolutionair gezien het oudste deel van 
de hersenen. Hij bestaat uit de medulla (verlengde merg), 
de pons (brug) en de middenhersenen. Sommigen rekenen 
ook de thalamus en de hypothalamus tot de hersenstam 
(zie figuur 26 en 27). 
Door de hersenstam lopen de zenuwbanen die de grote 
hersenen met het ruggenmerg verbinden. Een deel loopt 
in neerdalende richting: de motorische zenuwbanen. Een 
ander deel ervan loopt omhoog: de sensorische 
zenuwbanen. In de piramidekruising in het verlengde 
merg kruisen de banen van/naar de linker-, resp. 
rechterhelft elkaar. 

Medulla (verlengde merg) 
De medulla is het onderste deel van de hersenstam en 
sluit aan op het ruggenmerg. Hij  controleert een aantal 
functies die van levensbelang zijn zoals ademhaling en 
hartslag, en regelt reflexen als hoesten en slikken. Hier 
bevindt zich ook de piramidekruising, waar de 
zenuwbanen van de rechterhersenhelft die van de 
linkerhersenhelft kruisen, zodat de spieren van het 
linkerdeel van het lichaam aangestuurd worden door de 
rechter hersenhelft en andersom; dit geldt ook voor de 
sensorische waarnemingen in de linker- en rechterhelft 
van het lichaam. In het verlengde merg bevinden zich ook 

Figuur 27: onderaanzicht hersenen 
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kernen die betrokken zijn bij houding en beweging, en 
andere kernen die je wakker en alert houden. Als dit 
systeem beschadigd raakt, kun je slaapstoornissen krijgen 
of zelfs in coma raken. 

Pons 
De pons ligt vóór en aan weerszijden van de 
middenhersenen. Hij verbindt de grote hersenen met de 
kleine hersenen. 

Middenhersenen 
De middenhersenen zijn betrokken bij de regulatie van 
zintuiglijke en motorische functies, o.a. de 
oogbewegingen. Ook coördineren de middenhersenen 
visuele en auditieve reflexen. 
In de middenhersenen bevinden zich de basale ganglia. Ze 
zijn gelegen rondom de thalamus. De basale ganglia  zijn 
zenuwknopen die betrokken zijn bij het op elkaar 
afstemmen van bewegingsimpulsen. Ook het onthouden 
van wat er moet gebeuren voor een doelgerichte 
beweging vindt in de basale ganglia plaats. Een van de 
basale ganglia is de substantia nigra. Deze bevat 
neuronen die dopamine als transmitterstof produceren. 
De substantia nigra vertoont afwijkingen bij mensen die 
de ziekte van Parkinson hebben: zij hebben problemen 
met bewegen, mogelijk omdat de substantia nigra te 
weinig dopamine produceert. 

Thalamus  
De thalamus bestaat uit twee helften, ieder gelegen 
tegen de onderkant van de beide helften van de grote 
hersenen. Via de thalamus gaat alle informatie van de 
zintuigen naar de primaire sensorische cortex in de 
pariëtaalkwab van de grote hersenen. De thalamus 
selecteert  belangrijke van minder belangrijke in 
komende prikkels; je kunt en moet niet op alle prikkels 
reageren! (Een uitzondering vormt de informatie van het 
reukzintuig. Deze gaat van de zintuigcellen aan de 
binnenkant van de neusschelpen naar de bulbus 
olfactorius en van daaruit rechtstreeks naar de cortex.) 
De thalamus is ook betrokken bij de handhaving van het 
bewustzijn en bij emoties. Hij geeft informatie door 
vanuit de kleine hersenen en de basale ganglia aan de 
motorische hersenschors. 

Hypothalamus 
De hypothalamus ligt onder de thalamus. De 
hypothalamus is het regelcentrum voor het handhaven 
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van een constant inwendig milieu (homeostase). Hij stuurt 
het autonome zenuwstelsel aan (actie/rust), en regelt het 
hormonale systeem, zowel rechtstreeks als via de 
hypofyse. De hypothalamus bevat ook de biologische klok 
en hij registreert honger, dorst en verzadiging. De 
hypothalamus wordt gerekend tot het limbisch systeem. 
Hij staat ook in verbinding met de grote hersenen. 

 

12. Achtergrondinformatie: interactie zenuw- 
en hormoonstelsel 
Je loopt op straat en je wilt een weg oversteken. 
Plotseling komt er een auto aanrijden waardoor je 
schrikt. Je hebt geleerd dat dit een gevaarlijke situatie is. 
Door het hormoon adrenaline gaat je hart nu sneller 
kloppen. 
Wat gebeurt er in je lichaam tijdens deze gebeurtenis? 
Je ziet de auto aankomen: oogzenuw geeft signaal aan 
visuele cortex - je ervaart dit als gevaarlijk in het 
associatiegebied bij het visuele centrum - impuls naar de 
hypothalamus - hypothalamus geeft zgn. releasing factor 
af aan de hypofyse - hypofyse geeft  ACTH (hormoon) af 
aan de bloedbaan - ACTH gaat naar de bijnieren - 
bijnieren maken adrenaline - je hart gaat sneller kloppen 
zodat je snel in actie kunt komen. 

 

Het limbisch systeem  
Het limbisch systeem (Latijn: limbus=grens) bestaat uit 
de bulbus olfactorius (waar de reukzenuwen uitkomen), 
de thalamus, de hypothalamus, de hippocampus en de 
amygdala (amandelkern). Het limbisch systeem is 
belangrijk voor motivatie en emoties zoals angst en 
agressie en functioneert buiten de wil om. Kernen in het 
limbisch systeem die dopamine als neurotransmitter 
hebben, spelen een rol bij verslaving. 
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Bulbus olfactorius 
De bulbus olfactorius geeft impulsen door vanuit de 
reukzintuigcellen aan de hersencortex maar ook naar de 
hypothalamus en de amygdala. We hebben een bulbus 
olfactorius zowel links als rechts. 

Hippocampus 
De twee hippocampussen hebben de vorm van een 
zeepaardje. Ze spelen een belangrijke rol bij het opslaan 
van informatie in het geheugen (zie Hoofdstuk 4) en bij 
ruimtelijke oriëntatie. Ratten waarvan de hippocampus 
verwijderd is, kunnen niet meer onthouden waar ze 
eerder voedsel aangeboden kregen. 

Amygdala (amandelkernen) 
Het gebied waar de reuk binnenkomt in de hersenen heeft 
een directe verbinding met de amygdala. De amygdala 
(meervoud ook amygdala) legt verbanden tussen 
informatie van verschillende zintuigen en koppelt deze 
aan emoties. Ze zijn betrokken bij het vormen van 
onbewuste herinneringen, die dus buiten de hersenschors 
om gaan. 

15. Vraag 
Je onthoudt iets beter wanneer het een emotionele 
waarde heeft. 
Leg uit hoe het komt dat je zoveel verschillende geuren 
goed kunt onthouden.  

 

Figuur 28: het limbisch systeem 
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13. Achtergrondinformatie: embryonale 
ontwikkeling van het zenuwstelsel bij de 
gewervelde dieren 
Bij alle gewervelde dieren begint het zenuwstelsel tijdens 
de embryonale ontwikkeling als een buis in de 
lengterichting van het embryo. Een cellaag aan de 
rugkant van het embryo verdikt zich. Dunne plooien rijzen 
in de lengte op en omsluiten een met vloeistof gevuld 
kanaal: de neurale buis. Op het moment dat de buis in de 
huid zinkt, vergroot het voorste deel zich en vormt de 
hersenen, de rest wordt het ruggenmerg Het evolutionair 
oudste gedeelte van de hersenen is het limbisch systeem. 
Daaromheen ontstaat de cortex. Zoogdieren hebben een 
extra buitenlaag: de neocortex, die met name bij de 
primaten (mensapen en mens) sterk ontwikkeld is.  

 

14. Achtergrondinformatie: embryonale 
ontwikkeling van de hersenen bij de mens  
De voornaamste hersengedeelten zijn binnen zeven 
weken na de bevruchting zichtbaar en tegen de tijd dat 
het kind geboren wordt, bevatten de hersenen evenveel 
zenuwcellen als de hersenen van een volwassene, naar 
schatting 100 tot 1000 miljard. Bij de mens is vooral de 
ontwikkeling van de prefrontale cortex opvallend. 
Daardoor hebben mensen een verticaler voorhoofd dan de 
andere primaten. 

 

15. Achtergrondinformatie: invloed van alcohol 
op de foetus 
Drugs kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de 
hersenen tijdens de zwangerschap. Alcohol vermindert 
bijvoorbeeld de aanmaak van glutamaat, de belangrijkste 
stimulerende transmitterstof, en vergroot de activiteit in 
synapsen waarin een remmende transmitterstof wordt 
gevormd. Door deze twee effecten sterven zenuwcellen 
af. Kinderen van moeders die gedurende de zwangerschap 
flink drinken, worden geboren met het foetaal alcohol 
syndroom: hyperactief, geestelijke achterstand, 
motorische problemen, hartafwijkingen en afwijkingen 
aan het gezicht. De meeste van deze afwijkingen zijn 
blijvend. 
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16. Vraag 
Zoek uit of de volgende onderdelen in enkelvoud of in 
tweevoud voorkomen: thalamus, hypothalamus, bulbus 
olfactorius, hippocampus, amygdala. Gebruik hierbij 
figuur 26, 27 en 28. 

 
Als je de theorie hebt geleerd kun je de diagnostische 
toetsen “Hersenen en functies” en “Een 
maandagochtend” maken. 

 

2.3 Opdrachten 
17. Opdracht: het feestje 
Stel je komt op een feestje en je ontmoet iemand, die 
hartelijk op je afstapt en je naam noemt terwijl je geen 
idee hebt wie het is. Je wilt niet meteen zijn naam 
vragen en denkt diep na terwijl je over het weer begint. 
Kon je maar op zijn naam komen! 
In deze opdracht krijg je een indruk hoe hard de hersenen 
werken; hoeveel impulsen er binnen het centrale 
zenuwstelsel heen en weer schieten en ook hoe snel dit 
gebeurt. In korte tijd herken je iemand, herinner je je 
zijn naam en spreek je die ook uit. 

17.1 Taal, zien en spraak 
Lees bron 16: het feestje een keer rustig door. 
In figuur 29 zijn 10 onderdelen aangegeven die met taal, 
zien en spraak te maken hebben. In de tekst zijn deze 10 
onderdelen schuin gedrukt. Vul de namen van deze schuin 
gedrukte onderdelen in de tekening in.  
Je gaat in figuur 29 pijlen trekken van de zenuwen die 
worden beschreven. Je geeft elke pijl de letter van het 
beschreven transport. Er zijn al twee pijlen met 
bijbehorende letters ingetekend.  
 
NB. De beschrijving van de betrokken zenuwen is sterk 
vereenvoudigd en zeker niet compleet! 
Gebruik een potlood want je kunt je hierbij gemakkelijk 
vergissen.  
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16. Bron: het feestje 
a. De gehoorzenuw, die eindigt in kernen aan beide 

zijden van de medulla zodat elk deel van het 
auditieve centrum informatie ontvangt van beide 
oren. 

b. De zenuwen die van de kernen naar de thalamus 
lopen. De thalamus zorgt ervoor dat belangrijke en 
onbelangrijke informatie wordt gescheiden. Daardoor 
worden alle onbelangrijke geluiden gefilterd en 
kunnen we ons op iets belangrijks concentreren. 

c. De zenuw die van de thalamus naar het auditieve 
centrum in de temporale cortex loopt.  

d. De zenuw die loopt van de geheugenbank met geluiden 
in het auditieve centrum naar het gebied van 
Wernicke voor het begrijpen van taal. 

e. De zenuw die het gebied van Wernicke verbindt met 
de hippocampus om de auditieve informatie te 

Figuur 29: het feestje. De hersenen zijn hier gezien van de linkerzijkant. De delen binnenin de 
hersenen, die bedekt worden door de kwabben, zijn gestippeld. 
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vergelijken met eerder opgedane ervaringen. In dit 
geval check je de manier van praten van de jongen. 

f. Het auditieve centrum heeft ook verbindingen met 
andere delen van de hersenen zodat het geluid dat we 
horen, gecombineerd kan worden met herinneringen, 
bewustzijn en andere zintuigen. Geef met een f de 
zenuw aan tussen het auditieve centrum en het 
visuele centrum. Hier is overigens via de oogzenuw 
ook al informatie binnengekomen.   

g. De zenuw die van het visuele centrum naar de 
fusiforme gyrus loopt. Hier worden beelden bewaard 
van de gezichten van alle mensen die je eerder hebt 
gezien. 

h. De zenuw die van de fusiforme gyrus naar de 
hippocampus loopt om informatie door te geven over 
het gezicht van de persoon die je nu voor je hebt 
staan. 

i. De zenuw die van de hippocampus naar de prefrontale 
cortex loopt om daar de binnenkomende informatie op 
zijn waarde te beoordelen en besluiten te nemen.  

j. De zenuw die het besluit van de prefrontale cortex 
doorgeeft aan het gebied van Broca, waar taal wordt 
geproduceerd. Je wilt de jongen nu bij zijn naam 
noemen.  

k. De zenuw die het gebied van Broca verbindt met het 
deel van het motorische centrum. Het gaat hier om 
het gedeelte waar de zenuwen worden aangestuurd 
die de ‘spraakspieren’ innerveren. 

l. De zenuwen die lopen van het motorisch centrum naar 
de ‘spraakspieren’.  

 
Ja, je hebt gelukkig de naam gevonden; het is die jongen 
van het zeilkamp van 3 jaar geleden, die inmiddels 20 cm 
is gegroeid en lang haar heeft. Je had nog informatie over 
zijn ogen in de fusiforme gyrus en informatie over zijn 
stem en tempo van praten in je auditieve centrum. Je 
kunt zijn naam nu noemen. 

17.2 Spraakspieren 
In welke organen heb je spieren (deze worden verder 
“spraakspieren” genoemd), die er voor zorgen dat 
woorden goed worden uitgesproken? 
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17.3 Motorische homunculus 
Ga naar figuur 24. Daar zie je een afbeelding van de 
motorische homunculus.  
Kleur hierin de gebieden waar de prikkels ontstaan, die 
de “spraakspieren” activeren. 
Maak een schatting van het percentage van de motorische 
cortex dat in beslag genomen wordt door neuronen die 
deze “spraakspieren” stimuleren. 

 

18. Opdracht: blindheid voor gezichten 
Nadat Jacob Hodes een gezellige avond had doorgebracht 
met een leuke medestudente, zag hij haar daarna nooit 
meer, terwijl hij wist dat ze ook in de collegebanken 
moest zitten. Dit was een oud probleem voor hem: hij 
worstelde hier al zijn leven lang mee. Als mensen hem 
groetten, had hij meestal geen idee wie ze waren, terwijl 
zij dan beweerden dat ze elkaar daarvoor al hadden 
gesproken. Hij schaamde zich er af en toe voor. 
In 2000 werd hij gediagnosticeerd als een lijder aan 
prosopagnosia: hij kan geen gezichten herkennen. Een 
onderzoeksgroep van de Harvard universiteit en het 
London University College stelde vast dat 2 % van hun 
steekproef van 1600 mensen gezichtsblind is (ter 
vergelijking: ongeveer 2,5 % is kleurenblind en ongeveer 
5% dyslectisch). Dit komt overeen met een Duits 
onderzoek onder middelbare scholieren, van wie 2,5 % 
deze afwijking bleek te hebben. 
De gezichtsblinden kunnen vanaf hun geboorte een ander 
dus niet aan het gezicht herkennen. Ze hebben ook niet in 
de gaten dat anderen dat wel kunnen. Je kunt het 
vergelijken met iemand die kleurenblind is: zo iemand 
weet niet hoe het is om geen kleuren te kunnen 
herkennen. Ze zijn het zich niet bewust tot een ander hen 
erop attent maakt. Soms blijkt het pas bij een test op 
kleurenblindheid.  
Neurologen en psychologen wilden graag uitzoeken of er 
een gedeelte in de hersenen te vinden is waar de 
informatie over gezichten zou zijn opgeslagen. De 
fusiforme gyrus (FFG), bleek in scans op te lichten als 
mensen naar afbeeldingen van gezichten kijken. Bij 
onderzoek bij makaken bleek dat 97 % van hun FFG-cellen 
oplichten bij het zien van gezichten maar dat deze ook 
actief zijn bij het kijken naar appels, wijzerplaten van 
klokken en andere voorwerpen die op gezichten lijken.  
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Natuurlijk worden mensen vanaf hun geboorte “getraind” 
in het herkennen van gezichten. Wat zou er gebeuren als 
je apen of mensen veelvuldig beelden van een andere 
categorie objecten, bijvoorbeeld van appels zou laten 
zien?  
Wat gebeurt er in de hersenen van een ervaren vogelaar 
als je hem foto’s van vogels laat zien? Wordt de 
informatie over vogels in een ander deel van zijn 
hersenen verwerkt en bewaard of gebeurt dat ook in de 
FFG? 
Uit de scans bleek dat afbeeldingen van vogels ook in de 
FFG verwerkt werden en de hersenen van de vogelaar 
reageerden duidelijk actiever bij het zien van 
vogelafbeeldingen dan bij het zien van auto’s van 
verschillende merken, die hem niet interesseerden. Wel 
was de reactie op mensenafbeeldingen nog veel sterker.  
Bron: New Scientist: Face Blindness, 25 november 2006 

18.1 Prosopagnosia 
Prosopagnosia is in 1947 voor het eerst beschreven. Het 
betrof iemand die tot zijn verbazing na een verwonding 
ineens de gezichten van familie en vrienden, en zelfs zijn 
eigen gezicht niet meer kon herkennen. 
a Welk lichaamsdeel zal bij hem door de verwonding 

beschadigd zijn geraakt?  
b Welke informatie zal deze beschadiging destijds aan 

wetenschappers hebben opgeleverd? 

18.2 Herkenningsstrategieën 
Bij navraag bleek dat de gezichtsblinden allerlei manieren 
hadden ontwikkeld om anderen te kunnen herkennen. 
Welke strategieën zouden de prosopagnosten kunnen 
ontwikkelen? 

18.3 Vogelaars 
Waardoor komt het dat de reactie van vogelaars op 
afbeeldingen van mensen twee keer zo heftig is als op die 
van vogels?  
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3 Onderzoek naar de bouw en functie van 

de hersenen   

In dit hoofdstuk leer je 

 hoe de elektrische activiteit in de hersenen wordt 
gemeten 

 hoe hersenscans worden gemaakt: CT-scan, PET-scan, 
MRI-scan 

 de onderdelen van de hersenen die je in het vorige 
hoofdstuk hebt geleerd, te vinden in afbeeldingen van 
de hersenen die met deze scan-apparaten zijn 
gemaakt 

 zenuwcellen bekijken in microscopische preparaten 

 onder voorbehoud1: delen van de hersenen herkennen 
in een hersenpreparaat van een dier 
(hersenpracticum)  

1 afhankelijk van de mogelijkheden op jouw school: vraag 
je docent. 
 

3.1 Inleiding  
De kennis over de werking van de hersenen kreeg men 
vroeger door proefdieronderzoek en door te kijken welk 
afwijkend gedrag mensen met hersenletsel vertoonden. 
Bekende voorbeelden van personen die inleven bleven na 
ernstig hersenletsel zijn Phineas Gage, die een ijzeren 
staaf door zijn voorhoofd kreeg (zie De grote hersenen in 
paragraaf 2.2 Bouw en functie van de hersenen), en de 
Rode Baron die tijdens een vlucht met een 
gevechtsvliegtuig in de eerste wereldoorlog door het 
voorhoofd geschoten was. Beide personen vertoonden 
persoonlijkheids- en gedragsveranderingen door deze 
ernstige beschadiging van hun hersenen.  
Tegenwoordig kunnen we onderzoek doen naar de functie 
van niet-beschadigde hersenen door de elektrische 
activiteit van de hersenen te meten (b.v. een EEG maken) 
en door het maken van beelden van de hersenen: een CT-
scan, een PET-scan of  een MRI-scan. 
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Figuur 30: elektroden voor EEG- 
meting 

Figuur 31: electro-encephalogram 
(EEG) gemeten met 20 elektroden. 

3.2 Metingen van de elektrische 
activiteit van de hersenen 

In de achttiende eeuw deed de beroemde Italiaan Galvani 
onderzoek aan elektrische verschijnselen. Hij ontdekte in 
1780 dat spieren in een geprepareerde kikkerpoot 
samentrokken onder invloed van statische elektriciteit. 
Deze beroemde Kikkerproef was de eerste stap in een 
lange reeks onderzoeken naar elektrische activiteit in 
spieren en in het zenuwstelsel.  
De kikkers die voor Galvani’s proeven gebruikt werden, 
overleefden de proef niet. Ook nu nog zijn veel 
experimenten aan levende zenuwcellen niet mogelijk in 
het levende organisme zelf, maar alleen door delen van 
het zenuwstelsel in speciale schaaltjes in leven te 
houden. De betreffende proefdieren overleven het 
verwijderen van (grote delen van) hun zenuwstelsel 
uiteraard niet. 
Gelukkig is het steeds vaker mogelijk elektrische 
verschijnselen te meten in levende organismen. 
Afhankelijk van de vraagstelling is er een 
elektrofysiologische techniek voorhanden.  

Metingen van massapotentialen 
Elektrische stromen zijn op allerlei manier te meten. Via 
een oscilloscoop of papierrecorder kunnen de elektrische 
stroompjes zichtbaar gemaakt worden. Je kent misschien 
het hartfilmpje, elektrocardiogram (ECG). Hierbij wordt 
de elektrische activiteit van de hartspier opgepikt met 
elektroden, kleine metalen plaatjes die op de huid van de 
borstkas of de polsen geplaatst worden. 
Een soortgelijke techniek wordt toegepast bij het elektro-
encefalogram (EEG). In 1929 werd door Hans Berger uit 
Jena in Duitsland voor het eerst een EEG gemaakt (figuur 
30). Meerdere elektroden worden op de hoofdhuid 
bevestigd. Elke elektrode geeft iets weer van de 
elektrische activiteit van het hersengebied dat er onder 
zit. Om iets zinnigs over de activiteit van de hersenen te 
zeggen is het nodig de stroompjes van de elektroden 
onderling te vergelijken (figuur 31).  
 
Deze technieken registreren zogenaamde 
massapotentialen. Dat is de opgetelde activiteit van een 
heleboel zenuwcellen of hartcellen. De metalen 
elektroden zijn via draden verbonden met 
signaalversterkers. Het versterkte signaal kan via een 
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Figuur 32: oscilloscoop 

schrijver of een oscilloscoop zichtbaar gemaakt worden 
(figuur 32). Sluit je er een luidspreker op aan, dan hóór je 
de elektrische activiteit. Dat is bij bepaald onderzoek erg 
handig. Sinds de komst van computers worden de signalen 
omgezet in digitale signalen, vergelijkbaar met het 
vastleggen van geluid op een CD. Dit maakt de opslag en 
verwerking van de signalen eenvoudiger. 
 
Via meetprogramma’s op de computer kunnen dergelijke 
signalen worden bekeken en bewerkt. Een signaal dat 
vanaf één elektrode komt zoals bij het ECG is relatief 
gemakkelijk te verwerken. Hoe meer elektroden, hoe 
ingewikkelder de verwerking. Zeker een EEG met 20 of 
meer kanalen is niet meer goed te overzien. 
Signaalverwerking met de computer is dan noodzakelijk. 
En door de toename van de rekenkracht is na te gaan 
waar een bepaalde activiteit in de hersenen zit. 

Metingen van elektrische activiteit van individuele 
neuronen 
De elektrische activiteit van individuele zenuwcellen kan 
niet aan de buitenkant van het lichaam gemeten worden. 
Bij bepaalde operaties wordt de schedel geopend en gaan 
elektroden het brein in om metingen te doen, uiteraard 
alleen wanneer dat medisch noodzakelijk is. Bij gezonde 
proefpersonen is die noodzaak er niet, dus valt dit buiten 
de mogelijkheden. 

 
Voor onderzoek aan de werking van zenuwcellen wordt 
met vele soorten proefdieren gewerkt. Kikkers waren ooit 

Figuur 33: De pijlinktvis Loligo vulgaris. Rechts: meting met een microlelectrode in het 
reuzenaxon van de pijlinktvis: de ene elektrode steekt door de membraan tot in de binnenkant 
van het axon; de andere blijft aan de buitenkant.  
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populair, maar zijn nu beschermd. Bekende proefdieren 
zijn de zeehaas (Aplysia californica), een naaktslak die in 
hoofdstuk 5 ter sprake komt, de pijlinktvis (Loligo), de 
poelslak, de huisvlieg, de goudvis en de karper, duiven, 
katten, honden en resusaapjes. Het leeuwendeel van de 
metingen wordt echter gedaan bij muizen en ratten. 
 
De meting van actiepotentialen in de reuzenzenuw van de 
inktvis vormt de basis van onze kennis over de elektrische 
activiteit in zenuwcellen (figuur 33). Deze zenuwbaan 
loopt in de mantel van de inktvis en stuurt de mantelspier 
aan. Als de mantelspier zich samentrekt, spuit er een 
waterstroom uit het lichaam van de inktvis, waardoor hij 
plotseling door het water naar voren schiet. De uitlopers 
van de zenuwcellen in deze zenuwbaan zijn bijzonder 
lang en dik. Daardoor is het goed mogelijk om een 
elektrode in een individuele zenuwcel te prikken. Op deze 
manier kan de elektrische activiteit van die ene zenuwcel 
gemeten worden. De meetwaarden liggen in de orde van 
grootte van enkele tientallen millivolts. Je meet namelijk 
de actiepotentiaal. De rustpotentiaal heeft een grootte 
van -70 millivolt (zie ook basisblok 5: impulsopwekking en 
impulsgeleiding) ten opzichte van de buitenkant van de 
cel, die volgens afspraak op nul wordt gesteld. Deze 
waarde verandert als de zenuwcel elektrisch actief wordt. 
De verandering kan leiden tot een actiepotentiaal: de cel 
gaat dan ‘vuren’. 
 
