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Begrippen Neuro 
 

Aantrekkingskracht van het 
brein 

Als hersenen worden vermeld in artikels, media gaan ze sneller gelezen en 
geloofd worden want hersenen hebben bepaalde aantrekkingskracht 
 Effect van neurologische termen en hersenplaatjes 

Acalculie  Problemen met rekenen als gevolg van letsel of trauma 

Actiepotentiaal Elektrische veranderingen in neuron waardoor er signaal ontstaat van ene 
neuron naar andere 

ADHD Ontwikkelingsstoornis met neurologische/biologische component. 
Symptomen worden gekenmerkt door aandachtstekort en hyperactiviteit-
impulsiviteit 

Afstandseffect Hoe dichter 2 getallen tegen elkaar liggen, hoe moeilijker het is om 
aantallen te onderscheiden 

Alfabetische fase Tweede fase in ontwikkeling van lezen: klank-teken koppelingen  
kinderen weten dat woorden bestaan uit verschillende klanken  

Arborisatie Toename van dendrieten, axonen en hun vertakkingen 

Auditieve temporele 
informatieverwerking 

Is verbonden aan dyslexie 

Brain gym Fysieke oefeningen als interventie om hersenen te gaan trainen en op die 
manier bepaalde leerproblemen weg te werken = neuromythe 

Brain training Hersentraining: zo’n spelletjes hebben geen tot weinig effect 

Brug-model interdisciplinair onderzoeksmodel, waarbij het psychologische model in 
het midden staan en dus brug vormen tussen neurologie en pedagogiek. 

Compensatie  Bij kinderen met dyslexie gaat rechterhelft ook actief zijn om gebreken in 
linkerhersenhelft te compenseren 

Computertomografie (CT)  Hersenonderzoek waarbij men aan de hand van X-stralen onderscheid 
tussen verschillende weefsels in beeld gaat brengen 

Cool executieve functies  = cognitieve executieve functies, zitten aan de buitenkant 

Delacato theorie Kinderen moeten verschillende motorische vaardigheden verwerven op 
manier zoals mens die basisvaardigheden in evolutie verworven heeft. Als 
je deze ontwikkeling niet goed volgt zal de basis niet goed zijn en zullen 