Elektrische metingen aan meerdere cellen tegelijkertijd 
Als er metingen gedaan worden aan meerdere cellen 
tegelijkertijd, maakt het verschil of de meting met één 
elektrode gedaan wordt of met meerdere elektroden. 
Met één elektrode wordt alle elektrische activiteit in de 
omgeving van de elektrode opgeteld. Het is dan moeilijk 
om precies vast te stellen uit welke cel of welk 
deelgebiedje de activiteit afkomstig is. En dat zouden we 
graag willen weten. 
Het is natuurlijk onmogelijk om de activiteit van alle 
miljarden hersencellen apart te meten omdat je dan 
miljarden kanalen tegelijk nodig zou hebben. Maar er zijn 
wel technieken die op kleine schaal dergelijke metingen 
mogelijk maken. 
Allereerst is er de array-elektrode. Dit is een plaatje 
met daarop enkele tientallen tot honderden elektroden 
waarvan de signalen apart verwerkt kunnen worden. Je 
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krijgt daarmee een afleiding van groepjes cellen, die bij 
elkaar in de buurt liggen. Dit kan informatie geven over 
de volgorde waarin de groepjes cellen actief zijn en 
welke patronen er in de activiteit zitten. Het lijkt heel 
erg op de manier waarop de informatie in neurale 
netwerken verwerkt wordt (zie ‘Onderzoek op 
celnetwerkniveau: kunstmatige neurale netwerken’ in 
paragraaf 1.2 Oriënterende opdrachten). 
Leerprocessen vereisen in het algemeen de samenwerking 
van een groot aantal neuronen, die ook in een specifieke 
volgorde actief zijn. Als je je realiseert dat leren 
grotendeels bestaat uit het laten samenwerken van veel 
neuronen, het leggen van verbindingen en het versterken 
van de effectiviteit van synapsen, dan is het niet zo 
vreemd dat bij dit onderzoek behoefte is aan metingen 
van grote aantallen cellen tegelijkertijd.  

 

Clamp-technieken 
Onderzoek aan kanaaltjes voor ionen in de celmembraan 
met superdunne glazen buisjes, zgn. micro-elektrodes. 
Door zuigen plakt een stukje membraan aan de elektrode 
vast. Hierna kan je meten wanneer ionen door een kanaal 
in het membraan gaan. Deze veroorzaken namelijk 
veranderingen van de lading. Het gaat hier om 
spanningsverschillen van enkele pico- tot nanovolts 
(veroorzaakt door de lading van een klein aantal ionen). 
Bij de voltage-clamp compenseert de versterker elke 
stroomverandering die optreedt bij synapsen. Zo geeft de 
meetelektrode direct de synaptische stroom weer, een 
rechtstreekse meting van de reactie van de cel op 
neurotransmitters.  
Ook kun je als onderzoeker zelf de spanning veranderen 
en kijken wat er gebeurt met de natrium- en 
kaliumkanaaltjes.  
Steeds meer onderzoekers gebruiken clamp-technieken 
om aan individuele zenuwcellen te meten. Met deze 

Figuur 34: meting van de potentiaal binnen (1) en buiten (2) een neuron dat via een ander 
neuron (rood) input ontvangt 
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Figuur 35: een zenuwcel gekleurd 
met fluorescerend GFP 

technieken zijn eigenschappen van één enkele cel 
afzonderlijk in kaart te brengen. 

Kleuring van zenuwcellen 
Een heel interessante ontwikkeling is de toepassing van 
kleurstoffen die van kleur veranderen als de potentiaal in 
de cel verandert. Bijvoorbeeld groen bij de rustpotentiaal 
van –70 mV en rood bij 10 mV ten tijde van een 
actiepotentiaal. Door te filmen hoe de kleur van de cellen 
verandert kun je vaststellen welke cellen, en in welke 
volgorde actief zijn. De kleurstoffen heten ‘voltage 
sensitive dyes’.  
 
Kleurstoffen kunnen ook de verbindingen tussen 
zenuwcellen zichtbaar maken. 
Als bij leerprocessen verbindingen tussen zenuwcellen 
worden gemaakt, is het belangrijk om te weten welke 
cellen onderling contact maken. Om de vertakkingen te 
kunnen opsporen, kleurt men cellen van binnen uit door 
via een glazen micro-elektrode een kleurstof in te 
spuiten. De cel laat door de kleurstof alle vertakkingen 
zien. Bepaalde stoffen worden ook van de ene zenuwcel 
naar de andere doorgegeven. Dit type kleurstoffen is 
geschikt om routes in het brein op te sporen. Als 
vervolgens een kleuring wordt gedaan, zijn alle cellen, 
die met een bepaalde plaats zijn verbonden, terug te 
vinden.  
 
Sinds kort bestaat er een nog meer geavanceerde 
techniek: met behulp van Groen Fluorescerend Proteïne 
(GFP) kunnen eiwitten in een cel gevolgd worden. GFP is 
een eiwit dat groen oplicht als er met een UV-lamp op 
geschenen wordt. In wetenschappelijk onderzoek wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van deze eigenschap van GFP.  
GFP is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontdekt in 
een bepaalde kwal in de oceaan bij Noord-Amerika en 
wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt als 
signaalstof in de biowetenschappen. De ontdekkers 
hebben er in 2008 de Nobelprijs voor Chemie voor 
gekregen. 
Door GFP te koppelen aan een gen waar een onderzoeker 
in geïnteresseerd is, kan de genexpressie en daarmee het 
betreffende eiwit gevolgd worden. Hiermee kan 
bijvoorbeeld de synthese, de locatie en de hoeveelheid 
van het geproduceerde eiwit zichtbaar gemaakt worden. 
Inmiddels zijn er varianten van GFP ontwikkeld met 
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Figuur 36: CT-scans van de  
hersenen 

verschillende kleuren. Deze worden b.v. via genetische 
manipulatie ingebouwd in muizen, om in de hersenen 
afzonderlijke neuronen zichtbaar te maken. (Harvard 
Center for Brain Science. Bron: Nature, 1 november 
2007).  
 

3.3 Het maken van beelden van de 
hersenen 

De bouw van de hersenen kon tot voor kort alleen 
onderzocht worden door de anatomie van de hersenen 
van overleden personen te bestuderen. Sinds ongeveer 
1970 zijn er  verschillende technieken ontwikkeld om het 
functioneren van hersenonderdelen van levende 
organismen  te bepalen.  

CT-scan 
De oudste techniek om beelden te krijgen van organen 
binnen het lichaam is het maken van röntgenfoto’s. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen, een 
vorm van elektromagnetische straling. Er  worden 
röntgenstralen door het lichaam of door het orgaan 
gestuurd. De niet-geabsorbeerde straling valt op de 
fotografische plaat erachter en laat deze zwart worden. 
Röntgenstraling wordt door bot veel sterker geabsorbeerd 
dan door zachte weefsels, vandaar dat bot er op de 
röntgenfoto wit uitziet (figuur 36). 
Computertomografie, kortweg CT, werkt ook met 
röntgenstraling. Deze methode wordt veel gebruikt om de 
bouw en de werking van de hersenen te bestuderen. Een 
CT-scan geeft een   driedimensionaal beeld, doordat er 
vele röntgenfoto’s van de hersenen worden gemaakt, 
telkens vanuit een iets andere hoek. Telkens wordt als 
het ware een plakje van de hersenen gefotografeerd. De 
computer combineert alle informatie van de afzonderlijke 
opnamen tot een driedimensionaal beeld. 
 
Een computertomograaf maakt een CT-scan. De patiënt 
die onderzocht gaat worden, wordt gedeeltelijk in de 
“tunnel’ geschoven: een koker waar de persoon 
horizontaal in ligt. Tijdens dit röntgenonderzoek draait de 
röntgenbron om de patiënt heen. De intensiteit van de 
doorgelaten röntgenstraling wordt daarbij voortdurend 
gemeten. Dit gebeurt door honderden detectoren, die 
samen een kring vormen (figuur 37). 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 71 

Figuur 37: doorsnede CT-
scanner 

Röntgenstraling kan moleculen van stoffen waarmee ze in 
aanraking komt, ioniseren. Daarom spreken we ook wel 
van ioniserende straling. Deze ionen kunnen in levende 
cellen ongewenste chemische reacties veroorzaken. Het 
DNA kan daardoor beschadigd worden en muteren, 
celdeling stopt of gaat juist ongeremd door. In dit laatste 
geval krijg je een tumor. De beschadigingen hebben 
vooral effect in weefsels die zich vaak delen, zoals huid, 
slijmvliezen en voortplantingsorganen. Je mag dus niet al 
te vaak een CT-scan laten maken van hetzelfde orgaan.  
 

17. Achtergrondinformatie: stralingsbelasting 
Er is een maat voor de belasting, die een mens door 
ioniserende straling ondergaat. 
Deze wordt uitgedrukt in de hoeveelheid energie (J) die 
per kg blootgesteld weefsel wordt geabsorbeerd. 
Niet alle soorten straling echter zijn even belastend. 
Daarom is nog een “kwaliteitsfactor” ingevoerd, die 
rekening houdt met de biologische effecten van straling. 
De hoeveelheid geabsorbeerde energie wordt 
vermenigvuldigd met die kwaliteitsfactor. Zo verkrijgen 
we het dosisequivalent H. Dit wordt ook in J/kg 
uitgedrukt. Men noemt J/kg in dit geval de sievert (Sv)  
Enige waarden: 
Kwaliteitsfactor van 
Alfastraling  20 
Bètastraling   10 
Gammastraling  1 
Röntgenstraling  1 
 
Stralingsbelasting wordt in millisievert uitgedrukt. 

PET-scan 
PET is een afkorting van Positron-EmissieTomografie. Bij 
een PET-scan wordt de patiënt ingespoten met moleculen 
waarin een radioactief gemaakt atoom (een radio-isotoop) 
voorkomt. Dit radioactieve atoom is niet stabiel. Na 
kortere of langere tijd (zie Achtergrondinformatie: 
halveringstijd) vervalt het tot een stabiel atoom. Bij deze 
overgang produceert het een positron. Positronen zijn 
deeltjes met evenveel lading als elektronen, maar 
positief in plaats van negatief. Het positron botst op een 
elektron, waarbij beide deeltjes in het niets verdwijnen. 
Het enige wat overblijft is een tweetal fotonen 
(lichtdeeltjes), die in exact tegengestelde richtingen 
wegschieten. 
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Figuur 38: PET-scan van persoon 
met de ziekte van Alzheimer. 
De pijl geeft een gebied aan dat 
minder actief is dan hetzelfde 
gebied in de linker hersenhelft 

Als twee fotonen tegelijkertijd worden gedetecteerd door 
twee detectoren die 180 graden tegenover elkaar liggen, 
zijn ze afkomstig van hetzelfde positron, dat zich dus op 
een rechte lijn tussen de detectiepunten moeten hebben 
bevonden. Zo kun je de plaats bepalen van het  molecuul 
met de radioactieve stof. Voor het waarnemen van 
hersenactiviteiten wordt hiervoor vaak 18F-
fluordesoxyglucose gebruikt.  

 

18. Achtergrondinformatie: 
18Ffluordesoxyglucose 
18F-fluordesoxyglucose is een glucosemolecuul waarin op 
één plek 18F-fluor in plaats van zuurstof (daarom 
‘desoxy’) ingebouwd is. 18F-fluor heeft een massagetal 
van 18 en is een radio-isotoop van het normale fluor-
atoom, dat massagetal 19 heeft (19F). 19F is een stabiel 
atoom; het bestaat uit 9 protonen en 10 neutronen. 18F 
bestaat uit 9 protonen en 9 neutronen en is energetisch 
ongunstig. Als 18F ‘vervalt’, gaat een proton onder 
uitzending van een positron over in een neutron. 18F 
wordt dan 18O (een stabiel isotoop van het element 
zuurstof). 

Vraag 19 
Wat is de reden dat juist fluordesoxyglucose wordt 
gebruikt om de activiteit van de hersenen waar te nemen?  
Soms worden er voor een PET- scan isotopen gebruikt met 
een zeer korte halveringstijd. De scan zal dan dicht bij de 
leverancier van de radioactieve isotopen moeten 
plaatsvinden, en de betreffende isotopen moeten zeer 
kort voor de behandeling worden gemaakt. Verklaar dit. 

 

19. Achtergrondinformatie: halveringstijd 
De snelheid waarmee radioactieve isotopen vervallen, 
wordt uitgedrukt in de zogenaamde halveringstijd: de tijd 
benodigd om het aantal radioactieve isotopen van een 
element te halveren. Na twee keer de halveringstijd is 
dus nog een kwart over van de oorspronkelijke 
hoeveelheid, na drie keer de halveringstijd een achtste 
etc. 18F heeft een halveringstijd van 110 minuten. 
56Co (radioactief kobalt) wordt veel in röntgenapparaten 
gebruikt. Dit element heeft een halveringstijd van 77 
dagen. 
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MRI-scan 
Bij het maken van een MRI-scan hoeft geen radioactieve 
marker in het lichaam te worden ingebracht. De beelden 
zijn nauwkeuriger dan die van een PET-scan.  
MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging ofwel 
scanning via magnetische resonantie. De patiënt ligt 
hierbij in een magneetveld dat meer dan tienduizend 
maal zo sterk is als het aardmagnetisch veld. De 
waterstofatomen in het lichaam van de patiënt gaan zich 
gedragen als kleine magneetjes en gaan zich richten naar 
het magneetveld. Als deze atomen vervolgens worden 
bestookt met radiogolven, nemen ze energie op en gaan 
ze zich tijdelijk van het magneetveld af richten. Na een 
tijdje ‘floepen’ ze terug en zenden ze weer radiogolven 
uit. Die golven vertellen waar watermoleculen zitten, en 
daarmee verraden ze veel over het weefsel. Een 
uitgekiend programma, computergestuurde tomografie 
geheten, kan deze informatie, net als bij een CT-scan, 
omzetten in een driedimensionaal beeld van ieder 
willekeurig deel van het lichaam. 
 
Een fMRI-scan (functionele MRI) is een nadere uitwerking 
van de MRI-scan. Hiermee  kunnen de gebieden met de 
grootste activiteit zichtbaar gemaakt worden. Verhoging 
van de activiteit in een bepaald gebied van de hersenen 
gaat gepaard met een sterkere doorbloeding van deze 
gebieden. fMRI maakt de gebieden waar de meeste 
zuurstof wordt gebruikt, zichtbaar. Zuurstof wordt in het 
bloed namelijk vervoerd door hemoglobine. Hemoglobine 
met zuurstof heet oxyhemoglobine. Dit reageert iets 
anders op het magnetisch veld dan hemoglobine. Deze 
verandering wordt door de fMRI-detectoren geregistreerd. 
fMRI meet in feite de verhouding tussen het zuurstofrijke 
en het zuurstofarme hemoglobine.  
Het grote voordeel van deze techniek is dat met relatief 
weinig ongemak voor patiënt of proefpersoon een beeld 
van de hersenen in actieve toestand wordt gekregen. Dit 
is niet alleen voor de medische diagnostiek van belang, 
maar ook voor wetenschappelijke onderzoekers die willen 
nagaan welke gebieden in de hersenen betrokken zijn bij 
complexe taakverrichtingen. Deze taakverrichtingen 
kunnen betrekking hebben op waarneming of  motoriek 
maar ook op hogere cognitieve functies zoals geheugen, 
taal en bewustzijn. 
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De nieuwste scanners kunnen vier beelden per seconde 
produceren. De hersenen hebben ongeveer een halve 
seconde nodig om te reageren op een prikkel. Deze snelle 
scantechniek kan duidelijk de pieken en dalen in de 
activiteit in verschillende gedeelten van de hersenen 
laten zien. Dit is van belang als men de reactie op 
verschillende prikkels wil vaststellen of als ze 
verschillende functies vervullen. Van alle scantechnieken 
blijkt fMRI het beste resultaat op te leveren, maar de 
methode is buitengewoon duur. 

 

20. Achtergrondinformatie  
Dr Eveline Crone van de Universiteit van Leiden  doet 
onderzoek naar de hersenontwikkeling van jongeren van 8 
tot 25 jaar (zie Onderzoek op orgaanniveau: hersenscans 
in paragraaf 1.2 Oriënterende opdrachten). Zij is vooral 
geïnteresseerd  in het verschil tussen jongens en meisjes 
wat betreft  het tempo van ontwikkeling van de delen van 
de hersenen. Het onderzoek loopt nog en je kunt je 
opgeven als proefpersoon: voor jou een mooie 
gelegenheid om een fMRI-apparaat van binnen mee te 

Figuur 39: folder met informatie over hersenonderzoek bij jongeren 
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maken. Minderjarigen hebben toestemming nodig van een 
ouder.  
Kijk op ►URL4 en mail naar het aangegeven adres (zie 
figuur 39). Deze website bevat ook interessante 
informatie over de hersenen. 

 
 

Figuur 40: MRI-scan driedimensionaal 
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Figuur 41: uiterlijk MRI-scanner 

Vraag 20 
Het driedimensionale beeld van figuur 40 is door de 
computer gemaakt uit o.a. de drie MRI-scans die onder 
het driedimensionale beeld zijn afgebeeld.  
Welke drie doorsneden staan er onder in de figuur 
afgebeeld (keuze uit: coronaal, horizontaal en/of 
sagittaal)? 

 

21. Achtergrondinformatie: uiterlijk MRI-
scanner 
Een MRI-scanner bestaat uit een beweegbare tafel waar 
de patiënt op plaatsneemt. Deze tafel kan nauwkeurig in 
een holle cilindrische magneet worden geschoven (zie 
figuur 41). Het magneetveld (tussen 0,5 en 7 tesla sterk) 
wordt opgewekt door supergeleidende spoelen. Deze 
moeten door vloeibaar helium worden gekoeld en de 
apparatuur daarvoor maakt het apparaat nog steeds erg 
duur. Het sterke magneetveld maakt ook dat patiënten 
absoluut geen metalen voorwerpen bij zich mogen hebben 
tijdens een MRI-onderzoek. 

 

3.4 Opdrachten 
21. Opdracht: onderzoek aan de hersenen 
Ga naar ►URL9. Je kan verschillende afbeeldingen van de 
hersenen bestuderen. Handig ter voorbereiding van 
Opdracht 23 : anatomie van de hersenen. 
(Voor het bekijken van deze website moet Javascript op 
de computer geïnstalleerd zijn) 

 ga naar search by name   

 vul de naam van het onderdeel van de hersenen in dat 
je wilt bekijken 

 vul eerst “ Pons “in 

 klik op Submit Query. Je krijgt nu onder key name: 
PONS 

 klik op PONS 

 Klik op show it 
Je ziet nu allerlei mogelijkheden om informatie over 
de Pons te krijgen 

 Je klikt nu op dissection of ventral aspect in human 

21.1 Ventraal 
Wat betekent ventraal? (zie 2.2 Bouw en functie van de 
hersenen) 
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Door op ► onderaanzicht te klikken krijg je een 
horizontale doorsnede van het gebied. 
Zoek de volgende onderdelen: 

 Ruggenmerg 

 Oogzenuw 

 Chiasma opticum 

 Cerebellum 

 Hypothalamus 

 Bulbus olfactorius 

 Frontale cortex 
Print de foto uit en benoem bovengenoemde onderdelen 
of teken de Pons na en geef  bovengenoemde onderdelen 
aan. 

21.2 Coronale doorsnede 
Je ziet dat de cortex donkerder gekleurd is dan het merg. 
We gaan uitzoeken waardoor de schors donkerder is 
gekleurd. 
 Hiervoor ga je terug naar photomicrograph of coronal 
section in Macaca mulatta (Makaak aapje) 
Wat is een coronale doorsnede? (zie Globale indeling van 
de hersenen in paragraaf 2.2 Bouw en werking van de 
hersenen) 
Je ziet nu een dun plakje van de hersenen door een 
lichtmicroscoop gezien. Het hersenweefsel is gekleurd 
met een paarse kleurstof, die zenuwweefsel kan kleuren 
(Nissle stain). 
Je kan met de rechter muisknop een detail van het 
preparaat bekijken. 

21.3 Zenuwcel 
a Welk onderdeel van een zenuwcel is sterk gekleurd? 

(zie basisblok 3: bouw en functie van zenuwcellen) 
b Geef nu aan welk onderdeel van een zenuwcel je 

vooral in de cortex aantreft. (zie basisblok 3: bouw en 
functie van zenuwcellen) 

c Waardoor is de schors donkerder gekeurd dan het 
merg ? (zie basisblok 3: bouw en functie van 
zenuwcellen) 

21.4 Foto 
Ga terug naar MRI of horizontal section in human. 
Je ziet nu dat het merg donkerder weergegeven is dan de 
schors. 
Hoe is de foto tot stand gekomen?  
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Figuur 42: MRI-scan: horizontale 
doorsnede van de schedel  

21.5 Hippocampus 
Ga nu terug naar de Hippocampus. 
Ga naar dissection of ventral aspect in human.  
a Welke vorm heeft de hippocampus? 
b Wat is de functie van de hippocampus? (zie Het 

limbisch systeem in paragraaf 2.2 Bouw en functie van 
de hersenen) 

 

22. Opdracht: interpreteren van doorsnede van de 
hersenen 

In figuur 42 zie je een MRI scan van een horizontale 
doorsnede van de hersenen. 
In bijlage 2 vind je deze MRI-scan op een werkblad.  
Zet de volgende namen in de horizontale doorsnede van 
de schedel van een mens: oog, ooglens, oogspieren, 
ooglid, glasachtig lichaam, oogzenuw, neusholte, 
neusslijmvlies, oor, hoofdhuid, hersenstam, schedel, 
buitenste hersenvlies, binnenste hersenvlies, merg van 
grote hersenen, cortex van grote hersenen, hersenkwab, 
hersengroeve, cerebellum. 

 

23. Opdracht: anatomie van de hersenen 
Kalfshersenen hebben veel overeenkomst met 
mensenhersenen. Tijdens het snijden van kalfshersenen 
kun je allerlei structuren herkennen en tekenen. Je krijgt 
van je docent een practicumboekje aan de hand waarvan 
je deze opdracht kan doen. 
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Figuur 43: Opstelling spiegeltekenen 

4 Leren op organismeniveau 

4.1 Inleiding 
Na dit hoofdstuk kun je: 

 aangeven hoe je het beste iets kunt onthouden 

 verklaren hoe sommige leertips werken 

 onderscheid maken tussen verschillende manieren van 
leren 

 aangeven waarom wetenschappers onderscheid maken 
tussen een werkgeheugen en een lange-
termijngeheugen 

 aangeven welke veranderingen in je hersenen 
plaatsvinden wanneer je iets leert 

 
Serveersters kunnen ingewikkelde bestellingen 
onthouden, taxichauffeurs in Londen moeten voor hun 
chauffeursexamen veel straten van Londen uit hun hoofd 
kennen. Kleine kinderen leren ook elke dag ongemerkt: 
grove motorische vaardigheden zoals het strikken van 
veters en  met mes en vork eten, en In groep 1/2 van de 
basisschool de fijne motoriek door bijvoorbeeld binnen de 
lijntjes te kleuren. Weer een heel ander leerproces is het 
automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging in 
groep 4.  
 
Hierboven worden verschillende vormen van geheugen 
beschreven. Deze hebben elk  met verschillende 
breinregio’s te maken.   
Leren heeft zin en het leren van schoolse zaken kun je 
het beste zo efficiënt mogelijk aanpakken. In dit 
hoofdstuk kun je jouw stijl van leren nader bekijken en 
aan de hand van de tips bijstellen.  

24. Inleidende opdracht: spiegeltekenen   

Materiaal voor 2 leerlingen:  
spiegel, standaard om de spiegel schuin in te zetten, 
karton of boek, waardoor de leerling die tekent, de 
afbeelding niet rechtstreeks kan zien (eventueel door 
andere leerling vast te houden), potlood, stervormige 
afbeelding.  
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Methode:  
Probeer de ster met je potlood te volgen. Probeer binnen 
de lijnen te blijven. 
Beantwoord de volgende vragen. 
a  Hoe komt het dat spiegeltekenen zo moeilijk is ? 
b  Welke hersendelen zijn hierbij betrokken? 

 

4.2 Leermethoden 
Je huiswerk kan verschillende dingen inhouden: je moet 
een rijtje woordjes leren, een poster maken of een opstel 
schrijven. De bedoeling hiervan is dat je bepaalde 
vaardigheden leert of dat je feiten onthoudt.  
Leren is eigenlijk altijd een bepaalde manier van 
onthouden. Leren van vaardigheden is het onthouden hoe 
je bepaalde dingen moet doen. Soms gaat het leren snel, 
soms doe je er heel lang over. Soms onthoud je het lang, 
soms ben je het meteen na het proefwerk alweer 
vergeten. Waar hangt dit van af? Kan de kennis over 
zenuwcellen en hersenen, die in de voorgaande 
hoofdstukken van deze module is behandeld, bijdragen 
aan een verklaring? Hierover gaat dit hoofdstuk. 
 
Hoe snel en hoe goed je iets leert hangt enerzijds van de 
soort opdracht af: moeilijke woordjes leer je langzamer 
dan makkelijke, een voor jou boeiende opsteltitel 
stimuleert je meer om een goed opstel te maken dan een 
opsteltitel die je helemaal niets zegt. Maar ook de 
omstandigheden waaronder je leert, hebben met de 
effectiviteit van het leren te maken.  

Vraag 25 
Onder welke omstandigheden leer jij het beste? 
Bijvoorbeeld met een zak drop voor je neus, met muziek 
op, achter een bureau of op bed, bij welke temperatuur? 

 
Niet alleen de omstandigheden bepalen de effectiviteit 
van het leren, maar ook hóe je het leert. 
Hoe leer jij een rijtje Engelse woordjes? Schrijf je ze op? 
Maak je kaartjes? Spreek je de woordjes uit? 
 
Op de website ►URL10 wordt een cursus gegeven over 
leren. Er staan tips in die aangeven hoe je het beste kan 
onthouden.  
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22. Bron: tips voor het leren 
Tip 1 Herhalen. Herhaal het telkens  
Tip 2 Verbeelden. Geef er meer betekenis aan en 
vorm je er een beeld bij  
Tip 3 Associëren. Breng het in verband met iets wat 
je al weet  
Tip 4 Onthoud alle feiten in een lijst in een bepaalde 
volgorde: 
Verbinden, associeer ze één voor één met elkaar in een 
keten.  
Verhaaltechniek, vlecht ze in een samenhangend verhaal.  
Plaatsen, plaats ze in gedachten in een bekende ruimte. 
 
Leermethoden 
Pas tijdens het leren de geheugentechnieken toe: 
Terugroepen in je geheugen: roep oude kennis terug in je 
herinnering voordat je nieuwe kennis opneemt. Roep 
nieuwe kennis terug vóór het wegzakt.  
Vragenbank: maak een vragenbank die de hele stof omvat 
en bestudeer de stof door jezelf telkens een vraag te 
stellen en het antwoord te toetsen.  
Visueel Schema: breng de leerstof in kaart met een 
visueel schema: een mindmap. Dit is een model van jouw 
bestaande kennis, de nieuwe informatie in de stof en de 
gedachten die je daarbij hebt. Dit maakt het makkelijker 
de nieuwe kennis te onthouden.  
 
Algemene adviezen voor een beter geheugen 
Zorg dat je gemotiveerd bent voor wat je wilt leren. Het 
tegen je zin eindeloos opdreunen van rijtjes woorden is 
niet effectief. Belangstelling is één van de drijvende 
krachten achter ons geheugen. Het is altijd makkelijker je 
iets te herinneren waarin je geïnteresseerd bent dan 
dingen waarin je niet geïnteresseerd bent.  
Neem regelmatig een pauze en zorg voor afwisseling in je 
werk. Neem tijdens het leren voldoende rust. Je hersenen 
hebben tijd nodig om de informatie die je opneemt te 
verwerken.  
Het is beter meerdere keren kort aan een onderwerp te 
werken dan één keer lang. Zo geef je je hersenen de tijd 
om de informatie te verwerken. Als je later weer met 
hetzelfde onderwerp aan de slag gaat, kunnen je 
hersenen andere verbanden aanbrengen, waardoor je het 
beter kunt onthouden.  
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Ontspan je. Als je gespannen of nerveus bent kun je 
onvoldoende aandacht geven aan wat je wilt leren. Als je 
last hebt van stress onthoud je minder. Uit onderzoek is 
gebleken dat de verankering van kennis in het 
permanente geheugen vermindert onder invloed van 
stress.  
Goed slapen is belangrijk voor de werking van je 
geheugen. Tijdens het slapen sluiten de hersenen zich af 
van de zintuigen en worden de ervaringen van de 
afgelopen dag in het permanente geheugen verwerkt.  
Probeer niet teveel dingen tegelijk uit je hoofd te leren. 
Het werkgeheugen kan maar ongeveer 7 dingen 
onthouden. Ga pas verder als de dingen die je eerder 
hebt geleerd goed zijn verankerd in het permanente 
geheugen.  
Uit: http://www.leren.nl. 

26. Vraag 
a  Welke van bovengenoemde tips gebruik je al? 
b  Welke tips zou je willen gebruiken? 

 
We zullen in dit hoofdstuk nagaan hoe het komt dat 
bovenstaande tips werken, dat je daardoor effectiever 
kunt leren. Verder gaan we kijken wat voor jou de 
motivatie kan zijn om te gaan leren en welke manieren 
van leren bij jou passen.  
 
Toen je nog klein was, leerde je lopen. Je deed dit niet 
omdat lopen voor jou de beste methode was om je voort 
te bewegen: kruipen ging je veel beter af. Je ging lopen 
omdat je de mensen om je heen op twee benen zag 
bewegen. Dit wilde je ook wel: je probeerde dit na te 
doen. Dit noemen we leren door imitatie.  

27. Vraag 
Noem andere gedragingen die je aangeleerd hebt door 
imitatie. 

 
Toen je leerde lopen waren je ouders daar waarschijnlijk 
bij. Ze vonden het fantastisch dat je dit deed en lieten 
dit blijken door enthousiaste kreten te slaken. Dit was 
voor jou een soort beloning voor je gedrag, een reden om 
nog beter je best te doen. 
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Het is al lang bekend dat je dieren iets kunt aanleren 
door ze te belonen. Je kunt b.v. een hond leren een poot 
te geven door hem te belonen met een aai of iets lekkers. 
De Amerikaanse psycholoog B. F. Skinner heeft in het 
begin van de vorige eeuw onderzoek gedaan naar deze 
manier van leren. Hij plaatste een rat die al een tijd geen 
voedsel had gehad in een zelf ontworpen instrument, dat 
later naar hem ‘Skinner-box’ is genoemd. Het is een 
eenvoudig kistje, waarin de rat voer krijgt als hij op een 
hefboompje drukt. Het hefboompje is verbonden met een 
recorder, die vastlegt hoe vaak het dier erop drukt. De 
rat drukt in eerste instantie toevallig op het hefboompje 
en prompt komt er voer tevoorschijn. De meeste ratten 
blijken al snel een verband te leggen tussen het drukken 
op het hefboompje en het krijgen van voer. Deze vorm 
van leren heet operant conditioneren. Dit is een proces 
waarbij men een bepaald spontaan optredend gedrag 
beloont of bestraft, zodat het vaker of  

 
minder vaak op gaat treden. Zijn de gevolgen van het 
gedrag gunstig (‘beloning’), dan neemt de kans toe dat 
datzelfde gedrag opnieuw wordt vertoond wanneer de 
omstandigheden zich herhalen. Ook ‘straffen’ bleek te 
werken bij ratten (d.w.z. dat ze gedrag dat nare gevolgen 
had, op den duur achterwege lieten), maar het was lang 
niet zo effectief als belonen.  
 
 

Figuur 44: Skinnerbox 
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De Russische fysioloog Pavlov had al rond 1900 het begrip 
conditioneren geïntroduceerd. 
Hij deed aanvankelijk onderzoek naar de 
speekselproductie bij honden als reactie op verschillende 
soorten voedsel. (Voor dit onderzoek kreeg hij in 1904 de 
Nobelprijs.) Hij ontdekte dat de honden ook al speeksel 
gingen produceren als hij alleen maar deed alsof hij ze 
ging voeren. Pavlov onderzocht dit verschijnsel verder, 
door steeds 5 seconden voor het voeren een bel te laten 
rinkelen. Na een aantal keren bleken de honden 
inderdaad bij het horen rinkelen van een bel al speeksel 
af te scheiden. Dit heet nu de geconditioneerde reflex, en 
het door Pavlov ontdekte verschijnsel heet klassieke 
conditionering: als een prikkel A (de bel) herhaaldelijk 
voorafgaat aan prikkel B (het voeren) dat een bepaalde 
reactie (speekselproductie) oplevert, dan zal op den duur 
prikkel A reeds die reactie opleveren, ook zonder prikkel 
B. Pavlov veronderstelde dat er een verbinding in de 
hersenen ontstond tussen het gebied voor het ontvangen 
van de geconditioneerde prikkel (het horen van de bel) 
met het gebied van de ongeconditioneerde prikkel (het 
zien van het voer).  
 

voedsel (= ongeconditioneerde prikkel) speekselontwikkeling 
(=ongeconditioneerde reactie op prikkel) 
na enkele herhalingen:  
geluid (=geconditioneerde prikkel) speekselontwikkeling 
(=geconditioneerde reactie) 

30. Vraag 
Pavlov ging van verbindingen in de grote hersenen uit. 
Geef zo nauwkeurig mogelijk aan welke verbindingen in 
het hier boven beschreven experiment van klassieke 
conditionering bij de hond volgens hem in de grote 
hersenen gelegd werden. 

 

23. Achtergrondinformatie: verbindingen in de 
grote hersenen 
Lashley wilde in 1950 bewijzen dat er een verbinding 
moest zijn tussen de plaats in de grote hersenen waar de 
geconditioneerde prikkel en de plaats waar de 
ongeconditioneerde prikkel werd ontvangen. Daartoe 
bracht hij sneden aan in de schors van de grote hersenen 
van muizen zodat er geen informatieoverdracht kon 
plaatsvinden tussen de betrokken gebieden. Ondanks deze 
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sneden reageerden de muizen echter toch op de 
geconditioneerde prikkel. Het bestaan van de 
verbindingen van Pavlov moest dus worden verworpen. 

 
Thompson onderzocht in 1986 het knipperen met de ogen 
bij konijnen. Eerst maakte hij een geluid waarna hij op 
het oog van het konijn blies. Het konijn knipperde met 
zijn ogen als reactie op het blazen. Op het geluid 
reageerde het konijn aanvankelijk niet. Na het herhalen 
van beide handelingen, dus steeds achtereenvolgens het 
geluid en dan blazen op het oog, ontstond klassieke 
conditionering: het konijn ging met zijn ogen knipperen 
bij het horen van het geluid, ook als er vervolgens niet 
geblazen werd. Terwijl deze proef plaatsvond, werd de 
hersenactiviteit van het konijn gemeten en Thompson 
stelde vast dat er veranderingen in activiteit optraden in 
cellen van het cerebellum (de kleine hersenen). Dit wil 
nog niet zeggen dat het leren werkelijk in het cerebellum 
plaats vindt. Het cerebellum kan ook een doorgeefluik 
van impulsen zijn die een rol spelen bij dit leren. Later 
vonden wetenschappers dat deze vorm van leren 
werkelijk in het cerebellum plaats vindt. 

31. Vraag 
a.  Leg het verschil uit tussen operant conditioneren en 

klassiek conditioneren. 
b.  Betreft het experiment van Thompson operant of 

klassiek conditioneren? 
c.  Met welk apparaat kon Thompson de activiteit van 

zenuwcellen meten? 

 
Door ‘straf’ en ‘beloning’ leert een mens vanaf zijn 
geboorte, en meer dan je denkt. Doordat iets pijn deed, 
leerde je dat je daarmee moest stoppen. Je leerde dat 
dorst overgaat als je iets drinkt. Een volle maag krijgen 
door te eten als je honger hebt geeft een fijn gevoel. Dit 
zijn allemaal zaken die je min of meer vanzelf hebt 
geleerd. Dit onbewuste leren noemt men wel impliciet 
leren. Bij deze vorm van leren speelt het cerebellum een 
belangrijke rol.  
Expliciet leren, leren waar we moeite voor moeten doen, 
vond plaats doordat je  complimentjes kreeg van je 
ouders, doordat je goede cijfers behaalde op school of 
doordat je een bekeuring kreeg toen je door rood licht 
reed. Samengevat: door straffen of belonen.  
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Expliciet leren vindt plaats in de cortex van de grote 
hersenen, behalve wanneer het om motorische 
coördinatie gaat. Het gaan knipperen van de ogen van 
konijnen bij het horen van geluid, het leren fietsen en 
zwemmen: deze vormen van leren vinden plaats in het 
cerebellum en in de basale ganglia. 
In deze module hebben we het vooral over expliciet 
leren. 

29. Vraag 
Op twee benen leren lopen, gebeurt behalve door 
imiteren ook door conditioneren. Leg dit uit. 

 

24. Achtergrondinformatie: straffen 
Het mooiste is natuurlijk dat jij iets leert omdat je het 
zelf wilt beheersen of omdat je het razend interessant 
vindt. Maar op school zit je soms/vaak in een situatie 
waarin je niet inziet waarom je iets moet leren. Je 
ouders, docenten en anderen vinden dat het op de lange 
termijn toch goed voor je is. Daarom proberen ze je te 
stimuleren om te leren door je te belonen of te straffen.  

 

4.3 Soorten geheugen 
We gaan nu naar de volgende leertip uit bron 22 kijken. 
 
Probeer niet teveel dingen tegelijk uit je hoofd te leren. 
Het werkgeheugen kan maar ongeveer zeven dingen 
onthouden. Ga pas verder als de dingen die je eerder 
hebt geleerd, goed zijn verankerd in het 
langetermijngeheugen.  
Uit: http://www.leren.nl. 

 
Korte- en langetermijngeheugen 
Hebb (1949) stelde dat er niet één manier maar 
verschillende manieren van expliciet leren zijn. Hij 
onderscheidde een kortetermijngeheugen en een 
langetermijngeheugen. 
 
Kortetermijngeheugen en langetermijngeheugen 
verschillen in capaciteit. Zo varieert de capaciteit van het 
kortetermijngeheugen afhankelijk van de 
omstandigheden. Het langetermijngeheugen heeft, in 
tegenstelling tot het korte termijngeheugen, een grote, 
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moeilijk te schatten capaciteit. Wanneer je iets nieuws 
leert, hoef je niets te vergeten om er ruimte voor te 
maken. 
Herinneringen in het kortetermijngeheugen wissen snel 
uit, tenzij je ze herhaalt. Herinneringen in het 
langetermijngeheugen kun je echter weer oproepen ook 
als je er jarenlang niet aan gedacht hebt. Dingen die je 
niets zeggen onthoud je minder lang dan zaken die wel 
een betekenis voor je hebben. De cijferreeks 64-57-2-13 
is moeilijker te onthouden (zonder steeds te herhalen) 
dan ‘bij een stand van 64 tegen 57 met 2 minuten en 13 
seconden te spelen’. Zie ook tip 2. ‘Verbeelden’ in bron 
22. 
Wanneer je in je kortetermijngeheugen iets vergeten 
bent, is het voorgoed verloren. Met dingen die zijn 
opgeslagen in het langetermijngeheugen kan het zijn dat 
je dénkt dat je het vergeten bent, terwijl door een paar 
hints de herinnering weer terugkomt. De namen van de 
kinderen in je klas op de basisschool herinner je je 
misschien weer wanneer je de foto’s ziet. Door bepaalde 
associaties kun je je die herinneren. Zie ook tip 3. 
‘Associëren’ in bron 22.  

32. Vraag 
Wat zijn de voordelen van het niet vastleggen van alle 
informatie gedurende lange tijd?  

Werkgeheugen 
Vroeger werd gedacht dat het kortetermijngeheugen een 
voorlopig tussenstation was op weg naar het 
langetermijngeheugen. Tegenwoordig denken de 
onderzoekers daar anders over. Daarom introduceerde 
men het begrip ‘werkgeheugen’. Dit is een manier om 
informatie op te slaan terwijl je ermee aan het werk bent 
of wanneer je erop let. Het werkgeheugen kun je je 
voorstellen als een soort kladblok. Zo kun je tijdens het 
werken de eerder verkregen informatie gebruiken en de 
informatie die je niet meer nodig hebt, kun je schrappen 
om plaats te maken voor nieuwe informatie. De 
opslagcapaciteit van het werkgeheugen is klein: normaal 
gesproken kan het werkgeheugen maar tussen vijf en 
negen onderwerpen ‘online’ houden.  
Je praat bijvoorbeeld met iemand en je raakt afgeleid 
doordat iemand tegen je aan botst. Daarna herinner je je 
nog waarover je hebt gesproken en kun je weer verder 
gaan met het gesprek. 
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33. Vraag 
a Waarom is het beter om te spreken van een 

werkgeheugen dan van een kortetermijngeheugen? 
b Welk type geheugen heb je getest in ‘Onderzoek op 

organismeniveau: geheugentest’ in paragraaf 1.2 
‘Oriënterende opdrachten: het onthouden van 
beelden’? 

 
Je vond het moeilijk om via een spiegel te tekenen 
(opdracht 24). Dit komt doordat in je 
langetermijngeheugen het gegeven ligt opgeslagen dat 
wanneer je naar de rechterkant van je blaadje wil 
tekenen, je hand ook naar rechts moet gaan. Nu zie je via 
de spiegel dat je naar links moet gaan. Dit heeft dan tot 
gevolg dat je automatisch naar links wilt gaan tekenen. 
Dit automatisme is door leren tot stand gekomen en ligt 
opgeslagen in je langetermijngeheugen.  

Superwerkgeheugen 
De psycholoog prof. K.A.Ericsson onderzocht in 2006 
mensen, die zich ergens in gespecialiseerd hadden: 
uitmuntende musici, rekenwonders, sporters enz. Het 
blijkt dat deze mensen door jarenlange training een 
uitgebreider werkgeheugen in een bepaald gebied 
ontwikkelen dan normaal het geval is. Het verklaart 
waardoor musici zich een muziekstuk herinneren nadat ze 
het een keer gehoord hebben en serveersters iedere 
bestelling van een vol terras weten. Bovendien hebben 
deze experts een enorme database in hun hersenen 
aangelegd: hun langetermijngeheugen zit vol van voor 
hun specialiteit relevante kennis. Zo kennen musici 
ontelbare muziekstukken uit hun hoofd, 
schaakgrootmeesters oneindig veel partijen en goede 
serveersters honderden klanten met hun favoriete 
gerechten. Ze kunnen de werkgeheugeninformatie 
meteen combineren met de informatie in het 
langetermijngeheugen. Dit zou je een soort 
superwerkgeheugen voor een specialisme kunnen noemen. 
 
Voor taal heb jij ook een superwerkgeheugen ontwikkeld. 
Door de jarenlange training in je moedertaal heb je 
ontzettend veel kennis van woorden, betekenissen en 
taalregels verzameld. Het kost je geen enkele moeite om 
een zin van 25 woorden te begrijpen en te herhalen. De 
woorden van deze zin overstijgen veruit de capaciteit van 
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je normale werkgeheugen (die capaciteit is negen 
woorden) maar kunnen een beroep doen op je 
superwerkgeheugen. Dit hangt ook samen met de 
verschillende soorten intelligenties, talenten die je hebt 
(zie ook par. 6.3 Meervoudige intelligenties en 6.4 
Leerstijlen). 

34. Vraag 
Wat is de reden dat Ericsson het begrip 
superwerkgeheugen heeft geïntroduceerd?  

Ligging werk- en langetermijngeheugen 
De thalamus selecteert welke impulsen die van de 
zintuigen komen, worden doorgegeven aan de cortex van 
de grote hersenen (zie figuur 46). Hier wordt de 
informatie een fractie van een seconde vastgehouden, op 
een plaats in de cortex die afhankelijk is van het soort 
prikkel. De prefrontale cortex ontvangt de informatie, 
slaat die op voor direct gebruik en coördineert de manier 
waarop de gegevens door andere delen van de cortex 
(expliciet leren) of in het cerebellum en/of de basale 
ganglia (impliciet leren) via het werkgeheugen kunnen 
worden gebruikt. Na enkele seconden worden relevante 
gegevens gecodeerd met behulp van de hippocampus; ze 
kunnen daar twee jaar blijven. Gedurende die tijd stuurt 
de hippocampus de ervaringen regelmatig terug naar de 
cortex of naar de basale ganglia of het cerebellum, 
wanneer het motorische coördinaties betreft. Bij iedere 
herhaling worden ze dieper in de betreffende plekken 
geëtst. Uiteindelijk zijn de herinneringen zo stevig 
verankerd, dat de hippocampus niet langer nodig is om ze 
op te roepen. Je hebt nu voor deze gegevens een 
langetermijngeheugen. Het is een langdurig proces om 
een gegeven in het langetermijngeheugen te krijgen: dit 
kan wel twee jaar duren.  

 

25. Achtergrondinformatie: repeteren 
Cyriel Pennartz, werkzaam bij het Swammerdam Institute 
for Life Sciences aan de Universiteit van Amsterdam was 
getuige van dat repeteren. Hij observeerde de 
hersenactiviteit van ratten terwijl die oefeningen deden 
en ontdekte dat patronen zich herhaalden tijdens de 
slaapperiode die volgde op de oefeningen. Het is vooral 
de diepe slaap waar het geheugen baat bij heeft. Uit veel 
experimenten is gebleken dat een nachtje slapen een 
heilzaam effect heeft op een leerproces. 
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Mensen met een beschadigde hippocampus hebben 
problemen met het opslaan van nieuwe herinneringen 
maar behouden wel de herinnering aan dingen die vóór de 
beschadiging gebeurd zijn. Zij kunnen vaak de 
afbeeldingstest van Gollin niet goed uitvoeren. Deze kan 
je docent in een power point presentatie laten zien. Vijf 
plaatjes worden één voor één in de volgorde a, b, c, d, e 
voor de testpersoon gelegd. Deze moet zeggen wat het 
voorstelt. Hoe eerder de proefpersoon de voorstelling 
herkent, hoe beter de staat van de hippocampus. 
 
Deze afwijking moet je niet verwarren met de ziekte van 
Alzheimer. Iemand die aan deze ziekte lijdt, kan geen 
nieuwe herinneringen vastleggen, omdat de informatie 
niet in de hippocampus terechtkomt. 
 
Ervaringen waaraan persoonlijke details zitten onthoud je 
anders dan onpersoonlijke feitenkennis. Het moment dat 
je de eerste zoen aan een vriendje gaf, herinner je je 
anders dan feiten zoals de hoofdstad van Costa Rica. Van 
die eerste zoen herinner je je veel meer omstandigheden: 
de plaats, wie er nog meer waren, de geur van de jongen, 
de muziek die er gedraaid werd. De feitjes worden door 
verschillende gebieden in de cortex geregistreerd en 
uiteindelijk gecodeerd in de hersengebieden in de 
verschillende kwabben. Het oproepen ervan vindt plaats 
via de frontaalkwabben. 
Je onthoudt beter wanneer een gebeurtenis in 
verschillende delen van de cortex is opgeslagen en vanuit 
die verschillende gebieden weer opgeroepen kan worden.  
Als je dus iets moet of wilt onthouden is het handig het in 
je gedachten te ‘verbeelden’ (er meer betekenis aan te 
geven, er een beeld bij te vormen), en/of het met iets te 
associëren dat je al weet. Bijvoorbeeld bij het leren van 
topografie voor aardrijkskunde kun je de plaatsen 
associëren met voor jou bekende voetbalclubs.  
 
Zie ook de tips bij het onthouden: tip 2 (verbeelden) en 
tip 3 (associëren) uit bron 22. 
 
Wanneer je een aantal gegevens in een bepaalde volgorde 
wilt onthouden, bijvoorbeeld als je een presentatie gaat 
geven, is de plaatsingsmethode handig: je plaatst de 
dingen die je wilt onthouden in gedachten in een bekende 
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ruimte. Deze geheugenstrategie wordt ook wel de loci-
methode genoemd. 
Hoe werkt het? Kies een ruimte die je goed kent, 
bijvoorbeeld je eigen kamer. Ga in de deuropening staan 
en kijk in een bepaalde volgorde door de kamer naar 
dingen als je bureaustoel, het raam, de kast, een lamp. 
Koppel vervolgens elk woord dat je wilt onthouden aan 
een voorwerp in je kamer, d.w.z. je legt in je hoofd een 
verbinding tussen het voorwerp in je kamer en het woord 
dat je wilt onthouden. Als je tevoren weet waar je de 
presentatie gaat houden, kun je deze koppeling ook 
maken met voorwerpen die zich in deze ruimte bevinden. 
Tijdens de presentatie ga je in gedachten de rij 
voorwerpen af, waaraan je de steekwoorden van je 
verhaal hebt gekoppeld. Zie website ►URL10 en tip 4 uit 
bron 22. 

 

26. Achtergrondinformatie: loci-methode 
De loci-methode was al in de oudheid bekend. De 
uitvinding ervan wordt toegeschreven aan de Griekse 
dichter Simonides van Keos. Simonides was te gast op een 
feestmaal. Nadat hij zijn gedicht had voorgedragen, werd 
hij weggeroepen. Hij ging naar buiten, en tijdens zijn 
afwezigheid stortte het dak van de feestzaal in. Alle 
gasten werden gedood. De slachtoffers waren zo verminkt 
dat hun familieleden hen niet kon identificeren. Maar 
Simonides kon dat wel. Omdat hij had onthouden welke 
plaatsen de gasten hadden ingenomen, was hij in staat de 
lichamen te identificeren, en zo realiseerde hij zich dat 
een ordelijke rangschikking van wezenlijk belang is om 
iets te onthouden. Deze belevenis deed de dichter de 
principes van de geheugenkunst aan de hand waarvan hij 
de uitvinder wordt genoemd.  

35. Vraag 
Om het Engelse woord punish beter te leren kun je het 
vaak herhalen, maar je kunt ook andere trucs toepassen, 
bijvoorbeeld emoties aan het woord koppelen of het met 
een al bekend woord associëren. 
a Welke andere trucs kan je toepassen om 

gemakkelijker het woord punish te leren? 
b Welke hersengebieden zijn betrokken bij de 

verschillende trucs? 
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4.4 Geheugen en emoties 
Niet alle langdurige herinneringen worden in de cortex 
van de grote hersenen vastgelegd. We hebben al gezien 
dat de informatie voor het uitvoeren van aangeleerde 
gecoördineerde bewegingen zoals fietsen en zwemmen in 
het cerebellum ligt. Herinneringen aan angsten waardoor 
bijv. fobieën kunnen ontstaan, liggen in de amygdala. De 
amygdala en de hippocampus behoren tot het limbisch 
systeem en zijn belangrijk voor emoties (zie Het limbisch 
systeem in paragraaf 2.2 Bouw en functie van de 
hersenen). 
 

27. Achtergrondinformatie: LeDoux 
De neuropsycholoog prof. LeDoux liet een rat een 
muziektoon horen terwijl hij de rat tegelijkertijd een 
elektrische schok gaf. Na een poosje vertoonde het dier, 
overeenkomstig de Pavlov-conditionering, angst als die 
toon klonk, ook als die niet gepaard ging met een 
elektrische schok. Na deze conditionering verwijderde 
LeDoux de auditieve cortex van het dier, d.w.z. het deel 
van de hersenschors waar de bewuste waarneming van 
geluiden plaatsvindt. De rest van het gehoorsysteem, 
zoals het gehoorzintuig en de gehoorzenuwen bleef 
intact. Er kon in dit dier dus geen bewuste 
geluidswaarneming meer plaatsvinden. 
Toen het dier van de operatie hersteld was, liet LeDoux 
de toon opnieuw klinken. De rat kon niets bewust horen. 
Toch vertoonde hij nog angst. Het geluid scheen 
ongehoord in de thalamus en de amygdala geregistreerd 
te worden en een emotionele reactie teweeg te brengen. 
Bron: Het brein in kaart: 

36. Vraag 
Iemand heeft een fobie voor spinnen. Dat wil zeggen dat 
het zien van spinnen onredelijke angsten oproepen. 
Welke hersengedeelten zijn betrokken bij het zien van 
een spin door een persoon die een fobie voor spinnen 
heeft? 
Welke woorden van het volgende rijtje onthoud je beter: 
Lijn, tekst, heks, kies, poep, tak, rat, punt. Hoe komt dit? 

 
Voorvallen die stress of emoties veroorzaken, 
vermeerderen de productie van de hormonen adrenaline 
en cortisol. Kleine hoeveelheden cortisol stimuleren 
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Figuur 45: invloed van hormonen op het geheugen  

indirect via adrenaline de amygdala en de hippocampus, 
en bevorderen zo het geheugen. In experimenten is 
gebleken  dat wanneer men proefdieren met adrenaline 
of cortisol inspuit, het opslaan van recente 
gebeurtenissen wordt bevorderd. Kortom: stresshormonen 
bevorderen het onthouden van stressvolle, dus 
belangrijke gebeurtenissen.  

cortisol 
↓ 
adrenaline nervus vagus  amygdala  hippocampus  cortex                       
                         

 

 
Ook als men direct de amygdala stimuleert, blijkt dit te 
gebeuren. Op zijn beurt stimuleert de amygdala de 
hippocampus en de cortex die allebei belangrijk zijn bij 
het opslaan van herinneringen (figuur 46).  

 
Daar staat tegenover staat dat een langdurige productie 
van cortisol niet goed voor het geheugen is. Daarom remt 
aanhoudende stress het geheugen, want dan wordt 
voortdurend cortisol geproduceerd. 

Figuur 46: het ‘onbewuste’ en het ‘bewuste’ angstsysteem 
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Zie ook algemene adviezen bij het onthouden uit bron 22: 
Ontspan je. Als je gespannen of nerveus bent, kun je 
onvoldoende aandacht geven aan wat je wilt leren. Als je 
last hebt van stress onthoud je minder. Uit onderzoek is 
gebleken dat de verankering van kennis in het 
permanente geheugen vermindert onder invloed van 
intense stress 
Uit: http://www.leren.nl 

37. Vraag 
a Leg uit hoe het komt dat emotionele gebeurtenissen 

beter worden onthouden dan gebeurtenissen waaraan 
geen emoties verbonden zijn. 

b Leg uit dat operant conditioneren waarschijnlijk door 
een actie van de amygdala wordt veroorzaakt. 

 

4.5 Leren en hersenplasticiteit 
Men heeft een relatie aangetoond tussen het niveau van 
vaardigheid en het aantal uren training dat er aan 
voorafging. Vrijwel iedereen kan door gerichte training 
een topniveau in een bepaalde vaardigheid bereiken. Door 
training automatiseer je bepaalde gedragingen. De 
gebieden die in de cortex van de hersenen hierbij 
betrokken zijn, worden groter. Natuurlijk speelt erfelijke 
aanleg ook een rol.  
 
In de afbeelding van de homunculus (zie ‘De grote 
hersenen’ in paragraaf 2.2 Bouw en functie van de 
hersenen) zie je dat de lichaamsdelen die je 
nauwkeuriger kunt aansturen ook meer hersenweefsel in 
beslag nemen. Uit heel veel onderzoek blijkt nu dat de 
lichaamsdelen die je vaker gebruikt ook meer 
hersenweefsel in beslag gaan nemen en hierdoor beter in 
hun functie worden. De hersengebieden die betrokken 
zijn bij de verwerking en de opslag van het kijken naar en 
het uitvoeren van ingewikkelde bewegingen worden 
groter als je leert jongleren. Zo ook veroorzaakt het leren 
onderscheiden van toonhoogte een toename van de 
activiteit in en de omvang van de auditieve cortex. De 
hersenen reorganiseren zich door de training.  
Het blijkt dat bij mensen van wie de armen zijn 
geamputeerd en die zich daarna gespecialiseerd hebben 
in het schilderen met de voeten, de motorische gebieden 
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in de hersenen die vóór de amputatie gebruikt werden bij 
het aansturen van de handen, nu ingezet worden bij het 
bewegen van de voeten. De beweging van de voeten 
wordt nu dus door een extra gebied in de hersenen 
aangestuurd. Blinden kunnen met hun visuele cortex 
voelen. De hersenen blijven dus niet hetzelfde, ze 
veranderen: men spreekt wel van hersenplasticiteit. De 
auditieve cortex is 25% groter bij zeer getrainde musici 
dan bij mensen die nog nooit een instrument hebben 
aangeraakt. De toename in omvang van het hersengebied 
is wel afhankelijk van de leeftijd waarop de musicus met 
training is begonnen. 

38. Vraag 
Om goed piano te kunnen spelen moet je zo jong mogelijk 
beginnen met lessen te nemen. Waarom? 

 

28. Bron: slaap en geheugen 
Laura Menetti (25) uit Utrecht onderzoekt 
taalverwerkingsprocessen in de hersenen bij het 
F.C.Donders Centre for Cognitive Neuroimaging in 
Nijmegen (een onderdeel van de Radboud Universiteit). 
Zij maakte deel uit van een deskundigenpanel in het BNN-
programma Get smarter in a week. Mensen werden in dit 
programma onder meer getest op ruimtelijk inzicht, 
rekenen en taal, creativiteit en geheugen. Zij heeft een 
advies voor eindexamenkandidaten: 
“Denk na over de informatie die je leert en ga het niet 
klakkeloos in je hoofd stampen.” 
Volgens Menetti heeft het geen nut om de avond voor je 
examen een half boek in je hoofd te stampen. Naarmate 
je informatie vaker herhaalt, wordt het beter opgeslagen 
in je hersenen. Bovendien wordt info ook tijdens de slaap 
in je hersenen opgeslagen. De laatste dagen voor het 
examen veel blokken en weinig slapen is dus helemaal 
niet handig. Hoe minder je slaapt, hoe sneller je de stof 
vergeet. 
Bron: Metro, 11 mei 2007 
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29. Bron: sporten en geheugen  
Onderzoek bij dieren en mensen laat zien dat 
lichaamsbeweging kan leiden tot structurele en 
functionele veranderingen in de hersenen van 
volwassenen. Zo is onder andere aangetoond dat rennen 
de aanmaak bevordert van nieuwe cellen in de 
hippocampus van ratten. 
Lichaamsbeweging heeft ook een positief effect op de 
hersenen van mensen. Er zijn aanwijzingen dat sporten 
het verval van de hersenen tegengaat, leren bevordert en 
een positief effect op de stemming heeft. 
Is iedere vorm van sport adequaat ?  
Fitnessprogramma’s die krachttraining combineren met 
programma’s waarbij de hartslagfrequentie verhoogd 
wordt, hebben groter effect dan programma’s die alleen 
componenten van aerobics bevatten. De effecten van 
fitness op cognitie zijn het grootst als de training ten 
minste dertig minuten per sessie duurt  en als je langer 
dan zes maanden traint. 
Bron: Margriet Sitskoorn, Het maakbare brein  
 
Iedere week twee of drie keer een half uurtje sporten is 
goed voor lijf en hersenen. Zoals de Romeinen al zeiden:  
mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een 
gezond lichaam)! 

 

4.6 Opdrachten 
39. Opdracht: onderzoek naar het onthouden van 

beelden 
 
In ‘Onderzoek op organismeniveau: geheugentest’ in 
paragraaf 1.2 Oriënterende opdrachten, heb je met de 
klas een onderzoek gedaan naar het onthouden van 
beelden met en zonder een geluid. Je bent nu meer te 
weten gekomen over het geheugen. Met deze kennis kun 
je nu de test en zijn resultaten beter begrijpen. Gebruik 
voor het beantwoorden van onderstaande vragen ook 
paragraaf 2.2 Bouw en functie van de hersenen. 
Beschrijf kort welke conclusie(s) jullie in § 1.2 hebben 

getrokken.  
Beschrijf de weg die de impulsen afleggen wanneer je de 

figuren van dit experiment ziet. Geef zo nauwkeurig 
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mogelijk aan in welk hersendeel deze impulsen 
aankomen. 

Beschrijf de weg die de impulsen afleggen wanneer je de 
geluiden van dit experiment hoort. Geef zo 
nauwkeurig mogelijk aan in welk hersendeel deze 
impulsen aankomen. 

Komt er ook informatie in je langetermijngeheugen? Waar 
hangt dit mee samen? 

e.  Beschrijf hoe informatie in het langetermijngeheugen 
van de hersenen opgeslagen kan worden. 

 

40. Opdracht: onderzoek naar invloed van geluid op het 
onthouden van beelden 

De geheugentest van ‘Onderzoek op organismeniveau: 
geheugentest’ in paragraaf 1.2 Oriënterende opdrachten 
voldeed niet aan de voorwaarden van een goed 
onderzoek. Bovendien ben je nu meer te weten gekomen 
over het geheugen en kan je daardoor een beter 
onderzoek bedenken. 
Bedenk een onderzoek om na te gaan wanneer je het 

beste onthoudt: met geluid of zonder geluid. 
Formuleer je hypothese: lees hiervoor paragraaf 4.3 

Soorten geheugen. 
Beschrijf je onderzoeksmethode. 
Voer dit onderzoek uit. 
Zijn de verschillen significant? 
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5 Leren op cel- en moleculair niveau 

 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk ga je kijken hoe op celniveau en op 
biochemisch niveau geheugen tot stand komt. Wat 
gebeurt er in je hersenen wanneer je iets onthoudt? 
 
Aan het einde van dit hoofdstuk weet je 

 hoe netwerken in de hersenen worden gevormd en 
veranderen 

 welke processen in de synapsen aan de basis liggen 
van het geheugen 

 en ken je de begrippen 
neurogenese, synaptogenese, pruning, LTP en LTD 

 en kun je  
beschrijven wat er in een synaps gebeurt bij LTP en 
LTD 

 

5.2 Hersennetwerken en onthouden 
Elke herinnering is vastgelegd in een netwerk van 
neuronen; alle hersenfuncties zijn in feite processen in 
hersennetwerken. Een patroon in de auditieve 
hersenschors veroorzaakt de ervaring van een bepaalde 
muziektoon. Een patroon in de amygdala veroorzaakt een 
gevoel van angst. Herinneringen ontstaan als een netwerk 
steeds wordt geactiveerd. Zo kun je je een bepaald 
akkoord (combinatie van tonen) beter herinneren 
naarmate je het vaker hebt gehoord.  
Netwerken die niet onderhouden worden doordat je de 
herinnering later niet oproept, verdwijnen: ‘use it or lose 
it’  Dit wordt pruning genoemd: verbindingen tussen 
zenuwcellen kunnen worden weggekapt. Dit is het 
sterkste tijdens de kindertijd, de puberteit en de 
adolescentie, maar gaat onder normale omstandigheden 
in verschillende delen van de hersenen door.  
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30. Bron: geluiden zien bij baby’s 
In de hersenen van een baby bestaan verbindingen tussen 
hersengedeelten die bij volwassenen niet meer 
voorkomen. Er bestaan bijvoorbeeld verbindingen tussen 
de visuele en de auditieve centra. Mogelijk kunnen baby’s 
dankzij deze verbindingen geluiden ‘zien’ en kleuren 
‘horen’. Deze verbindingen worden later bij de meeste 
mensen vergebroken. Pruning is er volgens Huttenlocker 
de oorzaak van dat je je nog maar zo weinig kunt 
herinneren van je vroege jeugd. Als je die herinneringen 
steeds weer oproept, bijvoorbeeld door verhalen of 
foto’s, dan blijven de netwerken geprikkeld en dus 
behouden.  
Bron: Margriet  Sitskoorn: Het maakbare brein) 

 

31. Bron: leren schrijven 
Kinderen leren over het algemeen pas schrijven als ze 
ongeveer zes à zeven jaar zijn.. Dit komt onder andere 
omdat bepaalde vaardigheden eerst ontwikkeld moeten 
worden, voordat je kunt beginnen met leren schrijven. Zo 
moet je in staat zijn om verschillende zintuiglijke 
informatie te verwerken en om bewust gestuurde fijne 
bewegingen te maken: de fijne motoriek moet eerst 
ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door te prikken en te 
knippen in groep 1 en 2. Je moet (onbewust) geleerd 
hebben dat om een pen op papier naar boven te bewegen 
je de spieren in je hand op een bepaalde manier moet 
gebruiken. Verder moet daarvóór al een bepaalde 
taalontwikkeling hebben plaatsgevonden. Gezien de 
ontwikkelingen die nodig zijn om te leren schrijven heeft 
het weinig zin om een kind hier al voor het zesde 
levensjaar in te onderwijzen. 
Bron: Margriet  Sitskoorn: Het maakbare brein) 

Hoe worden de netwerken in de hersenen gevormd en 
hoe vindt het verwijderen van verbindingen plaats?  
Hiervoor moeten we gaan kijken naar de veranderingen 
die op cellulair niveau plaatsvinden, dus in en tussen de 
neuronen. 
De volgende processen spelen hierbij een rol: 

 neurogenese (het aanmaken van nieuwe neuronen) en 
celdood  

 synaptogenese (vorming van nieuwe synapsen) en 
pruning (het wegkappen van synapsen) 

 veranderingen in de synapsen 
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 vertakken van dendrieten 

 myelinisering (het aanmaken van myeline rondom de 
uitlopers van de neuronen) 

Neurogenese en celdood     
Vroeger dacht men dat alleen tijdens de embryonale 
ontwikkeling deling van zenuwcellen plaatsvindt waardoor 
nieuwe neuronen ontstaan. Het blijkt echter dat ook in de 
volgroeide hersenen van volwassenen nieuwe neuronen 
worden gemaakt. Dit gebeurt onder andere in de 
hippocampus. Hier vindt neurogenese plaats: de 
neuronen delen zich. De deling van de zenuwcellen wordt 
gestimuleerd door lichamelijke beweging (zie 4.5  Leren 
en hersenplasticiteit) en eveneens door cognitieve 
stimulatie, door plannen, concentratie en het gebruik van 
je geheugen. 
Ook sterven er in het centrale zenuwstelsel neuronen af. 
Dit hoeft niet door kunstmatige veranderingen te worden 
veroorzaakt; het kan ook een natuurlijke ontwikkeling 
zijn. Ieder neuron heeft een soort celdoodprogramma dat 
vastligt in het DNA. Neuronen waarvan het axon geen 
contact maakt met postsynaptische cellen sterven 
hierdoor af. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de 
transmitterstof niet wordt aangemaakt zodat er geen 
impulsoverdracht naar het volgende neuron kan plaats 
vinden.  

44. Vraag 
Geef een voorbeeld van andere cellen van het menselijk 
lichaam die tijdens je leven op een natuurlijke manier 
sterven, die dus ook een ‘geprogrammeerde celdood’ in 
hun DNA hebben. 

Synaptogenese en pruning 
In 2004 ontdekte men dat ratten beter vaardigheden 
ontwikkelen als ze in een uitdagende omgeving, een 
omgeving waarin ze veel kunnen leren, worden geplaatst. 
Ze vormen daarbij nieuwe synapsen: synaptogenese. Het 
is gebleken dat ook in de hersenen van volwassen mensen 
nieuwe synapsen gevormd worden.  

41. Vraag 
Wat is voor jou een uitdagende omgeving om een taal te 
leren? 

Veranderingen in synapsen  
Ook hebben synapsen het vermogen om van sterkte te 
veranderen: synaptische plasticiteit. In 1949 
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Figuur 47: Hebbiaanse synaps 

publiceerde Donald Hebb een theorie waarin hij 
veranderingen in de synaps als oorzaak van het leren zag. 
Deze theorie gaat uit van de veronderstelling dat als twee 
met elkaar verbonden zenuwcellen A en B gedurende 
enige tijd allebei worden gestimuleerd, er een structurele 
verandering optreedt in de verbindende synaps. Deze 
verandering kan een versterking zijn van de 
synapswerking: er gaan eerder actiepotentialen over van 
neuron A naar neuron B.  
 
Met deze theorie kan je de klassieke conditionering 
verklaren (zie 4.2 Leermethoden). Neuron A wordt 
geprikkeld door een gewone, ongeconditioneerde prikkel: 
we geven bijvoorbeeld een hond een bak met voer. 
Hierdoor wordt neuron C geactiveerd en er ontstaat een 
reactie: de hond gaat kwijlen. Neuron B wordt geprikkeld 
door een andere prikkel bijvoorbeeld geluid. Normaal 
gesproken reageert de hond niet met kwijlen. Wanneer 
neuron A en B regelmatig tegelijkertijd worden 
geprikkeld, wordt de synaps tussen B en C versterkt. 
Hierdoor heeft het prikkelen van B (de geconditioneerde 
prikkel ) ook effect op neuron C en ontstaat er een 
reactie. De synaps tussen B en C noemt men een 
Hebbiaanse synaps omdat Hebb als eerste deze verklaring 
gaf voor veranderingen in synapsen. Latere ontdekkingen 
ondersteunden zijn verklaring (figuur 47).  
 
Dit proces van versterking van de synaps heeft men later 
(1989) bij de zeenaaktslak Aplysia in werkelijkheid 
kunnen vaststellen. Naaktslakken hebben uitwendige 
kieuwen die ze kunnen terugtrekken. Aanleiding is het 
prikkelen van de sifon, een soort slurfje waarmee ze 
water aanzuigen. Als de sifon geprikkeld wordt, trekken 
de kieuwen zich terug. Het zenuwstelsel van deze 
naaktslak is vrij eenvoudig. Vanaf de sifon gaan 
sensorische neuronen naar een motorische neuron dat in 
verbinding staat met spieren die de kieuwen doen 
terugtrekken. Ook komen er schakelneuronen op de 
dendrieten van het motorische neuron uit. Deze 
schakelneuronen kunnen impulsen krijgen van sensorische 
neuronen, die in verbinding staan met de huid. Sterke 
prikkeling van de huid van de slak heeft tot gevolg dat de 
kieuwen gevoeliger worden voor prikkels van de sifon. Dit 
blijkt te gebeuren doordat een schakelcel die impulsen 
krijgt van de huid, het zogenaamde facilitatie-neuron, 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 102 

de synapsen van het  sensorische neuron dat van de sifon 
komt, gevoeliger maakt. Dit gebeurt op een directe en op 
een indirecte manier: direct door synapsen tussen het 
sensorische neuron en het motorische neuron en indirect 
door synapsen tussen het sensorische neuron en een 
stimulerende schakelcel die het motorische neuron 
stimuleert (figuur 48). 

 

42. Vraag 
Welke neuronen van het onderzoek naar Aplysia komen 
overeen met neuron A, B en C van figuur 47? 

Vertakken van dendrieten 
Dendrieten kunnen groeien en vertakken. Door deze 
processen ontstaan er complexere structuren in de 
hersenen. Deze toename van complexiteit treedt op bij 
normale veroudering als reactie op het verliezen van 
cellen. Het doet zich ook in sterkere mate voor wanneer 
de omgeving een uitdaging vormt.  

Myelinisering 
Als axonen gaan myeliniseren wordt de impulssnelheid 
over deze axonen wel 10 keer zo hoog. Dit myeliniseren 
gaat je hele leven door, met een piek rond je vijftigste 
levensjaar. Men gaat ervan uit dat door de toename van 
witte stof de verbindingen tussen verschillende delen van 
de hersenen beter en sneller worden. Dit kan een 
verklaring zijn voor het feit dat volwassenen sneller dan 
jongeren bepaalde informatie kunnen oproepen en met 
elkaar in verband kunnen brengen. Myelinisatie heeft ook 
een nadeel: de neuronen die eenmaal gemyeliniseerd 
zijn, kunnen minder makkelijk nieuwe verbindingen 
leggen. Dat de myelinisatie vaak pas begint nadat het 

 

Sensorische 
neuron 

Facilitatie -
neuron 

Stimulerende neuron

kieuw sifon 

Input van de 
huidreceptoren 
die sterk 
geprikkeld 
worden 

Motorische 
neuron

Figuur 48: model voor het terugtrekken van de kieuwen van Aplysia 
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hersengebied zich voldoende heeft ontwikkeld, heeft hier 
mogelijk mee te maken. 
 

32. Achtergrondinformatie: verandering grijze 
en witte stof in de tienerjaren 
In de tienerjaren myeliniseren de pariëtaalkwabben zich 
nog steeds, net zoals de verbindingen tussen de 
verschillende taalgebieden (Broca en Wernicke) en het 
corpus callosum. Tijdens de tienerjaren treden echter 
niet alleen veranderingen op in de witte stof, maar ook in 
de grijze stof. Dit proces lijkt niet geleidelijk te gaan, 
maar met horten en stoten. De temporaalkwabben 
bereiken zo rond het zeventiende levensjaar een 
maximum aan grijze stof. De toename van grijze stof in 
de frontale en pariëtale cortex lijkt bij meisjes zo rond 
het tiende en elfde jaar en bij jongens rond het twaalfde 
jaar te pieken. Daarna lijkt er een tijdje rust te zijn, 
waarna er sprake is van een afname. 
Bron: Margriet Sitskoorn: Het maakbare brein 

43. Vraag 
In je jeugd wordt de frontale cortex groter. Wat zal deze 
groei tot gevolg kunnen hebben?  

 

33. Achtergrondinformatie: puberteit 
Rond de puberteit is er een golf van synaptogenese in de 
frontale cortex. Deze golf wordt gevolgd door pruning en 
het reorganiseren van synaptische verbindingen na de 
puberteit. Dit proces gaat enkele jaren door. Verder vindt 
er myelinisatie in de frontale hersenschors plaats.  
Bron: Margriet Sitskoorn: Het maakbare brein 

45. Vraag 
a Noem mogelijke gevolgen van synaptogenese in de 

frontale cortex. 
b Noem mogelijke gevolgen van myelinisatie in de 

frontale cortex. 
In bron 1 heb je over Het jongensdrama gelezen en in 
bron 2 over het onderzoek van mevrouw Crone naar het 
puberbrein. Hierin werd duidelijk dat de frontale cortex 
zich bij jongens later ontwikkelt dan bij meisjes. 
c Wat zou de oorzaak kunnen zijn waardoor meisjes 

zich eerder ontwikkelen dan jongens?   
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5.3 Moleculaire processen in de 
zenuwcel  

LTP (long term potentiation) 
LTP (long term potentiation) is een proces in de 
membraan van zenuwcellen dat kan verklaren waardoor 
een zenuwcel na veelvuldige prikkeling gevoeliger wordt. 
Deze verandering zou dan de vraag kunnen 
beantwoorden: Wat gebeurt er in de hersenen waardoor 
er blijvend iets verandert en waardoor we ons na jaren 
nog iets kunnen herinneren? Het antwoord moeten we 
zoeken op het niveau van neuronen en waarschijnlijk  op 
het niveau van de synapsen. Hier is al veel onderzoek 
naar gedaan en hoewel men vorderingen maakt, blijft nog 
veel onopgehelderd. Men is er wel van overtuigd dat LTP 
een goede verklaring vormt voor leren op celniveau. 

 
 
 
Glutamaat is de meest voorkomende neurotransmitter in 
de hersenen. Als glutamaat zich  hecht zich aan de 

Figuur 49: LTP 
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zogenaamde AMPA-receptoren (vernoemd naar een 
andere stof die zich ook aan deze receptoren kan binden) 
in het postsynaptisch membraan, (figuur 49) stromen 
natriumionen naar binnen en wordt het ladingsverschil 
tussen binnen en buiten kleiner: EPSP (zie basisblok 5). In 
het postsynaptisch membraan zijn nog andere receptoren 
aanwezig, de zogenaamde NMDA-receptoren (genoemd 
naar weer een andere stof die zich ook kan binden aan dit 
tweede type receptoren). Deze NMDA-receptoren worden 
normaal gesproken geblokkeerd door magnesium. Door de 
instroom van natriumionen wordt de postsynaptische 
membraan enigszins gedepolariseerd en wordt magnesium 
afgestoten. Hierdoor wordt het NMDA-kanaaltje geopend 
en stromen zowel natrium- als calciumionen naar binnen. 
Calciumionen activeren via genen de productie van een 
bepaald eiwit in de zenuwcel. Dit eiwit zet allerlei 
processen in gang, die de zenuwcel nog gevoeliger maken 
voor prikkels: 

 De AMPA-receptoren worden gevoeliger voor 
glutamaat. 

 Er verschijnen extra AMPA-receptoren. 

 De dendriet verschuift de al bestaande AMPA-
receptoren naar een gunstiger plek in het membraan.  

 De dendriet kan nog meer vertakkingen maken (zie 
Vertakken van dendrieten in paragraaf 5.2 
Hersennetwerken en onthouden) 

 
Men zegt wel dat de synapsen door LTP sterker worden. 
Men bedoelt hiermee dat er een verandering in de 
structuur in het membraan heeft plaatsgevonden zodanig 
dat  de synaps gedurende minuten, dagen of weken 
gevoeliger wordt voor herhaalde prikkeling van dezelfde 
soort: Long Term Potentiation. Er is dus sprake van een 
soort sneeuwbaleffect of positieve feedback: hoe meer 
prikkeling, des te meer AMPA-receptoren er in de synaps 
aanwezig zijn, waardoor de gevoeligheid nog meer 
toeneemt. Deze verandering zou voor langere tijd vast 
komen te liggen en dit zou kunnen verklaren waardoor je 
je iets gedurende  lange tijd kunt herinneren. Deze 
gelijktijdige activiteit in de pre- en postsynaptische cel, 
waardoor LTP wordt veroorzaakt, lijkt de verklaring te 
zijn van de theorie van Hebb (zie 4.3). 
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LTD (long term depression)  
Hierboven zagen we hoe verbindingen tussen zenuwcellen 
versterkt kunnen worden, waardoor we dingen kunnen 
onthouden. Maar tegelijkertijd moeten andere 
verbindingen in de hippocampus en het cerebellum 
verzwakken om het netwerk te veranderen.  Dit gebeurt 
door “long term depression” (LTD): AMPA-receptoren 
verdwijnen uit de postsynaptische membraan, waardoor 
de betreffende synaps verzwakt. In de hippocampus 
(actief bij begrip, geheugen en leren) versterken en 
verzwakken synapsen binnen minuten, ook nu, bij het 
lezen van deze paragraaf 
Hoewel er nog steeds vragen rond dit mechanisme zijn, 
wordt LTP en LTD nu gezien als een belangrijk 
verklaringsmechanisme van leren op celniveau. Dit 
mechanisme is tot nu toe vooral aangetoond in de 
hippocampus. 

46. Vraag 
Bekijk figuur 49 
a. Welke stof fungeert bij LTP als transmitterstof? 
b. Hoe heet de receptor die pas reageert bij 

depolarisatie? 
c. Welke stof blokkeert in eerste instantie deze 

receptor? 
d. Welk effect hebben natriumionen voor, tijdens en na 

LTP?  

47. Vraag 
Verklaar waarom het beter is om het leren te spreiden in 
plaats van kort voor een toets de stof er in te stampen. 
Zie ook bron 28: Slaap en geheugen 
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5.4 Opdrachten 
34. Bron: Wat de hersenen leren als je slaapt  
Neurobioloog Pennartz verricht vernieuwend onderzoek naar slaap en 1 

geheugen. De hersenen repeteren geleerde stof tijdens de slaap.  2 

 3 

Leren tijdens je slaap. Het doet denken aan cassettes met een cursus Frans 4 

die je ‘s nachts af moet luisteren om Frans te leren spreken. Dat werkt 5 

natuurlijk niet, maar onze hersenen zijn ‘s nachts wel degelijk bezig met 6 

de verwerking van overdag geleerde dingen. Geheugenonderzoeker prof. 7 

dr. Cyriel Pennartz, werkzaam bij het Swammerdam Instituut for Life 8 

Sciences aan de Universiteit van Amsterdam, zag zijn hersenonderzoek 9 

beloond met de VICI-subsidie 2003 van NWO. 10 

Vernieuwend aan zijn onderzoek is dat hij de hersenactiviteit bij levende 11 

ratten meet, zowel wanneer  ze wakker rondlopen als wanneer ze slapen. 12 

Stel: een rat ligt in zijn kooi te slapen. Elektrodes geven de 13 

hersenactiviteit door aan een computer. Als de rat opstaat, start hij met 14 

een leertaak. Het dier heeft honger, maar voor hij binnen de meetkooi kan 15 

eten moet hij eerst leren welk gedrag hem eten  oplevert. Als de rat de 16 

taak onder de knie heeft en zijn maag gevuld is, gaat hij weer slapen. 17 

Tijdens de drie fases - slapen, leren, slapen - registreert de computer de 18 

hersenactiviteit van de rat. ‘Het activiteitspatroon is een soort 19 

vingerafdruk van de hersenen’, vertelt Pennartz. ‘Het patroon dat 20 

optreedt tijdens het leren van de taak, zien we gedeeltelijk terug als de 21 

rat slaapt. Waarschijnlijk speelt deze ‘replay’ of reactivatie van het 22 

patroon een rol bij  vastleggen in het geheugen ervan. We willen nu tijdens 23 

de slaap dat patroon elektrisch of chemisch verstoren. Zo proberen we aan 24 

te tonen wat de functie van replay is voor het leren van gedrag. 25 

Traditioneel worden bij slaaponderzoek de dieren wakker gemaakt om het 26 

effect van slaap op het geheugen te meten. Dat levert natuurlijk veel 27 

verstoring op.’ 28 

Ensembles 29 

Pennartz gebruikt een technisch ingewikkelde methode om de hersenen te 30 

doorgronden. Hij meet de hersenactiviteit via samengestelde elektroden, 31 

die elk bestaan uit een groepje van vier kleinere elektroden, zogenaamde 32 

‘tetroden’. Op deze manier kan tijdens het leren of consolideren van 33 

geheugen de activiteit van enkele tientallen neuronen tegelijk gemeten 34 

worden. De replay speelt zich af in de basale ganglia, de ‘kelder’ van de 35 

hersenen, tijdens de slow wave-fase van de slaap. ‘Wij zijn de eersten die 36 

dit in Nederland kunnen. In West-Europa zijn er drie à vier en in Amerika 37 

nog een stuk of tien groepen die het al doen.’  38 

Deze methode sluit goed aan bij zijn visie op de informatieverwerking in 39 

de hersenen. Volgens Pennartz vindt dat plaats door groepen van vele 40 

zenuwcellen die als een knoop in wisselende netwerken optreden. Het 41 

gedrag van die groepjes neuronen is dan het meest geschikte niveau om 42 
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cognitieve processen in de hersenen te bestuderen. Zo’n groep neuronen 43 

die gezamenlijk optreedt, noemt Pennartz een ensemble. Het kiezen van 44 

het juiste gedrag is te verklaren uit een competitie tussen deze ensembles. 45 

Het aanbieden van een stimulus leidt tot de activatie van meerdere 46 

ensembles. Deze actieve groepen gaan vervolgens een Darwiniaanse strijd 47 

met elkaar aan. De ensembles versterken zichzelf en remmen hun buren. 48 

Het eerste ensemble dat een drempelwaarde overschrijdt, wordt 49 

geselecteerd en bepaalt het gedrag.  50 

Standaardtests 51 

‘The winner takes all’, vat Pennartz het model samen. ‘Voorwaarde is wel 52 

dat er inhiberende verbindingen zijn tussen de ensembles. Die hebben we 53 

inderdaad aangetroffen in een voor het gedrag belangrijke structuur, het 54 

striatum. Het selectieprincipe speelt waarschijnlijk ook op een hoger 55 

niveau. Het is bekend dat hogere hersendelen vaak een remmende werking 56 

op lagere delen hebben. Activiteit in het ruggenmerg wordt geremd door 57 

de hersenstam, en zo verder.’ Pennartz’ enthousiasme voor ensembles van 58 

neuronen en goed passende modellen brengt het gesprek bijna automatisch 59 

op die andere methoden om de hersenen te doorgronden.  60 

Hippe technieken zoals fMRI (te traag en te globaal) en transcraniale 61 

magnetische stimulatie (niet diep genoeg) kennen harde beperkingen. En 62 

het aandachttrekkende moleculair biologische onderzoek heeft 63 

neurowetenschappers op de keper beschouwd niet zoveel te bieden om 64 

cognitieve processen te doorgronden, stelt Pennartz. ‘Het is een vorm van 65 

onderzoek waar veel geld heen gaat en die het goed doet in bepaalde 66 

tijdschriften. Maar het heeft weinig bijgedragen aan ons begrip van 67 

geheugen, emotie en cognitie. Bij veel onderzoeken in die hoek worden 68 

wat standaardtests uitgevoerd om te kijken wat eiwit A of B doet. Maar er 69 

wordt meestal geen link gelegd tussen het eiwit en een verstoord proces 70 

op hoog niveau zoals aandacht of verwachting. De grootste progressie in de 71 

neurowetenschap zit in onderzoek dat die link wèl probeert te leggen en in 72 

modellen. Modellen van netwerken spelen zich af op het niveau van 73 

synapsen en hoger waarbij het meestal niet zo belangrijk meer is welke 74 

eiwitten er precies bij betrokken zijn.’  75 

 76 

Pennartz plaatst vraagtekens bij het allesoverheersende belang dat veel 77 

onderzoekers hechten aan het meest gebruikte geheugenmodel: long term 78 

potentiation (LTP). Een eenmalige sterke prikkeling van een synaps leidt 79 

tot blijvende versteviging van het contact tussen beide zenuwcellen. Deze 80 

metingen vinden plaats in plakjes hersenweefsel die buiten het lichaam in 81 

leven worden gehouden. ‘Maar is dit in vitro-onderzoek relevant voor het 82 

echte leren? Het blijft knagen. LTP lijkt wel een rol te spelen bij bepaalde 83 

vormen van leren en plasticiteit, maar er is meer aan de hand.’ 84 

Bron: Kennislink/Bionieuws, 12-3-2004 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 109 

48. Opdracht: onderzoek Pennartz (Uit Kennisnet).  

Vragen 

48.1 Niveaus 
Je kunt het geheugen op drie verschillende niveaus 
bekijken: op orgaanniveau, op cellulair niveau en op 
moleculair niveau. Pennartz’ onderzoek vindt ook op deze 
drie niveaus plaats. Geef voor elk niveau aan waar dit in 
de tekst beschreven wordt. 

48.2 Orgaanniveau  
a Zie regel 13. In dit onderzoek worden elektrodes 

gebruikt. Geef aan hoe hiermee de hersenactiviteit 
gemeten kan worden. (zie hoofdstuk 3 Onderzoek 
naar de bouw en functie van de hersenen) 

b In regel 14 t/m 17 is sprake van een leertaak. Geef 
een voorbeeld van een taak die door de rat geleerd 
zou kunnen worden. (zie 4.2 Leermethoden) 

c Op welke manier kan deze taak worden geleerd? (zie 
4.2 Leermethoden) 

d Is dit een vorm van impliciet of van expliciet leren? 
Leg je keuze uit. (zie 4.2 Leermethoden) 

e In regel 20 t/m 23 is sprake van een replay. Wat is 
waarschijnlijk het gevolg van deze replay? (zie 4.3 
Soorten geheugen) 

f Tussen welke twee hersenonderdelen vindt deze 
replay plaats? (zie 4.3 Soorten geheugen) 

g Waar in de hersenen liggen deze onderdelen? (zie 2.2 
Bouw en functie van de hersenen)  

48.3 Cellulair niveau 
a In regel 40 t/m 44 worden in plaats van op 

orgaanniveau (hersenwerking) op cellulair niveau 
metingen gedaan. Beschrijf hoe dit gedaan wordt 
(hoofdstuk 3 Onderzoek naar de bouw en functie van 
de hersenen) 

b Zoek op internet op wat de slow wave fase van de 
slaap is (Regel 36) 

c Informatie vastleggen heeft met netwerken van 
neuronen te maken (Regel 39 t/m 41)  

d Hoe komen netwerken van neuronen tot stand? (zie 
5.2 Hersennetwerken en onthouden) 

e Zijn volgens Pennartz deze netwerken voor dezelfde 
informatie altijd dezelfde? 
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Figuur 50: sensorische homunculus  

f Wat vormt de selectiedruk in de Darwiniaanse strijd 
tussen de ensembles? (Regel 47) 

g In regel 52 t/m 53 is sprake van een voorwaarde dat 
er inhiberende verbindingen moeten zijn. Uit welke 
eerder vermelde informatie blijkt dat aan deze 
voorwaarde voldaan moet zijn? (Zie basisblok 5: 
impulsopwekking en geleiding) 

h Noem een voorbeeld waarbij de activiteit van het 
ruggenmerg geremd wordt door de hersenstam. 
(Regel 57) (Zie basisblok 3: bouw en functie van het 
zenuwstelsel) 

48.4 Moleculair niveau 
a Long Term Potentiation (Lange Termijn Potentiatie) 

vindt op moleculair niveau in de synapsen plaats. 
Noem de vier effecten van LTP. Regel 77 t/m 79 (Zie 
5.3 Moleculaire processen in de zenuwcel) 

b Wat is in vitro–onderzoek? (Regel 82) 

49. Opdracht: fantoompijn 
 
Mensen waarvan ledematen zijn geamputeerd, kunnen 
soms toch pijn in deze ledematen hebben, de 
zogenaamde fantoompijn. 
 
Ga naar: ►URL11 over spookledematen 
a Wat is een sensorische homunculus? (Zie figuur 50) 
b Wat is hersenplasticiteit ? (zie ook 4.5 Leren en 

hersenplasticiteit) 
c Op welke veranderingen op celniveau is 

hersenplasticiteit gebaseerd? (zie ook 5.3 Moleculaire 
processen in de zenuwcel) 

d Wat heeft fantoompijn met hersenplasticiteit te 
maken? 
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6  Afsluitende opdrachten  

6.1 Inleiding 
Het concept ‘Hersenen en Leren’ bestrijkt een zeer breed 
terrein; je kunt het onderwerp van vele kanten bekijken. 
Elk van de afsluitende opdrachten heeft een totaal 
verschillende benadering van het onderwerp. Ze staan los 
van elkaar, er is geen aanbevolen volgorde.  
Je kunt ze in je eentje maken, maar sommige opdrachten 
kun je het beste met zijn tweeën of drieën doen; dat 
staat dan aangegeven. 
 

6.2 Gevoelige periode  

Inleiding 
Na deze opdracht  

 weet je wat bedoeld wordt met het begrip ‘gevoelige 
periode’ bij dieren en bij mensen 

 ken je de verschillende fasen van het leren van je 
moedertaal 

 kun je begrijpen dat je in een bepaalde periode 
bepaalde dingen (praten, schrijven, muziek maken) 
beter leert dan in andere perioden  

Gevoelige perioden in het algemeen 
In de gedragsbiologie en in de ontwikkelingspsychologie 
kennen we het begrip ‘gevoelige periode’. Daarmee 
wordt bedoeld dat er een specifieke periode is in de 
ontwikkeling waarin het aanleren van bepaald gedrag het 
beste gaat. Het heeft geen zin om een kind taal aan te 
willen leren vóór de taalgevoelige periode, en ná de 
gevoelige periode duurt het aanleren langer en wordt 
bijna nooit hetzelfde niveau bereikt als wanneer de taal 
wél in de gevoelige periode zou zijn aangeleerd. In veel 
gevallen hangt dit samen met de neurologische 
ontwikkeling.  
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Gevoelige periode bij dieren 
Het begrip gevoelige periode werd als eerste benoemd 
door de Oostenrijkse bioloog en Nobelprijswinnaar Konrad 
Lorenz (1903-1989). Hij stelde vast dat jonge grauwe 
ganzen het eerste grote bewegende voorwerp dat ze zien 
als ze uit het ei komen, beschouwen als hun moeder. 
Toen Lorenz zélf het eerste grote bewegende voorwerp 
was dat een nest jonge gansjes zag, bleken ze hém overal 
te volgen, op het land en in het water, alsof hij hun 
moeder was. Ook toen ze daarna hun echte moeder weer 
zagen, veranderde dit niet: ze bleven Lorenz volgen. Hij 
leidde hieruit af dat er een gevoelige periode is waarin de 
gansjes hun moeder leren kennen. Buiten die periode zou 
dat niet of heel moeilijk kunnen. Hij noemde dat 
‘inprenten’. Zo prent ook een ooi (vrouwtjesschaap) zich 
de geur van haar jong al in tijdens de bevalling tot enkele 
minuten na de geboorte. Een lammetje met een andere 
lichaamsgeur mag niet bij haar drinken. 
 
Het inprenten zou alleen kunnen gebeuren in de gevoelige 
(sensitieve of kritieke) periode: de tijd in de ontwikkeling 
waarin een gebeurtenis een sterk en langdurig effect 
heeft. Deze gebeurtenis kan zowel een ervaring met de 
buitenwereld zijn als een factor van binnenuit,  
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hormoon.  

50. Vraag 
Hoe zou je de term gevoelige periode definiëren? 

 

Gevoelige hechtingsperiode bij de mens 
Een groep wetenschappers heeft bovenstaande ervaringen 
vertaald naar de mens: er zou een korte gevoelige 
periode zijn net na de geboorte, waarin de baby en de 
moeder zich aan elkaar hechten. Zij wezen op het belang 
van het bij elkaar blijven van moeder en kind na de 
geboorte. De baby moet bloot bij de moeder blijven 
liggen met huid-op-huid contact. Dan zijn er de eerste 
blikken naar elkaar, dan worden de eerste geuren 
opgenomen en ontstaat er een vorm van inprenting. Het 
hechtingsproces is gestart.  
 
De groep die deze theorie aanhangt, benadrukt dat dit 
binnen enkele uren na de geboorte moet gebeuren: dat 
zou de gevoelige periode zijn. Op grond van deze theorie 
zijn in ziekenhuizen de regels wat betreft moeder en 
pasgeboren kind versoepeld. Baby’s hoeven niet meer 
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zoals vroeger meteen na de bevalling gewassen te 
worden, maar mogen bij hun moeder blijven. Ze hoeven 
niet meer ’s nachts apart in een babykamer te slapen, 
maar er is plaats voor hen naast het bed van hun moeder. 
Toch heeft men vastgesteld dat mensenbaby’s flexibel 
zijn en dat zij zich ook in een latere periode kunnen 
hechten aan vaste verzorgers die hen met aandacht en 
geduld verzorgen.  

51. Vraag 
Mensenbaby’s zijn flexibeler dan dierenjongen. Dit hangt 
samen met de hersenplasticiteit. Van wie zijn de 
hersenen het meest plastisch, van mensen of van dieren? 
Licht toe. 
 
Geslachtsverschillen ontstaan in een gevoelige periode. In 
de derde en vierde maand van de embryonale 
ontwikkeling van de mens is het embryo gevoelig voor het 
hormoon testosteron. Dit hormoon wordt geproduceerd 
onder invloed van een gen dat gelegen is op het Y-
chromosoom, bij jongetjes dus. In deze periode 
beïnvloedt testosteron de structuur en de het 
functioneren van de hypothalamus, evenals het ontstaan 
van mannelijke kenmerken inclusief het latere 
‘mannelijke’ denken. Tegelijkertijd onderdrukt het de 
vorming van vrouwelijke kenmerken. Delen van de 
vrouwelijke variant van de hypothalamus dragen zorg 
voor de menstruele cyclus. De mannelijke hypothalamus 
kan dat niet en ook een vrouw die in haar vroege 
embryonale ontwikkeling blootgesteld is aan veel 
testosteron, kan geen gewone cyclus hebben.  

52. Vraag 
Wordt het hebben van een menstruele cyclus veroorzaakt 
door de aan- of de afwezigheid van testosteron in de 
embryonale fase? 
 

Gevoelige perioden volgens Piaget 
Er is vastgesteld dat er gevoelige perioden zijn voor het 
aanleren van allerlei motorische en cognitieve 
vaardigheden. Sommige handelingen kunnen wel 
aangeleerd worden vóór de gevoelige periode - dus op 
een leeftijd waarop het centraal zenuwstelsel daar 
eigenlijk nog niet optimaal voor ontwikkeld is - maar het 
leren kost dan veel meer oefening. De neuronen zijn dan 
nog niet allemaal gevormd.  
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Een mooi voorbeeld hiervan is een experiment uit 1941 
van de psychologen Gesell en Thompson dat werd 
uitgevoerd met een identieke tweeling. Toen de tweeling 
46 weken oud was, kreeg één van de twee gedurende zes 
weken dagelijks les in trappen klimmen. Haar 
tweelingzusje kwam al die tijd niet in contact met 
trappen en kon dus ook niet spontaan en uit zichzelf leren 
trapklimmen. Pas toen zij 53 weken oud was, kreeg zij de 
gelegenheid om trappenklimmen te leren en zij leerde in 
twee weken veel sneller en efficiënter de trap op te gaan 
dan haar zusje die op jongere leeftijd drie keer zo lang 
oefende.  
Zo goed als het onmogelijk is een kind van zes maanden 
te leren lopen of spreken, is het onmogelijk een kind van 
zes jaar goniometrie of de relativiteitstheorie te leren. 
Soortgelijke proeven zijn gedaan voor het uit het hoofd 
leren opzeggen van reeksen cijfers en voor het leren 
nazingen van melodieën. Dus niet alleen motorische 
vaardigheden zijn sterk gebonden aan de rijping van het 
centraal zenuwstelsel, ook de cognitieve ontwikkeling, 
het verwerven van kennis, is pas mogelijk na een zekere 
ontwikkelingsperiode.  

53. Vraag 
Verklaar met de informatie uit hoofdstuk 5 ‘Leren op cel- 
en moleculair niveau’ hoe het komt dat het veel 
moeilijker is om vóór de gevoelige periode iets te leren 
dan in de gevoelige periode. 
 
De Zwitserse wetenschapper Jean Piaget (1896-1980) 
deed door middel van interviews en observaties 
onderzoek aan de ontwikkeling van kennis bij kinderen. 
Hij formuleerde een theorie over de cognitieve 
ontwikkeling van kinderen, die lange tijd veel is gebruikt. 
Hij maakte de volgende indeling van de verschillende 
ontwikkelingsstadia van een kind:  

 sensomotorische periode (0 – 2 jaar) 
Het kind maakt een overgang van reflexmatig gedrag 
naar het begin van symbooldenken en doelbewust 
handelen. 

 preoperationele periode (2 – 7 jaar) 
Het kind kan symbolen gaan gebruiken om objecten te 
omschrijven: hij/zij kan taal leren. 
Deze periode is gekenmerkt door egocentrisch en 
intuïtief gedrag. Hij/zij  kan sommige mentale 
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problemen oplossen maar  niet uitleggen hoe hij dat 
doet. 

 concreetoperationele periode ( 7 – 12 jaar) 
Het kind kan omgaan met getallen en begrippen als 
volume, ruimte en tijd. Het kind kan logisch denken 
maar alleen in concrete situaties met concrete 
voorbeelden; een taart kan hij/zij in 8 punten snijden. 
Hij/zij wordt minder egocentrisch en kan zich meer 
inleven in anderen. 

 formeellogische periode (12 – 18 jaar) 
Het kind kan abstract denken (4a+6a =10a) en is in 
staat tot complex redeneren en het testen van 
hypothesen.  

 
Piaget nam aan dat kinderen pas vanaf zeven jaar sets 
met verschillende aantallen zouden kunnen 
onderscheiden. Maar recent onderzoek heeft uitgewezen 
dat zelfs zeer jonge kinderen, die nog niet kunnen 
praten, al in staat zijn om onderscheid te maken tussen 
sets voorwerpen die op basis van hun aantal gegroepeerd 
zijn. Dit blijkt doordat ze verveeld raken als ze steeds 
sets met hetzelfde aantal objecten zien. Als ze een set 
met een ander aantal voorwerpen gepresenteerd krijgen, 
kijken ze daar langer naar.  
 
Iedereen herkent de volgorde van de vier stadia van 
Piaget. Men voert als bezwaar tegen zijn indeling aan dat 
er individuele verschillen zijn en dat de overgang van de 
ene naar de andere periode niet plotseling is. Verder 
blijkt de ontwikkeling ook afhankelijk van de cultuur 
waarin een kind opgroeit. Tegenwoordig is zijn theorie 
aangevuld met ideeën van andere psychologen evenals 
met bevindingen uit de theorie van de neurale netwerken 
(‘Kunstmatige Intelligentie’, zie ook Onderzoek op 
celnetwerkniveau: kunstmatige neurale netwerken in § 1. 
2).  

54. Vraag 
De vier periodes van Piaget zijn terug te vinden in ons 
schoolsysteem. Welk schooltype en welke 
groepen/klassen daarvan horen bij welke periode? 

Nature versus nurture  
Waardoor wordt de cognitieve ontwikkeling veroorzaakt? 
Komt die voort uit rijping van de hersenen (nature) of uit 
oefening (nurture) of hangt het samen met allebei? 
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Tegenwoordig is er vrijwel geen enkele psycholoog meer 
die eenzijdig voor het ene of het andere kiest. Het is 
altijd een samengaan van beide factoren, maar in 
verschillende mate, afhankelijk van de ontwikkeling waar 
het om gaat. Algemeen wordt ook aanvaard dat de 
lichamelijke constitutie (nature), waaronder de erfelijke 
aanleg, de grenzen aangeeft van wat met leren en 
oefening te bereiken valt. Door training worden 
hersendelen versterkt, de plasticiteit uitgebuit. 

55. Vraag 
In 6.3 ‘Meervoudige intelligenties en leerstijlen’ wordt de 
motorische intelligentie genoemd. Wat laat men kinderen 
in groep 1 en 2 van de basisschool doen om hun 
motorische intelligentie te ontwikkelen als voorbereiding 
op het leren schrijven? 

Specifieke gevoelige perioden 
Gevoelige periode voor ontwikkeling van absoluut gehoor 
Er zijn sterke aanwijzingen dat er een gevoelige periode 
voor de ontwikkeling van een absoluut gehoor bestaat. 
Absoluut gehoor is het vermogen om tonen muzikaal te 
benoemen zonder eerst een referentietoon te hebben 
gehoord. Onderzoek toont aan dat musici met een 
absoluut gehoor hun muzikale training altijd vroeg zijn 
gestart en dat het hersengebied dat betrokken is bij de 
verwerking van auditieve informatie in de linker 
hersenhelft bij hen groter is dan bij personen zonder 
absoluut gehoor. Volgens sommige onderzoekers duurt de 
gevoelige periode voor het verwerven van een absoluut 
gehoor tot het zevende levensjaar, anderen gaan uit van 
een iets langere periode, namelijk tot het twaalfde 
levensjaar. 
 

35. Achtergrondinformatie: taal-leersysteem 
Het taal-leersysteem werkt tijdens de jeugd veel beter 
dan daarna. We kunnen hier natuurlijk niet mee 
experimenteren, maar af en toe wordt er iemand 
aangetroffen die niet doof is maar toch nooit gesproken 
taal heeft gehoord. Een voorbeeld hiervan is Genie, die in 
1970 op 13-jarige leeftijd werd gevonden. Zij was van 
kort na haar geboorte tot het moment waarop ze ontdekt 
werd, onder mensonwaardige omstandigheden 
opgegroeid: ze was voortdurend opgesloten geweest in 
een kleine kamer, vrijwel zonder menselijk contact. Ze 
was bijna niet aan spraak blootgesteld. Ze kon een paar 
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Figuur 51: Sujit Kumar, 
vastgebonden met een stuk laken, 
eet brood op zijn bed. 

woorden begrijpen maar kon geen woorden met elkaar 
verbinden en beheerste geen grammatica. Ze werd 
vervolgens opgenomen in een pleeggezin, waar ze op een 
normale manier met taal in aanraking kwam en ze kreeg 
extra remedial teaching. Ze beheerste tenslotte een 
tamelijk grote woordenschat en kon zinnen met inhoud 
formuleren. Maar zelfs toen ze 20 was, na 7 jaar met taal 
in contact te zijn geweest, lag ze ver achter in 
vergelijking met anderen van dezelfde leeftijd en 
intelligentie. Een typische zin van Genie was: ‘I hear 
music ice cream truck.’ 

 

36. Bron: de kippenjongen 
Een schrijnend verhaal is dat van de “kippenjongen” Sujit 
Kumar. Hij werd in 2002 aangetroffen in een 
bejaardenhuis in de hoofdstad van de Fiji-eilanden. Hij 
bleek van zijn tweede tot zijn achtste levensjaar ernstig 
mishandeld te zijn en in een kippenhok te zijn 
opgesloten. Hij at daar mee met de kippen en kreeg af en 
toe etensresten van buren. Hij bewoog zijn armen als 
kippenvleugels en kraaide als een haan. 
Op zijn achtste levensjaar werd hij door hulpverleners 
meegenomen naar een bejaardenhuis waar de verzorgers 
zijn gedrag zo onaangepast vonden dat hij in een aparte 
kamer werd gezet en met een stuk laken met een lengte 
van 2 meter  werd vastgemaakt aan de muur.  
Drie en twintig jaar later werd hij aangetroffen door een 
groep Rotaryleden, die in het kader van een 
liefdadigheidsactie het bejaardenhuis bezochten. Hij 
bleek  niet rechtop te kunnen staan, zag er compleet 
verwilderd en verwaarloosd uit. Toen Elizabeth Clayton, 
de voorzitster van de Rotaryafdeling, op hem toeliep, 
probeerde hij haar te bijten en gooide hij met de poep, 
die op de grond lag. Toen er een dienblad met geprakt 
voedsel werd binnengebracht, gooide hij het op het bed 
en begon er als een kip naar te pikken.  
Elizabeth besloot hem te helpen en ontfermde zich over 
hem. Tal van specialisten zoals een neuroloog, een 
psychiater en mensen uit het speciaal onderwijs 
onderzochten hem en gaven haar advies. Er bleek geen 
zichtbare hersenschade te zijn, maar wel had hij een 
lichte houdings/bewegingsstoornis, en epileptische 
aanvallen.  
In 2003 is Sujit begonnen met het trainen van allerlei 
motorische, sociale en emotionele vaardigheden. Hij kan 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 118 

nu redelijk goed lopen, slaapt in een bed en begrijpt 
simpele zinnen. Hij heeft vier jaar later de mentale en 
motorische ontwikkeling van een driejarig kind. 
 
Bron: Margriet Sitskoorn: Het maakbare brein 

 
Invloed van de omgeving: nature/nurture 
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
omgeving en taalontwikkeling. Zo is gebleken dat de 
omvang van de woordenschat van een kind en de 
grammatica die hij/zij beheerst, direct verband houdt 
met de tijd die besteed is aan praten met het kind en 
voorlezen. Tijdens het tweede en het derde levensjaar is 
de groei van het vocabulaire van een kind evenredig met 
de hoeveelheid tijd die de moeder besteedt aan praten 
met het kind. Gedurende het vijfde en zesde levensjaar is 
er een directe relatie tussen de toename van de 
woordenschat en de kwaliteit van het onderwijs. Ook de 
positie van het kind binnen het gezin speelt een rol.  

56. Vraag 
Zullen eerstgeborenen als ze achttien zijn, een grotere of 
juist een kleinere woordenschat hebben dan tweede of 
derde kinderen binnen een gezin? Licht je antwoord toe. 

Hersenen en taalontwikkeling 
Taalvaardigheden beginnen zich te ontwikkelen zo rond 
de eerste verjaardag. Dan is de synaptische dichtheid in 
de taalgebieden in de hersenen het grootst. Zo tussen de 
veertiende en de tweeëntwintigste maand is er een 
enorme toename in woordbegrip. Kinderen leren dan 
gemiddeld zo’n drie nieuwe woorden per dag. Een tweede 
sprong vindt plaats tussen de leeftijd van zes en acht 
jaar, met een gemiddelde van twaalf nieuwe woorden per 
dag.  
De ontwikkeling van synapsen, de eerder behandelde 
synaptogenese, in de taalgebieden verloopt niet 
gelijkmatig. Zo gaat de ontwikkeling van synapsen in het 
auditieve centrum vooraf aan de ontwikkeling van 
synapsen in het gebied van Wernicke, waar taal begrepen 
wordt. De synaptogenese in het gebied van Wernicke gaat 
weer vooraf aan die in het gebied van Broca, het 
motorische spraakgebied. De synaptogenese in de cortex 
weerspiegelt op die manier de ontwikkeling van de 
verschillende taalvaardigheden van baby’s. Het 
registreren en verwerken van klanken (in het auditieve 
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centrum) gaat vooraf aan het begrijpen van taal (in het 
gebied van Wernicke), wat weer gevolgd wordt door het 
zelf spreken van taal (aangestuurd door het gebied van 
Broca). De gevoelige periode voor taalontwikkeling hangt 
hier nauw mee samen. 
 
De taal waarin je opgevoed wordt, bepaalt welke klanken 
je op latere leeftijd nog wel en niet meer kunt 
onderscheiden. Pasgeboren baby’s kunnen alle 
taalklanken onderscheiden, of het nu de Nederlandse sch 
is of de Engelse th, of de verschillende toonhoogtes van 
het Chinees. Tussen zes en twaalf maanden zijn baby’s 
heel gevoelig voor de klanken van de moedertaal, terwijl 
de gevoeligheid voor klanken die niet in deze taal 
voorkomen, door het proces van pruning afneemt. 

57. Vraag 
Heeft pruning ook positieve kanten? Zo ja, welke?  
 
Het nadeel van kappen van verbindingen is dat het leren 
van een tweede taal op latere leeftijd veel moeilijker 
wordt. Je hersenen blijven echter plastisch en vaak kun 
je met heel veel oefening allerlei klanken toch nog leren. 
Volwassen Japanners horen geen verschil tussen de 
Engelse woorden rake en lake, ook als ze overigens goed 
Engels verstaan en spreken. Hun vermogen om de klank 
van de r van die van de l te onderscheiden, is in hun 
kindertijd verloren gegaan door het proces van pruning, 
omdat ze als kind niet aan het Engels, maar aan de 
Japanse taal zijn blootgesteld.  Maar als deze Japanners 
lange tijd naar  bandjes luisteren waarop uitgerekte 
versies van de r- en de l-klank te horen zijn,  leren ze op 
den duur deze klanken weer van elkaar te onderscheiden.  

Het leren van een tweede taal 
Wat is de beste leeftijd om een tweede taal te leren? Het 
gaat het beste als je vanaf je geboorte aan twee talen 
wordt blootgesteld. Tweetalig opgegroeide kinderen zijn 
in staat om de twee talen keurig uit elkaar te houden. 
Meestal spreken ze de voertaal van de streek waarin ze 
opgroeien wel vloeiender.  
Er is veel onderzoek gedaan naar het verwerven van een 
tweede taal door immigranten. Kort na de immigratie 
deden de volwassenen het beter dan de kinderen. Jonge 
kinderen doen er soms maanden over voor ze in de 
nieuwe taal beginnen te spreken. Maar de ouderlijke 
voorsprong is slechts tijdelijk. Uit alle onderzoeken blijkt 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 120 

dat hoe jonger men wordt blootgesteld aan de tweede 
taal, hoe beter men de taal tenslotte gaat beheersen. In 
figuur 52 staat grafisch de relatie weergegeven tussen de 
leeftijd waarop Chinese en Koreaanse immigranten de VS 
waren binnengekomen en de resultaten die zij na tien 
jaar blootstelling aan het Engels behaalden. Alle 
onderzochte deelnemers waren voorafgaand aan de test 
tien jaar aan Engels blootgesteld en ze waren allemaal 
gemotiveerd om de nieuwe taal te leren voor hun 
opleiding of baan. 

 
Aanvullend onderzoek toont aan dat kinderen tot 
ongeveer zes jaar gemakkelijk de verschillende klanken 
en accenten van een tweede taal kunnen herkennen en 
overnemen. Er is ook vastgesteld dat de gevoelige periode 
voor het gemakkelijk verwerven van de syntaxis 
(zinsbouw: volgorde van onderwerp, gezegde en lijdend 
voorwerp enz.) van een tweede taal eindigt bij de leeftijd 
van ongeveer vijftien jaar. 

58. Opdracht: taalverwerving  
Bekijk figuur 52 over de relatie tussen taalverwerving en 
de leeftijd van aankomst in Amerika en beantwoord 
onderstaande vragen. 
a Vind jij de informatie over hun motivatie van belang? 

Licht toe. 
b Gesteld dat deze steekproef groot genoeg is, welke 

voorwaarden, die niet genoemd worden, zou jij 

Figuur 52: scores in Engelse grammatica in relatie tot de leeftijd waarop men in de VS aankwam 
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verder willen stellen aan de samenstelling van deze 
steekproef? Noem er twee. 

c Welke twee conclusies kun je trekken op basis van de 
gegevens van deze grafiek? Formuleer deze in twee 
zinnen; ga niet in op details en verwerk in elke 
conclusie de term gevoelige periode. 

 
Informatie over Sujit is te vinden via ►URL12. 
Uitgebreide informatie over Genie en andere 
“wolfskinderen” is te vinden via ►URL13. 

 

6.3 Meervoudige intelligenties 

Inleiding 
Na deze paragraaf 

 weet je wat gemeten wordt in een IQ-test 

 ken je de verschillende vormen van intelligentie 

 weet je welke intelligentiegebieden bij jezelf 
zwak/sterk ontwikkeld zijn  

 weet je wat bedoeld wordt met emotionele 
intelligentie (EQ) 

 
Wat is intelligentie? Kan intelligentie gemeten worden 
met een IQ-test?  
Met een IQ-test wordt vooral het niveau van logisch 
denken en vaardigheden op het gebied van taal en 
rekenen vastgesteld. Daarnaast zijn er opdrachten die 
betrekking hebben op  visueel-ruimtelijke vermogens.  
Maar een IQ-test zegt niets over motivatie en 
doorzettingsvermogen, over fysieke en sociale 
vaardigheden, terwijl ook deze aspecten voor iemands 
functioneren heel belangrijk zijn.  
 
De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner noemt de 
verschillende kwaliteiten of talenten van een mens 
‘meervoudige intelligenties’. Hij stelt dat je 
studieresultaten verbeteren als je je manier van leren 
aanpast aan het intelligentiegebied dat bij jou het best 
ontwikkeld is. En hij adviseert om je goed ontwikkelde 
intelligentiegebieden in te schakelen om je andere, 
minder ontwikkelde kwaliteiten te vergroten.  

Werkwijze 
In deze paragraaf werk je in groepjes van drie. Kies twee 
klasgenoten die je goed kent om samen de opdrachten te 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 122 

maken. Voor opdracht 60.3 heb je een computer nodig 
met daarop de Exceltest voor Meervoudige Intelligenties. 

59. Opdracht: favoriete bezigheden op de basisschool 
Hieronder staan activiteiten die kinderen kunnen 
uitvoeren. Niet iedereen heeft evenveel zin in die 
verschillende activiteiten: ook jonge kinderen hebben al 
hun voorkeuren. 
Plaats vóór elke activiteit een cijfer dat aangeeft hoe 
leuk jij die vond toen je op de basisschool zat: 1: niet 
graag/ vervelend   tot   5: graag/ zo vaak mogelijk.  
Heb je iets nooit gedaan, plaats dan een 0. 
 
voetballen   zwemmen 
slootje springen   aquarium verzorgen 
computerspelletjes doen boek lezen 
naar vreemde mensen kijken  belletje trekken  
turnen    spoorzoeken 
tangrampuzzel maken  in de keuken helpen 
vinger verven   kikkervisjes vangen 
hutten bouwen   muziek maken 
televisiekijken   bordspelletjes doen 
handwerken   tekenen 
knutselen 
 
Vergelijk jullie scores. In hoeverre komen deze overeen? 

Intelligentie  
Wat verstaat men onder IQ? 
In dit stuk gaat het over de ‘meervoudige intelligenties’ 
van Gardner. Maar wat is intelligentie en wat bedoelt 
men met IQ? Met enige zelfspot zeggen psychologen wel 
eens: ‘Intelligentie is dat wat gemeten wordt in een 
intelligentietest’. Een serieuze omschrijving zegt:  
Het intelligentiequotiënt of IQ is een van de meest 
gangbare maten voor de intelligentie. Het is een score die 
wordt bepaald uit het resultaat van een verzameling 
gestandaardiseerde tests, die zijn ontwikkeld met het 
doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast 
te stellen. 
De eerste intelligentietest is rond 1900 ontwikkeld door 
Binet en Simon op verzoek van de Parijse 
Onderwijsbegeleidingsdienst. In deze test werden vooral 
taalkundige en rekenkundige vaardigheden getoetst. 
Later voegde men vragen toe op het gebied van 
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IQ = 

tan

log

100 vers delijk

chrono isch

leeftijd

leeftijd


 (1) 
Figuur 53: definitie IQ 

Figuur 54: Gauss-kromme: normale 
verdeling 

informatieverwerking, en werden ook plaatjes gebruikt 
om te voorkomen dat kinderen te laag zouden scoren door 
gebrekkige kennis van de Franse taal. De onderzoekers 
zorgden ervoor dat het niveau van hun test was aangepast 
aan het niveau van ontwikkeling dat leerlingen in de 
verschillende leerjaren hadden 

 

37. Bron: intelligentiemeting 
 
Oorspronkelijk werd het IQ gedefinieerd als in formule 1. 
(Vandaar de naam IQ, ‘intelligentiequotiënt’, want een 
quotiënt is de uitkomst van een deling.) 
Voor een indicatie van het IQ van kinderen is dit een 
bruikbare definitie: bij kinderen wordt het IQ vastgesteld 
in relatie tot de gemiddelde intelligentie van kinderen 
van dezelfde (chronologische) leeftijd.  
Bij volwassenen gaat deze vergelijking niet op. Daarom 
wordt bij volwassenen de prestatie van de proefpersoon 
vergeleken met de scores van grote normgroepen, die 
dezelfde gestandaardiseerde tests hebben gedaan. Als de 
proefpersoon precies dezelfde score heeft behaald als het 
gemiddelde van de normgroep, dan is zijn IQ 100. Heeft 
de proefpersoon een hogere score, en wordt deze score 
gedeeld door de gemiddelde score van de normgroep, en 
dit getal vermenigvuldigd met 100 dan levert dat een IQ 
van meer dan 100 op.    
Intelligentietests worden zo ontworpen dat de IQ-scores 
die door een grote testgroep worden behaald, gelijk 
verdeeld zijn boven en onder de 100. We noemen dit een 
normaalverdeling of ‘Gausskromme’: zie de grafiek in 
figuur 54. Het gemiddelde IQ is dus per definitie 100. 
In hoeverre is de uitslag van een IQ-test betrouwbaar? Als 
dezelfde proefpersoon herhaaldelijk wordt getest, blijken 
de resultaten van de verschillende testen soms tot twintig 
punten van elkaar te verschillen, door allerlei oorzaken 
zoals gezondheid, vermoeidheid, stress en gewenning aan 
materiaal en situatie. 
Wat de Nederlandse televisieomroep BNN 'De Nationale 
IQ-Test' noemt, heeft niets met wetenschappelijke IQ-
meting te maken. Resultaten die in dat 
televisieprogramma behaald zijn, zeggen helemaal niets 
over de IQ-score die de deelnemers in een echte IQ-test 
zouden bereiken. 
 
bron: Wikipedia: Intelligentiemeting 
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60. Vraag 
Welke vaardigheden worden in een IQ-test vooral getest? 

Meervoudige intelligenties van Gardner 
In 1979 schonk de Nederlandse Bernard van Leer-Stichting 
een groot bedrag aan de Universiteit van Harvard om 
onderzoek te laten doen naar ‘de aard en realisatie van 
menselijk potentieel’. Howard Gardner werd bij dit 
onderzoek betrokken. Hij legde in 1983 zijn bevindingen 
vast in zijn theorie van de meervoudige intelligenties. Hij 
definieerde intelligentie als volgt: ‘Intelligentie is de 
vaardigheid om problemen op te lossen maar ook de 
vaardigheid om problemen te bedenken die oplosbaar 
zijn’. Hij voegde daar aan toe ‘de mate waarin iemand 
culturele bijdragen kan geven aan de maatschappij 
waarin hij/zij leeft’ . 
 
Gardner onderscheidt acht verschillende ‘intelligenties’, 
die ieder vele vaardigheden met zich mee brengen. Hij 
benadrukt dat ieder mens beschikt over alle acht 
intelligenties, maar dat ze per persoon in verschillende 
mate ontwikkeld zijn. Bovendien gaat hij ervan uit dat de 
meeste mensen elk van de acht intelligenties op een 
hoger peil kunnen brengen door te trainen en zich in te 
spannen. Doordat de hersenen plastisch zijn (zie 4.5 
Leren en hersenplasticiteit) heeft training invloed op de 
omvang en de kwaliteit van het betreffende  
hersengebied: het aantal neuronen neemt toe, evenals 
het aantal synapsen en het aantal receptoren per synaps. 
 
Steeds geldt ‘oefening baart kunst’: hoe meer jij groepen 
neuronen die betrokken zijn bij het uitvoeren van 
danspassen aanspreekt, des te meer impulsen zullen langs 
de betrokken neuronen gaan en des te mooier en beter 
zal het dansen gaan.  
 

38. Bron: oefening baart kunst 
‘Als je voetbalt of pianospeelt en flink oefent, worden de 
circuits voor die motorische vaardigheden sterker. En dat 
geldt niet alleen voor vaardigheden, maar ook voor 
gedrag zoals agressie of humor. Als je de hele dag zeurt 
of scheldt, word je daar erg goed in.  
(uit interview met prof. Margriet Sitskoorn, Volkskrant, 5 
mei 2007)  
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Bestaan er werkelijk acht verschillende intelligenties?  
Gardner ziet steun voor zijn theorie dat het hier om acht 
onafhankelijke capaciteiten gaat, in resultaten van 
onderzoek naar hersenbeschadiging. Als één gebied 
beschadigd is geraakt, kan de intelligentie die daarmee 
samenhangt sterk gereduceerd zijn, terwijl de andere 
intact blijven. Zo kan iemand met een beschadiging in het 
gebied van Broca grote moeite hebben met spreken, 
lezen en schrijven, maar nog wel in staat zijn om te 
dansen en sommen te maken. 
 
Ook bracht hij naar voren dat er mensen met beperkte 
vermogens zijn, die over één uitzonderlijk talent 
beschikken op een gebied dat onder te brengen is in één 
van zijn acht intelligenties. Deze mensen werden 
voorheen ‘idiots savants’ genoemd. Tegenwoordig spreekt 
men van mensen met het savantsyndroom.  
In de film ‘Rain Man’ is hiervan een geromantiseerd 
voorbeeld te zien. Dustin Hoffman speelt in deze film de 
autist Raymond, een geheugen- en rekenwonder. Het 
personage Raymond is gebaseerd op de Amerikaan Kim 
Peek, die verstandelijk en motorisch gehandicapt is door 
een aangeboren hersenbeschadiging, en die over een 
ongelooflijk geheugen beschikt.  
Een ander voorbeeld is de Schotse schilder Richard Wawro 
(1952-2006) die uit zijn geheugen zeer gedetailleerde 
tekeningen kon maken van afbeeldingen of landschappen 
die hij - soms al lang tevoren - had gezien: hij had een 
zeer sterk ontwikkelde visueel-ruimtelijke intelligentie. 
Hij herinnerde zich bovendien al zijn tekeningen, terwijl 
hij geestelijk beperkt en autistisch was.  

61. Vraag 
a. Welke twee argumenten worden hier genoemd als 

ondersteuning van het - onafhankelijk van elkaar - 
bestaan van de acht intelligenties? 

b. Vind jij die argumenten overtuigend? Verklaar je 
antwoord. 
 

Het belang van de theorie van de meervoudige 
intelligenties 
De theorie van de meervoudige intelligenties heeft 
meteen na publicatie veel aandacht gekregen. Hoewel 
niet voor elke afzonderlijke intelligentie een afzonderlijk 
deel in de hersenen is aan te wijzen, verdient deze 
theorie wel de aandacht. 
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De theorie maakt duidelijk dat in elke groep mensen wat 
intelligenties betreft een grote diversiteit is, dus ook in 
elke klas op school.  
Er wordt al op meerdere scholen gebruik gemaakt van de 
theorie van Gardner. Daarbij wordt geprobeerd de lesstof 
op meerdere manieren aan te bieden en te laten 
verwerken. Zo kan elke individuele leerling het 
intelligentiegebied dat bij hem/haar het best ontwikkeld 
is, inzetten om de lesstof te begrijpen.  
Op middelbare scholen kun je denken aan toepassingen 
als:  
tekeningen op het bord en films ter illustratie van 
aardrijkskundige en biologische processen als je visueel-
ruimtelijk goed onderlegd bent;  
het bouwen van modellen van DNA, van hart en 
bloedsomloop, enz. als je een goed ontwikkelde 
lichamelijk-motorische intelligentie hebt.  

Kenmerken van de acht intelligenties 
Om meer grip te krijgen op de verschillende intelligenties 
van Gardner staat hieronder een lijst met een aantal 
kenmerken per intelligentie.  Bedenk: niet elk kenmerk 
van een intelligentie hoeft in iedere persoon bij wie die 
intelligentie sterk ontwikkeld is, aanwezig te zijn.  Dus 
iemand met bijvoorbeeld een goed ontwikkelde visueel-
ruimtelijke intelligentie hoeft niet alle kenmerken van 
dat gebied te hebben.  
 
logisch-mathematische intelligentie 
Iemand die beschikt over een sterk ontwikkelde logisch-
mathematische intelligentie probeert grip op processen  
te krijgen door analyseren, structuren en abstraheren. 
Hij/zij kan goed rekenen en logisch nadenken Hij/zij 
vindt het prettig om eerst goed te kijken en even na te 
denken voordat hij/zij antwoord geeft op een vraag. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is:  
Einstein, Madame Curie, ……………………………… 
 
verbaal-linguïstische of taalkundige intelligentie 
Iemand die beschikt over een goed ontwikkelde verbaal-
linguïstische intelligentie kan gemakkelijk iets snappen 
wat wordt uitgelegd door middel van taal, zonder enige 
afbeelding. Hij/zij kan goed schrijven en vertellen en 
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aandachtig luisteren. Hij/zij beschikt over een ruime 
woordenschat en vindt lezen leuk. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is:   
Shakespeare, Tommy Wieringa, ……………………….. 
visueel-ruimtelijke intelligentie 
Iemand die beschikt over een sterk ontwikkelde visueel-
ruimtelijke intelligentie heeft  ruimtelijk inzicht. Hij/zij 
kan zich dingen goed voorstellen zonder deze in de 
werkelijkheid te hoeven zien. Hij/zij ziet oplossingen 
voor zich en leert makkelijk door middel van beelden. 
Voor een aantal mensen uit deze groep zijn kleuren erg 
belangrijk. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is: 
Picasso, Van Gogh, ………………… 
 
lichamelijk-motorische intelligentie 
Iemand die beschikt over een sterk ontwikkelde 
lichamelijk-motorische intelligentie is lichamelijk 
ingesteld. Door middel van vasthouden en aanraken krijgt 
hij/zij grip op de dingen. Hij/zij leert makkelijk door 
lichamelijke activiteiten, bijvoorbeeld door het doen van  
experimenten. Hij/zij beweegt makkelijk, kan niet goed 
stilzitten en vindt sporten leuk. Hij/zij heeft meestal een 
goede oog/handcoördinatie. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is:   
Johan Cruijff, Jennifer Lopez, …………….. 
 
muzikaal-ritmische intelligentie 
Iemand die beschikt over een sterk ontwikkelde muzikaal-
ritmische intelligentie leert makkelijk door middel van 
maat, ritme, patronen en herhaling. Hij/zij maakt 
bijvoorbeeld van wat hij/zij moet leren een rijmpje. 
Hij/zij kan zich ook beter concentreren als de stem van 
de spreker veel nuances heeft. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is:   
Mozart, Madonna, …………….. 
 
naturalistische of natuurgerichte intelligentie 
Iemand met een sterk ontwikkelde naturalistische 
intelligentie heeft het vermogen om patronen in natuur-
lijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en er mee te 
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werken. Hij/zij is gefascineerd door allerlei aspecten van 
de natuur en wordt hierdoor aan het denken gezet. 
Hij/zij kan nauwkeurig observeren en daardoor natuur-
lijke en door mensen gemaakte objecten vaak goed 
classificeren. Hij/zij kan makkelijk feiten onthouden door 
er een overzicht van te maken. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is:   
Linnaeus, Darwin, ……………………….. 
 
interpersoonlijke intelligentie 
Iemand met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke 
intelligentie heeft een sterke mate van  empathie: hij/zij 
is zich bewust van de gevoelens van anderen, kan goed de 
gevoelens van anderen begrijpen en accepteren. Hij/zij 
kan ook goed naar anderen luisteren zonder ze te 
onderbreken. Hij/zij handelt vooral in het groepsbelang 
en pas op de tweede plaats in het  eigen belang: hij/zij 
helpt graag andere mensen. Sociale regels zijn erg 
belangrijk voor hem/haar. Tenslotte is hij/zij erg goed in 
het opbouwen en onderhouden van relaties met andere 
personen. Hij/zij geeft veel in een relatie en is niet 
geneigd alleen maar te nemen. 
Bekende personen waarbij deze intelligentie sterk 
ontwikkeld was/is:  
Bill Clinton, Maxima, ……………………… 
 
intrapersoonlijke intelligentie 
Iemand met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke 
intelligentie heeft het vermogen om te reflecteren en op 
basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Hij/zij 
weet wat hij/zij wil en kan, heeft zelfkennis en weet hoe 
hij/zij beter kan worden op gebieden waarin hij/zij nog 
niet zo goed is. Hij/zij kan zich het beste concentreren 
als het rustig is om hem/haar heen. Hij/zij is ook Asser-
tief: hij/zij kan goed gevoelens accepteren en uiten. 
Hij/zij kan goed zijn/haar rechten verdedigen en doet dit 
niet op een beledigende of agressieve manier. Hij/zij  
durft vast te houden aan zijn/haar eigen mening. Hij/zij 
heeft zelfrespect en respecteert anderen. Hierbij hoort 
ook het accepteren van de afstand tussen hem/haarzelf 
en het ideaalbeeld van zijn/haar persoonlijkheid.  
Een intrapersoonlijk intelligent persoon is onafhankelijk: 
hij/zij kan zichzelf richting geven en zichzelf controleren, 
is niet afhankelijk van emoties en hoeft geen steun of 
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bescherming van anderen te hebben om te kunnen 
functioneren. Bekende personen waarbij deze 
intelligentie sterk ontwikkeld was/is: 
Carl Jung, Dalai Lama, ……………………………….. 
 
Inter- en intrapersoonlijke intelligenties 
De interpersoonlijke intelligentie blijkt voor jongeren 
vaak lastig voor te stellen en de intrapersoonlijke nog 
moeilijker. Pas vanaf je 17e jaar zou je er aan toe zijn 
om daar meer grip op te krijgen: naar jezelf kunnen 
kijken, nadenken over reacties van anderen op je 
handelen, zelfkritiek uitoefenen. Als je bijvoorbeeld 
regelmatig vastloopt in relaties kun je gaan nadenken 
over de manier waarop jij met anderen omgaat: wat zijn 
de sterke punten van iemand anders, geef je de ander 
genoeg ruimte, sta je wel open voor anderen, laat je de 
ander wel uitpraten enzovoort. Gesprekken met vrienden 
kunnen dan een confronterende spiegel zijn en tot 
gedragsverandering leiden. Meisjes zijn hier eerder aan 
toe dan jongens (zie ook Onderzoek op orgaanniveau: 
hersenscans in paragraaf 1.2 Oriënterende opdrachten en 
bron 33: achtergrondinformatie: puberteit). 
 
In 1995 is door de Amerikaanse psycholoog Goleman het 
begrip ‘Emotionele Intelligentie’ geïntroduceerd, EQ 
genoemd, ‘emotie quotiënt’, naar analogie met het IQ. 
Het EQ lijkt veel op een combinatie van de 
interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligenties van 
Gardner. 
 

39. Achtergrondinformatie: de emotionele 
intelligentie 
Sommigen zeggen dat voor succesvol functioneren in de 
maatschappij de emotionele intelligentie belangrijker is 
dan het IQ. Bij sollicitatieprocedures kan dan ook zowel 
een IQ- als een EQ-test op het programma staan. 
Onder het EQ verstaat men meestal vijf emotionele 
vaardigheden: 
Zelfbewustzijn: het kennen van je eigen innerlijke 
toestand, je voorkeuren en je intuïties 
Zelfregulering: het kunnen omgaan met je eigen 
innerlijke toestand, met je impulsen en je vindingrijkheid  
Motivatie: het beschikken over emotionele kenmerken die 
jou helpen je doel te bereiken 
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Empathie: je bewust zijn van de gevoelens, behoeften en 
zorgen van een ander  
Sociale vaardigheden: in staat zijn om bij anderen 
gewenste reacties op te wekken. 
 
De eerste drie hebben alleen met jezelf te maken, de 
laatste twee hebben te maken met anderen, met relaties. 
Het zijn geen gescheiden vaardigheden: ze beïnvloeden 
elkaar. Het zijn vaardigheden die versterkt kunnen 
worden indien men er moeite voor doet.  
Prof. J. Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen 
heeft in 2003 een Amerikaanse EQ-test bewerkt voor de 
Nederlandse situatie. Hij is van mening dat iedereen zijn 
EQ kan verbeteren door een korte cursus. 

62. Opdrachten 

62.1. Schoolvakken in relatie tot de acht intelligenties 
Maak een lijstje van je schoolvakken en geef per vak aan 
op welke intelligentie(s) een beroep wordt (worden) 
gedaan.  

62.2 Bekende personen en hun intelligenties 
Lees de lijst met “kenmerken van de acht intelligenties” 
van Gardner door en beantwoord met jullie groepje de 
volgende vragen:  
Stel dat je zou moeten aangeven wie jij het slimst vindt 
van alle zestien mensen die in de lijst genoemd worden. 
a Welke drie personen zou je kiezen? Licht je keuze 

toe. 
Bij elke intelligentie staan twee personen als voorbeeld. 
b Probeer bij elke intelligentie nog een Nederlander/ 

Nederlandse te noemen die nu leeft. 
c Bij welke intelligentie vind je dat het moeilijkst? 

Waar hangt dat mee samen? 

62.3 Hoe herken je de verschillende intelligenties van 
jezelf en je klasgenoten? 

Favoriete bezigheden op de basisschool 
a Ga terug naar opdracht 59. Geven de scores die je 

jezelf hebt gegeven een uitspraak over de mate 
waarin de acht intelligenties ontwikkeld bij jou zijn? 
Zo ja, welke zijn sterk ontwikkeld? 

Vaststellen van je sterke intelligenties 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 131 

Als een klas een project gaat uitvoeren, moeten er 
meestal groepjes gevormd worden. Jij weet met wie je 
dat graag doet en dat hangt ook samen met het 
onderwerp; is het een onderzoek naar diergedrag of een 
debat over dubbele nationaliteiten? Jij weet meestal wel 
wie een sterke bijdrage aan een bepaald project kan 
geven. Verder hou je waarschijnlijk onbewust rekening 
met emotionele aspecten. Eigenlijk zou je personen in 
één groepje moeten hebben die met zijn allen alle acht 
intelligenties bestrijken. Gesteld natuurlijk dat je het 
met die personen goed kunt vinden, want het werkt 
alleen als de sfeer prettig is en iedereen bereid is 
dezelfde inzet te leveren. 
 
In deze opdracht ga je kijken hoe sterk de acht 
intelligenties bij jou en de anderen van je groep 
ontwikkeld zijn. Je werkt weer met hetzelfde drietal. 

Vaststellen op het gevoel 
Lees de lijst met “kenmerken van de acht intelligenties”. 
b Vul in figuur 55 per intelligentie in hoe sterk jij denkt 

dat elke intelligentie bij jou ontwikkeld is: doe dit 
met een getal van 1 tot en met 5 waarbij 5 betekent 
‘zeer goed ontwikkeld’ en 1 ‘zeer slecht ontwikkeld’. 
Dit is  jouw hypothese. 

c Vul het schema ook in voor de andere leden van je 
groep. 

d Vergelijk jouw score met die van de anderen in je 
groep.  

e Ben jij het eens met de score die zij jou en zichzelf 
gaven? Bespreek dit met de groep. 

 
 
intelligenties Persoon 1 

jijzelf 
Persoon 2 
…….. 

Persoon 3 
……….. 

Logisch-
mathematisch 

   

Verbaal-linguïstisch     
Visueel-ruimtelijk    
Lichamelijk-
motorisch 

   

Muzikaal-ritmisch    
Naturalistisch    
Interpersoonlijk    
intrapersoonlijk    
Legenda 
1: zwak ontwikkeld   - -----5: sterk ontwikkeld 

Figuur 55: mate waarin de verschillende intelligenties per persoon zijn ontwikkeld 
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Vaststellen met de Exceltest 
Er bestaat een test voor leerlingen van de onderbouw van 
de middelbare school, waarvan de uitslag aangeeft in 
welke mate de verschillende intelligenties bij de 
proefpersoon ontwikkeld zijn. Lotte Tromp en Eva Jacobs, 
twee leerlingen van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem, 
hebben in het kader van hun profielwerkstuk deze test 
aangepast voor de bovenbouw van de middelbare school. 
Zij besloten om spelletjesvragen te verwijderen en de 
vragen minder doorzichtig te maken. Zij wilden ervoor 
zorgen dat je niet meteen weet welke vraag bij welke 
intelligentie hoort. Daardoor wordt het moeilijker om de 
uitslag te beïnvloeden. 
Je kunt deze test als een zelfbeoordelingsinstrument 
beschouwen. Je wordt dus niet vergeleken met een 
normgroep zoals bij een IQ-test, maar de Exceltest geeft 
aan hoe de verschillende intelligenties zich bij jou ten 
opzichte van elkaar verhouden. 
Mocht je willen weten hoe de test is opgebouwd, vraag 
dan je docent naar de beschrijving die in de 
docentenhandleiding is te vinden.  
Ga naar het Excelbestand van de intelligentietest en vul 
je naam en cluster/klas in. 
Beantwoord de vragen met aandacht. Dit duurt ongeveer 
10 minuten. 
Onderaan krijg je het resultaat, je profiel, grafisch 
weergegeven. Print dit uit. 
f Vergelijk de score met je hypothese. Zijn er (grote) 

verschillen? 
g In hoeverre komen jullie drie profielen overeen? 
h Welke intelligenties zijn van belang voor de studie 

en/of het beroep die/dat  jij voor ogen hebt? 
i Welke daarvan moet je daarvoor nog verder 

ontwikkelen? Hoe kun je dat doen? 

62.4 Ontwerp van een kantine-uitgiftebalie vanuit de 
ideeën van Gardner 

Stel je school krijgt een nieuwe kantine. De 
leerlingenraad wil betrokken zijn bij het ontwerpen van 
de uitgiftebalie en bij de samenstelling van het 
assortiment etenswaren dat zal worden aangeboden. 
Er moet een team gevormd worden en in principe wil 
iedereen meedoen. Jullie drieën vormen het selectieteam 
en nemen de volgende stappen: 
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Jullie bedenken eerst welke taken er vast zitten aan de 
twee onderdelen van deze opdracht: het ontwerp en het 
assortiment. Schrijf deze op een apart vel. 
Schrijf deze taken achter de intelligentie waarvan jullie 
vinden dat die het beste past bij die taak. Gebruik 
hiervoor het schema in figuur 56. 
 

Overheersende 
intelligentie 

Taak  

Logisch-
mathematisch 
 

 
 
 
 

Verbaal-linguïstisch  
 

 
 
 

Visueel-ruimtelijk 
 

 
 
 

Lichamelijk-
motorisch 
 

 
 
 

Muzikaal-ritmisch 
 

 
 
 

Naturalistisch 
 

 
 
 

Interpersoonlijk 
 

 
 
 

Intrapersoonlijk 
 

 
 
 
Figuur 56: aanpak per intelligentie 

62.5 Aanpak van puzzels  
Je werkt met drie personen. 
In de gratis ochtendbladen kun je een pagina met allerlei 
puzzels vinden: sudoku’s, Zweeds raadsel, cryptogram, 
optische illusie, sumbrero, lettermatch, kakuro.  
Vraag je docent om een puzzelpagina en bekijk de 
verschillende puzzels. Overleg welke puzzel(s) jullie gaan 
maken en of ieder voor zich zijn/haar favoriete puzzel 
maakt of dat je met zijn drieën één puzzel gaat maken. 
Beantwoord de volgende vragen: 
a Zegt de keus iets over de sterkste intelligentie die 

iemand heeft? 
b Welke intelligentie(s) gebruik je voor elk van de 

puzzels? 
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c Het kan voorkomen dat de ene puzzelaar dezelfde 
puzzel anders aanpakt dan de andere. 

d Is er een puzzel bij die jullie op een verschillende 
manier aanpakken?  

e Zo ja, welke? Verklaar waarmee dat zou kunnen 
samenhangen. 

 

6.4 Leerstijlen 

Inleiding 
Leren gebeurt - zowel binnen als buiten school - op 
allerlei verschillende manieren. Ieder mens is geneigd een 
probleem of leertaak vanuit een bepaalde aanpak of 
strategie te lijf te gaan. Bijvoorbeeld: de één begint met 
iets te doen en gaat pas nadenken als het niet lukt,  de 
ander begint met na te denken en gaat dan pas iets 
uitproberen. De manier waarop iemand gewend is een 
leertaak of een probleem aan te pakken noemen we een 
leerstijl.  
Men vermoedt dat leerstijlen aangeboren zijn en het is 
duidelijk dat ze versterkt worden door gewoontevorming. 
Uit onderzoek (Boekaerts/Simons, 1995) is gebleken dat 
er op dit punt constante verschillen zijn tussen mensen.  
Diverse onderzoekers hebben de verschillen in leerstijlen 
onderzocht. Hieronder volgt de beschrijving van de twee 
meest bekende leerstijltheorieën.  
 
Na afloop van deze paragraaf 

 ken je twee theorieën over leerstijlen, nl. die van 
Kolb en die van Vermunt 

 ken je je eigen leerstijl 

 weet je hoe je deze kennis kunt toepassen bij het 
leren  

Leerstijlen volgens Kolb 
Kolb stelt ervaring in het leerproces centraal. Hij 
onderscheidt hierin twee dimensies: concreet tegenover 
abstract, en actief tegenover passief: zie figuur 57. 

 Het leren via concrete ervaringen tegenover het leren 
via abstracte begrippen: de verticale as in figuur 57. 
De ene mens leert meer door praktijkervaringen op te 
doen, de ander leert juist door te beginnen bij meer 
algemene begrippen. 
Voorbeeld van concreet ervaren: een leerling doet een 
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proef om uit te zoeken welke invloed licht heeft op de 
ontwikkeling van bonenplanten. Hij/zij observeert 
drie weken lang lengte en kleur van planten in het 
licht en van planten ernaast in het donker. 
Voorbeeld van abstract theoretiseren: een leerling 
denkt na over de invloed van licht op de groei van 
planten. Licht heeft invloed op de suikerproductie en 
die weer op de stevigheid en de lengte van een plant. 
Deze leerling zal er ook een boek bij pakken of 
informatie van internet halen. 

 Het leren door actief te oefenen tegenover het leren 
door reflectief te observeren wat anderen doen: de 
horizontale as in figuur 57. 
De één zal meer baat hebben bij leren door doen, de 
ander neemt liever wat afstand door eerst de kat uit 
de boom te kijken. Zo gaat de één het liefst meteen 
aan de slag, terwijl de ander leert van het observeren 
van praktische gebeurtenissen. 
Voorbeeld van reflectief observeren: een leerling 
neemt deel in een groep en laat de anderen de bonen 
in potten doen, water geven en de lengte opmeten en 
noteren terwijl hij zelf de hypotheses bedenkt: dat de 
planten in het licht het langst zullen worden omdat 
die het meeste suiker maken, of dat de planten in het 
donker juist langer worden, omdat die naar het licht 
toe groeien. 
Voorbeeld actief oefenen: het uitvoeren van 
bovenstaande proef: met de handen bezig zijn, de 
planten verzorgen en metingen verrichten. 

 
 
Door deze twee dimensies met elkaar te combineren, 
ontstaat de leercirkel van Kolb: zie figuur 57.  

   
Figuur 57 moet worden gezien als een cyclus. Volgens 
Kolb is er pas sprake van effectief leren wanneer alle vier 

Figuur 57: leercirkel van Kolb 
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fasen uit de leercirkel worden doorlopen. De fase 
waarmee het leerproces begint, verschilt echter per 
individu. 
Volgens Kolb komen in elk leerproces de vier fasen voor, 
echter niet altijd in dezelfde mate en in dezelfde 
volgorde. De fase die iemand het meest aanspreekt, is 
meestal ook de activiteit waarmee zij/hij zal beginnen als 
zij/hij een leertaak krijgt voorgeschoteld. Omdat zij/hij 
leertaken vanuit haar/zijn favoriete activiteit benadert, 
zal haar/zijn vaardigheid op dat gebied ook het beste 
ontwikkeld worden en zo ontstaat dan geleidelijk de 
typische 'denker' of 'doener'. De doener is het meest 
actief in de fasen ‘concreet ervaren’ en ‘actief 
experimenteren’, de 'denker' voelt zich het beste thuis bij 
de fasen ‘reflectief observeren’ en ‘abstract 
conceptualiseren’. En zo krijg je de bekende karikaturen 
van de uitstekende vakman die amper kan lezen en de 
professor die zijn fietsband niet kan plakken. Voor de 
meeste mensen geldt echter dat zij alle leerstijlen 
gebruiken, maar in verschillende mate.  
 
De vier verschillende leerstijlen volgens Kolb: 

 De dromer/bezinner of ontwerper kijkt hoe anderen 
een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat 
zij/hij iets doet. Zij/hij ziet veel oplossingen omdat 
zij/hij een probleem vanuit veel standpunten kan 
bekijken. Daardoor neemt zij/hij beslissingen soms 
traag. Zij/hij wil graag haar/zijn gevoel uiten en is 
gebaat bij visuele presentaties. 

 De denker is goed in logisch denken en redeneren. 
Zij/hij probeert algemene regels te ontdekken en 
leert het liefst uit boeken. Het is voor haar/hem 
belangrijker dat ideeën logisch zijn dan dat ze 
praktisch uitvoerbaar zijn. Zij/hij houdt van een 
duidelijke structuur, ruimte voor het stellen van 
vragen en het plaatsen van eigen observaties in 
algemene theorieën.  

 De beslisser plant een taak en voert die uit. Zij/hij 
wil experimenten uitvoeren en zelf conclusies trekken. 
Zij/hij houdt van koppeling tussen theorie en praktijk. 
Zij/hij houdt zich liever bezig met technische 
problemen dan met mensen.   

 De doener houdt van experimenteren en lost 
problemen op door iets uit te proberen. Zij/hij past 
zich goed aan aan nieuwe situaties. Soms kan een 
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doener drammerig overkomen in haar/zijn 
dadendrang. Zij/hij houdt van afwisselende 
werkvormen en gaat makkelijk in op feedback. 

63. Opdracht: test je eigen leerstijl 
De Learning Style Inventory (LSI), die ontwikkeld is door 
David Kolb, is een van de eerste en meest gebruikte 
modellen voor leerstijlen in het onderwijs. Deelnemers 
aan de test vullen lijsten in met statements zoals: 
Ik leer het beste door: 
Persoonlijke relaties/ Te observeren/ Rationeel te 
denken/ Dingen uit te proberen. 
Je moet dan op een vierpuntsschaal aangeven wat het 
meest en het minst op jou van toepassing is. Deze vier 
voorkeuren komen volgens Kolb overeen met de fasen in 
het leerproces, oftewel de leercirkel.  
a Test je leerstijl (bijvoorbeeld: ►URL14) om een 

indruk te krijgen van een test van Kolb. Trek er een 
minuut of twintig voor uit. 

b Wat verbaast je? 
c Hoe zou je, als je kijkt naar je leerstijl, je 

leerprestaties kunnen verbeteren?  

Is het nuttig om je leerstijl te kennen? 
Het is niet zozeer van belang in welk hokje je wordt 
ingedeeld (doener, denker, enzovoort) maar het is handig 
dat je voortaan jezelf kunt observeren terwijl je leert 
("Hé, nu zit ik alleen maar na te denken. Misschien moet 
ik eens wat meer experimenteren, zoals mijn buurman 
tijdens dat practicum. Dat is dan ook een echte doener. 
Laat ik eens..."). Dan kun je variëren in je aanpak en zo 
krijg je meer grip op je eigen manier van leren. 
De ene leerstijl is niet beter dan de andere. Wel is de ene 
leerstijl meer geschikt voor een bepaalde leersituatie dan 
de andere. De ene leerstijl werkt het best in een 
theorieles, de andere komt beter tot zijn recht tijdens 
een practicum. 
Als je samenwerkt in een groep, is het ook handig om je 
bewust te zijn van elkaars leerstijl: je kunt elkaars sterke 
kanten benutten. Maar pas op: als een ontwerper en een 
doener samen een proef doen, zal de doener vaak het 
praktische werk, waar hij toch al goed in is, uitvoeren, 
voordat de ontwerper eraan toe is. Je kunt elkaar dan 
helpen: de doener door even te wachten en de beslisser 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 138 

door te stimuleren dat de doener meedenkt, zodat je 
allebei talenten ontwikkelt die nog niet zo sterk zijn.  
In de evaluatie van een groepsopdracht kunnen allerlei 
aspecten beter begrepen en besproken worden, als je 
elkaars stijl begrijpt. 
De ILS van Vermunt 
Ook de Inventaris van LeerStijlen (ILS) van Jan Vermunt 
kan gebruikt worden in een onderwijssituatie. Op welke 
manier maakt een leerling zich de leerstof eigen? 
Vermunt onderscheidt drie leerstijlen: 

 De reproductiegerichte stijl. De leerling die deze 
stijl gebruikt, houdt van ‘stampen’, is gericht op het 
letterlijk reproduceren van de leerstof en houdt van 
toetsen.  

 De betekenisgerichte stijl. De leerling richt zijn 
aandacht vooral op de hoofdzaken van de te 
bestuderen stof, onderzoekt de standpunten, ideeën 
en conclusies, legt verbanden en vormt een eigen 
mening. Zij/hij leert vanuit persoonlijke interesse.  

 De toepassingsgerichte stijl. De leerling richt zich 
vooral op de toepassingsmogelijkheden van de 
leerstof, wil weten of de leerstof relevant is voor de 
praktijk en heeft vooral behoefte aan concrete 
informatie en voorbeelden. Deze stijl van leren is 
vooral beroepsgericht. 

 
In de meeste vormen van onderwijs is reproduceerbare 
kennis van groot belang. Dit type  kennis kun je je eigen 
maken via de reproductiegerichte stijl. Reproduceerbare 
kennis is  makkelijk te toetsen bij grote groepen, zoals 
bijvoorbeeld bij landelijke examens. 
In het hbo en aan sommige universiteiten wordt sinds 
ongeveer 10 jaar naast het gebruikelijke onderwijs een 
andere vorm van kennisverwerving toegepast: 
probleemgestuurd onderwijs (PGO) . De studenten 
krijgen een casus - een probleem uit de praktijk - 
voorgelegd, die ze gezamenlijk moeten aanpakken en 
oplossen. De betekenisgerichte en toepassingsgerichte 
leerstijlen passen goed bij deze vorm van onderwijs. 
Probleemgestuurd onderwijs gaat niet alleen om inzicht, 
maar ook om de oplossing van een probleem en om 
samenwerking.  
Ook middelbare scholen maken gebruik van deze manier 
van leren. Sinds de invoering van de Tweede Fase hebben 
veel scholen praktische opdrachten ingevoerd die in 
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twee- of drietallen gemaakt worden, dit mede in de 
veronderstelling dat er meer stijlen dan alleen de 
reproductiegerichte aan bod zullen komen. 

64. Opdracht: leerstijlen 
Gebruik voor de volgende vragen je ervaringen van de 
laatste keer dat je in een groep aan een opdracht hebt 
gewerkt. 
a Welke opdracht kies je om te behandelen? Wie waren 

de groepsleden?  
b Beschrijf van elk van de deelnemers wat ieders 

leerstijl volgens Kolb is (of, als dat niet heel duidelijk 
is, welke leerstijl het meest of het minst op ieder van 
jullie van toepassing is). Was er van elk van de vier 
leerstijlen van Kolb een vertegenwoordiger in jullie 
groep? 

c Heeft de samenstelling van je groep wat betreft 
leerstijlen invloed gehad op het functioneren van de 
groep? Zo ja, hoe? 

d Als je je eigen leerstijl volgens Vermunt zou moeten 
beschrijven: welk van de drie stijlen is dan het meest 
van toepassing op jou? Maakt het onderwerp waar je 
mee bezig bent nog verschil voor de leerstijl die je 
gebruikt? Verklaar je antwoord. 

e Zou je naar een vervolgopleiding willen gaan met 
probleemgestuurd onderwijs (PGO)? Licht je antwoord 
toe. 

f Zoek bij elk van de drie leerstijlen van Vermunt een 
lesactiviteit in de afgelopen periode die deze stijl bij 
jou versterkt heeft. 

g Hoe kun je de informatie over leerstijlen die je in 
deze opdracht hebt verkregen, gebruiken op je 
middelbare school en in je vervolgstudie? 

   

6.5 Verschillen tussen jongens en 
meisjes 

Inleiding 
Op 5 maart 2008 werden de scores van de Cito-toets 2008 
op de basisscholen bekend gemaakt. De meisjes deden 
het - net als de voorgaande jaren - beter dan jongens bij 
taal, en de jongens deden het - net als de voorgaande 
jaren - beter dan meisjes bij rekenen. Is er een verschil in 
intelligentie tussen jongens en meisjes?  
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Bronnen 40 t/m 42 zeggen iets over de resultaten van 
jongens en meisjes, over hun intelligentie en over hun 
manier van werken. 
 
Aan het eind van deze paragraaf kun je aangeven 

 wat het verschil is tussen jongens en meisjes wat 
betreft intelligentie, leerstijlen en werkhouding 

 wat de gevolgen daarvan zijn voor de toekomst van de 
maatschappij 

 wat je eigen mening is over beide bovengenoemde 
zaken 
 

40. Bron: vraaggesprek met professor Croiset 

 

Bij gelijke geschiktheid liever een jongen 
Hoogleraar Gerda Croiset vindt het onwenselijk dat veel meer meisjes dan 
jongens geneeskunde studeren. Het is niet goed dat er maar zo weinig 
jongens nog arts worden, zegt de Utrechtse hoogleraar Gerda Croiset 
vandaag in haar oratie. Jongens worden biologisch gediscrimineerd. 
 
Gerda Croiset (50), net benoemd tot hoogleraar medische onderwijskunde 
in het UMC Utrecht, heeft twee zoons, 11 en 13. De oudste zit op het 
gymnasium en hij doet het daar goed. Maar de meisjes in zijn klas doen 
het beter. Als ik er wat over zeg, dan zegt hij: ja, die zitten altijd te 
leren. Hij niet. 
 
Een jaar of zes geleden, zegt Gerda Croiset, begon het op te vallen dat er 
steeds meer meisjes geneeskunde gingen studeren. Dat kwam, denkt ze, 
doordat de gewogen loting was ingevoerd, waardoor scholieren met een 
acht of hoger voor hun eindexamen meteen werden toegelaten. Vaak 
meisjes. Het kwam ook, denkt ze, doordat de IT zo booming werd. Daar 
viel veel geld te verdienen. Dat trok vooral de jongens aan. Te veel 
meisjes en te weinig jongens die nu arts worden – daarover ging haar 
oratie vanmiddag. 
 
Aletta Jacobs was het eerste meisje in Nederland dat geneeskunde ging 
doen, in 1871. Vanaf de Tweede Wereldoorlog, en zeker vanaf de jaren 
zestig, werden het er steeds meer. Goed voor het vak, zegt Gerda Croiset, 
want vrouwelijke artsen werken anders dan mannelijke, ze vullen elkaar 
aan. En ook goed voor de emancipatie. Maar nu zeventig van de honderd 
studenten geneeskunde meisjes zijn vraagt ze zich af of de emancipatie 
niet te ver is doorgeschoten. 
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Zelf studeerde ze biologie en geneeskunde, ze promoveerde in de 
neurobiologie, aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft een masteropleiding 
opgezet voor studenten die een bachelor in de biomedische 
wetenschappen hebben en zich willen ontwikkelen tot arts en klinisch 
onderzoeker. SUMMA heet die opleiding, Selective Utrecht Medical Master. 
Studenten worden niet zo maar toegelaten. Ze moeten toetsen maken, een 
wetenschappelijk essay schrijven (in het Engels), gesprekken voeren. Bij 
de eerste groep van zestien die kon beginnen, in september 2003, was één 
jongen. Bij de volgende zestien, in februari 2004, waren het er zes. 
Onwenselijk, vindt Gerda Croiset. Ze denkt dat jongens biologisch 
gediscrimineerd worden. Bij de toelating tot SUMMA wil ze bij gelijke 
geschiktheid de voorkeur geven aan een jongen. 

Wat is er erg aan als de meeste artsen vrouw zijn? 
Ik weet niet of het erg is. We moeten er wel over nadenken. Ik kan me 
voorstellen dat het beroep onaantrekkelijk wordt voor jongens. Je wilt niet 
één van de weinigen zijn. En het aanzien van het beroep daalt, omdat 
vrouwen het anders invullen. Ze werken vaker parttime. De salarissen gaan 
omlaag. Mannen willen carrièreperspectieven. Als ze die niet in de 
geneeskunde vinden, gaan ze die ergens anders zoeken. 

Waarom zou u dat willen voorkomen? 
Ik denk dat het in het belang van het vak en van de samenleving is. Ze 
wijst op een artikel uit 2004 in het Amerikaanse tijdschrift Annals of 
Internal Medicine. Daarin staat dat vrouwen beter zijn in gesprekken met 
patiënten en beter samenwerken. Patiënten vinden het prettiger als ze 
kunnen kiezen tussen een man en een vrouw. En mannen, zegt Gerda 
Croiset, hebben meer belangstelling voor de technologische ontwikkelingen 
in de geneeskunde. Als mannen dit vak niet meer kiezen, kunnen die 
ontwikkelingen langzamer gaan. Er zou ook een tekort aan artsen kunnen 
ontstaan zonder mannen. Straks is een kwart van de mensen in Nederland 
boven de 65. Om die goede gezondheidszorg te kunnen bieden zijn er 1,8 
miljoen artsen en andere hulpverleners nodig. Nu zijn dat er 1,1 miljoen. 

Wat bedoelt u met biologische discriminatie? 
Gerda Croiset: Bepaalde delen van de hersenen ontwikkelen zich bij 
meisjes sneller dan bij jongens. Rond hun achttiende kunnen de verschillen 
nog groot zijn. Daarnaast is het onderwijs op school in natuurkunde en 
wiskunde aanschouwelijker gemaakt, minder abstract. Meisjes hebben daar 
voordeel van. Jongens niet. 
 
Ze wijst op onderzoek van Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie in 
Maastricht. Op zijn website hersenenenleren.nl schrijft die dat jongens 
informatie meer visueel-ruimtelijk verwerken en meisjes meer verbaal-
linguïstisch. Volgens Jolles is het onderwijs - met bijna alleen nog maar 
leraressen - ook meer verbaal-linguïstisch geworden. Dat zou kunnen 
verklaren waarom meisjes hogere cijfers halen. 
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Is het niet achterhaald om ervan uit te gaan dat vrouwen parttime willen 
werken en geen belangstelling voor technologie hebben? 
Ik beschrijf wat ik zie. 

Vindt u dat de gewogen loting moet worden afgeschaft om meer 
jongens een kans te geven? 
Ik vind dat erover moet worden nagedacht. Je kunt je ook afvragen hoe 
weloverwogen er na het vwo voor een studie gekozen wordt. De meeste 
jongens en meisjes hebben geen idee. Ik zou zeggen: doe eerst een brede 
bacheloropleiding en kies dan gericht voor een masteropleiding. 
 

En voor die masteropleiding wilt u selecteren? 
Zeker. Jij kiest de opleiding. Maar de opleiding moet ook voor jou kiezen. 
Ik vind dat je alleen de mensen die echt willen studeren moet toelaten. 
Studenten die daar geen zin in hebben, daar moet afscheid van genomen 
kunnen worden. Zonder gevolg voor de financiering van de opleiding. 
Studeren zou weer een voorrecht moeten zijn. Ik wil af van de 
zesjesmentaliteit. Als de samenleving in jou investeert, mag er iets van jou 
verwacht worden. 

Op het vwo zijn het vooral de Nederlandse jongens die een 
zesjesmentaliteit hebben. 
Dat vermoed ik wel. 

En dan wilt u hen gaan belonen door hen bij de toelating voor te 
trekken? 
Natuurlijk niet. Ik heb het over de jongens die goed kunnen uitleggen 
waarom ze in de bachelorfase voor bepaalde tentamens een zeven hadden 
en geen negen. Bijvoorbeeld omdat ze een wetenschappelijke stage 
hebben gevolgd in het buitenland. Of coach zijn van een jeugdelftal. 
 
Er zijn nu 33 jongens en 44 meisjes die in september willen beginnen aan 
de masteropleiding SUMMA. Gerda Croiset streeft bij de selectie naar een 
evenwichtige verdeling. 

U zou van meisjes kunnen verwachten dat ze na een dure opleiding ook 
echt gaan werken, en niet half. 
Zeker. Dat zou ook goed voor het aanzien van het beroep.  
 
Jannetje Koelewijn 
NRC, 25 april 2007 

65. Opdracht 
a Noem de twee redenen waardoor het volgens 

professor Croiset komt dat er de laatste zes jaar 
steeds minder jongens geneeskunde gaan studeren. 

b Zij bespreekt een aantal ongunstige gevolgen van 
deze ontwikkeling. Noem er twee. 



NLT2-v114 Hersenen en Leren 143 

Figuur 58: deelnemers voorronde biologieolympiade 2007 ingedeeld naar geslacht 

c Professor Croiset stelt dat jongens biologisch 
gediscrimineerd worden. Wat bedoelt zij hiermee? 

d Professor Jolles voert aan dat jongens informatie 
meer visueel-ruimtelijk verwerken en meisjes meer 
verbaal-linguïstisch en dat meisjes daardoor een 
voorsprong zouden hebben in ons onderwijssysteem. 
Waar komt die voorsprong vandaan? 

e Professor Croiset constateert bovendien een 
zesjesmentaliteit onder de jongens. Wat bedoelt zij 
daarmee? Herken je dat op je school? 

f Bij een gewogen loting hebben degenen met een 
hoger gemiddeld eindexamencijfer een grotere kans 
om ingeloot te worden. Vandaar dat er meer meisjes 
dan jongens worden ingeloot. Professor Croiset zou 
dit willen bijstellen en binnen de groep van een hoog 
gemiddelde de voorkeur geven aan jongens boven 
meisjes om tot een meer gelijke verdeling van de 
seksen te komen.  

g Welk gevolg heeft dat voor de aantallen jongens en 
meisjes die tot de geneeskundestudie worden 
toegelaten?  

h Welke gevolgen zal dat hebben voor de maatschappij? 
En voor de patiënten?   

 

41. Bron: verslag resultaten 
biologieolympiadevoorronde 2007 
Hieronder een deel uit het verslag van de biologie-
olympiade 2007: 
Aan de voorronde hebben veel leerlingen deelgenomen; 
de steekproef is groot en zeker groot genoeg om de 
intelligentie van jongens te kunnen vergelijken met die 
van meisjes. Natuurlijk kwam de grote bulk uit 6 vwo, 
maar er waren naast 5 vwo- ook havo-leerlingen, 4-vwo-
ers en zelfs twee leerlingen uit 3 vwo. In figuur 58 staan 
de aantallen deelnemers naar geslacht vermeld. In figuur 
59 staan de resultaten van jongens en meisjes opgesplitst 
naar de scores: hoe hoger de score hoe beter het 
resultaat.  

 Aantal leerlingen
Jongens 2580 (= 46,3%) 
meisjes 2982 (= 53,7%) 
allen 5562 
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66. Opdracht 
Welke conclusie trek je over de intelligentie van jongens 
en meisjes op basis van alleen deze gegevens? 

 

42. Bron: onderzoek op een willekeurige 
zelfstandig gymnasium  
Op een zelfstandig gymnasium in Nederland is in het 
kader van een PWS onderzoek gedaan naar het verschil 
tussen jongen en meisjes. Deze school heeft per jaar zes 
periodes van zes weken. In de bovenbouw is de zesde 
week een toetsweek: geen les maar wel elke dag toetsen. 
De figuren 60 en 61 laten het aantal werkuren van 
jongens en meisjes zien. 

Week 1 2 3 4 5 Toetsweek Totaal 

Meisjes 1,6 1,6 2,7 4,5 7,2 18,6 36,2 

Jongens 1,6 1,5 1,8 2,7 4,5 15,3 27,4 

voorronde NBO 2007
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Figuur 59: resultaat van de voorronde van de biologieolympiade 2007 

Figuur 60: tabel werkuren per periodeweek klas 6 
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67. Opdracht 
Welke conclusie trek jij over het verschil in werkhouding 
tussen jongens en meisjes? 

jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 gemiddelde 
Meisjes 6,91 6,98 6,85 6,63 7,1 6,85 7,05 6,91 
Jongens 6,72 6,71 6,58 6,37 7,07 7,04 6,68 6.79 

Figuur 61: staafdiagram werkuren per periodeweek klas 6 

Figuur 62: tabel gemiddelde cijfers Schoolexamens per eindexamenjaar 
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Jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 gemiddelde 
Meisjes 6,8 7,06 6,68 6,8 6,82 6,85 6,8 6.83 
Jongens 6,79 6,64 6,45 6,71 6,97 6,91 6,48 6,7 

 
 

 
De figuren 62 t/m 65 laten de resultaten zien bij het 
schoolexamen en het landelijk examen.  
 

6
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6,4

6,6
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7,2
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Gemiddelde Cijfers SE per examenjaar

Meisjes

Jongens

Figuur 63: staafdiagram gemiddelde cijfers Schoolexamens per eindexamenjaar 

Figuur 65: staafdiagram gemiddelde cijfers Centraal Schriftelijk Eindexamen per eindexamenjaar 

Figuur 64: tabel gemiddelde cijfers Centraal Schriftelijk Eindexamen per eindexamenjaar 
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Welke conclusies kun je op basis van deze vier figuren 
trekken? 
Extra gegevens:  
Het gemiddelde van de IST-test van de brugklas en de ISI-
test (ook een soort intelligentietest van groep 7 van de 
basisschool) zijn bepaald. De jongens hadden een iets 
hogere uitslag, maar het verschil met de meisjes was niet 
significant. 
Er waren op die school meer jongens dan meisjes in klas 1 
begonnen, maar er deden meer meisjes eindexamen. 
 
Welke conclusies trek je rond intelligentie en 
werkhouding van jongens en meisjes op die school? 
Speelt zich op die school een jongensdrama af (zie bron 
1)? 
Misschien zou een school zijn onderwijssysteem moeten 
aanpassen zodat jongens beter gaan werken en presteren. 
Bedenk hierbij dat hoe intensiever je je hersenen 
gebruikt, hoe beter de conditie van je brein wordt (zie 
4.5 Leren en Hersenplasticiteit) . 
Hoe denk je over het jongensdrama: vind je dat scholen 
dit tamelijk nieuwe fenomeen moeten aanpakken? 
Welke adviezen zou je die school kunnen geven om te 
zorgen dat daar geen jongensdrama meer plaatsvindt? 
Welke kritische kanttekeningen wil jij nog maken rond de 
onderzoeksgegevens van die school? 
Zijn er genoeg gegevens? Wat zou je nog onderzocht 
willen hebben? 

 

6.6 Ideeën voor eigen onderzoek 

Inleiding 
Hieronder vind je ideeën voor eigen onderzoek. Alle 
ideeën hangen samen met  onderwerpen uit deze module. 
Kies een onderzoeksvraag en maak een onderzoeksopzet: 
deelvragen bedenken, hypothesen formuleren, methode 
van onderzoek vaststellen. Zie de NLT Toolbox.  
Laat deze opzet eerst door je docent beoordelen alvorens 
je het onderzoek gaat uitvoeren.  
Maak aantekeningen tijdens het onderzoek.  
Na afloop maak je een verslag: zie de NLT Toolbox. 
 
1. Hoe kan een reeks voorwerpen het beste onthouden 

worden: via beeld, geluid of via een combinatie van 
beide? 
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Dit is een onderzoek naar het kortetermijngeheugen: 
werkt dit beter via visuele of via auditieve prikkels of 
via een combinatie van beide? 

2. Kun je een serie voorwerpen beter onthouden als je ze 
aangeboden krijgt als een reeks namen of als een 
reeks plaatjes? Is dit hetzelfde na een dag en na een 
week? Welk geslacht / welke leeftijdscategorie kan dit 
het beste? 
Hier wordt het verschil in korte- en langetermijn-
geheugen getest in relatie tot leeftijd en geslacht. 

3. Welke invloed heeft de rangschikking van memory-
kaartjes op de snelheid waarmee gespeeld wordt? Dit 
wederom in relatie tot leeftijd en geslacht. 
Hier wordt onder andere het verschil in kortetermijn-
geheugen getest in relatie tot leeftijd en geslacht. Dit 
programma kan je vinden in een programma over het  
korte-termijngeheugen in proto thinkquest. Ga naar 
hiervoor naar ►URL15 

4. Wat is het verschil in het leren spelen van een kort 
pianostuk door echt, virtueel en niet te oefenen 
gedurende een week? 
Hierin wordt het verschil in effectiviteit van de 
motorische en de premotorische schors gemeten.  

5. Een aantal mensen wordt geblinddoekt en in twee 
groepen verdeeld. De ene groep krijgt activiteiten om 
de tastzintuigen in de vingertoppen te stimuleren, de 
andere groep niet. Vervolgens gaan beide groepen - 
nog steeds geblinddoekt - brailleletters ‘lezen’. Zal er 
verschil zijn tussen deze twee groepen? Hierin wordt 
de hersenplasticiteit onderzocht: hoe snel spelen de 
hersenen in op een veranderde situatie? 

6. Welke invloed heeft vermoeidheid op het nauwkeurig 
kunnen spiegeltekenen? 
Concentratie en vermoeidheid beïnvloeden 
waarschijnlijk de controle over motorische 
vaardigheden. 

7. Welke factoren hebben invloed op het reactie-
vermogen?  
Hierin wordt gekeken door welke factoren de snelheid 
van het verwerken van impulsen wordt beïnvloed.  

8. Welke verschillen bestaan er tussen jongens en 
meisjes wat betreft hun werkhouding in de 
verschillende leerjaren? 
Hier kun je misschien een relatie vinden met het 
verschil in ontwikkeling van de prefrontale cortex. 
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7 Bijlagen 

Bijlage 1  Termenlijst paragraaf 
2.2: bouw en functie van de 
hersenen 

 
amygdala onderdeel van het limbisch systeem; betrokken bij 

angstgevoelens en andere emoties  
auditief centrum  deel van temporaalkwab waar de impulsen die van de oren 

komen, verwerkt worden; tevens databank van auditief 
geheugen 

basale ganglia  zenuwknopen rondom de thalamus; regelsysteem dat samen 
met de kleine hersenen bewegingen controleert. Ook 
betrokken bij bepaalde cognitieve en emotionele functies.  

bulbus olfactorius  geeft impulsen vanuit reukzintuigcellen door aan delen van 
de hersenschors, de hypothalamus en de amygdala  

centrale groeve  diepe verticale groeve in het oppervlak van de grote 
hersenen, die de scheiding vormt tussen de frontaalkwab en 
de pariëtaalkwab 

cerebellum (kleine hersenen)  grote gekronkelde structuur onder de grote hersenen; zorgt 
voor coördinatie van lichaamshouding en bewegingen; ook 
betrokken bij impliciet leren  

corpus callosum (hersenbalk)  dikke bundel zenuwbanen die de linker- en de rechterhelft 
van de grote hersenen met elkaar verbindt 

cortex (hersenschors) buitenste laag van de grote hersenen met de cellichamen 
van de hersencellen 

dopamine neurotransmitter die in verschillende hersengebieden 
werkzaam is; effecten o.a. op de motoriek, emotionele 
reacties en motivatie  

frontaalkwabben  voorhoofdskwabben van de grote hersenen; oorsprong van 
motorische activiteiten en ook manager van het brein 

fusiforme gyrus gedeelte in onderste plooi van linker temporaalkwab; 
betrokken bij herkennen van gezichten  

gebied van Wernicke gedeelte van de linker temporaalkwab; betrokken bij het 
begrijpen van taal 

gebied van Broca  gebied in linker frontaalkwab; betrokken bij het spreken 
hersenstam  ligt onder de grote hersenen; bestaat uit verlengde merg, 

pons, middenhersenen, thalamus en hypothalamus  
hippocampus onderdeel van het limbisch systeem dat betrokken is bij het 

geheugen  
hypothalamus  hersengebied onder de thalamus; geeft signalen aan de 

hypofyse via hormonen, reguleert dag/nachtritme en  
lichaamstemperatuur en registreert honger 

hypofyse belangrijke hormoonklier, gelegen onder de hypothalamus 
limbisch systeem  deel van de hersenen betrokken bij emoties 
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medulla (verlengde merg)  deel van hersenstam dat in het verlengde ligt van het 
ruggenmerg; regelt vitale functies zoals ademhaling en 
hartslag; bevat overkruising van zenuwbanen van en naar de 
rechter- en linkerhelft van de grote hersenen 

middenhersenen deel van hersenstam; betrokken bij de werking van de 
zintuigen en bij motorische informatie; regelt bepaalde 
reflexen  

motorische cortex  deel van frontaalkwab waar impulsen voor beweging 
ontstaan  

occipitaalkwabben  liggen in het achterhoofd, achter de temporale en de 
pariëtaalkwabben; verwerken visuele informatie 

pariëtaalkwabben  liggen tussen de centrale groeve en de occipitaalkwabben; 
verwerken sensorische informatie en integreren informatie 
van verschillende zintuigen 

pons (brug) deel van de hersenstam met daarin uitlopers van 
zenuwcellen die de grote en de kleine hersenen met elkaar 
verbinden; ook doorgever van signalen uit het evenwichts- en 
gehoororgaan naar de kleine hersenen 

prefrontale cortex  voorste deel van de frontaalkwab; zorgt voor planning en 
organisatie; zetel van geweten, motivatie, karakter  

premotorische cortex  deel van frontaalkwab waar bewegingen voorbereid, 
geïnitieerd worden 

primaire motorische cortex  deel van frontaalkwab waar impulsen ontstaan die 
motorische neuronen aansturen 

ruggenmerg opwaarts en neerwaarts transport van impulsen; reflexen 
sensorische cortex  voorste deel van pariëtaalkwabben betrokken bij verwerken 

van impulsen van de zintuigen  
spiegelneuronen  neuronen in de hersenen waarmee we de handelingen van 

andere personen onbewust registreren en nadoen en 
waarmee we ons kunnen inleven in de gevoelens van anderen 

substantia nigra  structuur in de middenhersenen waar dopamine gevormd 
wordt 

temporaalkwabben  deel van de grote hersenen, gelegen vlak boven de oren; 
bevat gehoor- en taalcentrum en auditief geheugen 

thalamus  onderdeel van de hersenstam dat alle zintuiglijke informatie 
behalve die van de neus na selectie doorgeeft aan de cortex 

visueel centrum  deel van occipitale cortex waar impulsen van de ogen 
verwerkt worden; tevens databank van visueel geheugen. 
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Bijlage 2 Werkblad opdracht 22 

 
MRI-scan: horizontale doorsnede door de schedel 
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Bijlage 3  URL-lijst 

 
URL1 Technopolis, Stel je geheugen op de proef 

http://www.technopolis.be/nl/index.php?n=
4&e=48&s=266&exp=12 

URL2 De Nationale geheugentest – Algemene 
informatie 
http://memory.uva.nl/geheugentest 

URL3 De Nationale geheugentest 
http://iq.pi.net/geheugentest/index.html  

URL4 Hersenen in actie 
www.hersenen-in-actie.nl. 
informatie over het onderzoek met foto’s en 
geluiden van de scanapparatuur 

URL5 Leiden Institute for Brain and Cognition 
www.libc-leiden.nl 

URL6 Back Propagation 
http://www.revolutionro.com/backprop. 
html 

URL7 Biologiesite voor het voortgezet (middelbaar) 
onderwijs 
http://www.Bioplek.org  
> bovenbouw - theorie animaties - 
zenuwstelsel – neurotransmitters 

URL8 Biologiesite voor het voortgezet (middelbaar) 
onderwijs 
www.bioplek.org 
> animatie actiepotentiaal 

URL9 Braininfo 
http://braininfo.rprc.washington.edu/indexb
rainatlas.html 

URL10 Site met online cursussen en andere 
kennisbronnen over allerlei onderwerpen 
http://www.leren.nl Ga naar: Leren en 
studeren/geheugencursus 

URL11 Kennislink, spookledematen 
http://www.kennislink.nl/web/show?id=1173
25 

URL12 The Rotary Club of Suva Sujit Foundation 
http://www.fijilive.com/sujitkumar  

URL13 Isolated, confined, wolf and wild children 
http://feralchildren.com  

URL14 Thesis, een adviesbureau dat banken, 
verzekeringsmaatschappijen en 
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pensioenfondsen begeleidt bij 
implementatietrajecten 
http://www.thesis.nl/component/option,co
m_db8kolb/Itemid,42/ 
test je leerstijl 

URL15 Thinkquest Brein 
http://proto.thinkquest.nl/~llb106/korteter
mijngeheugen.php 

 
 


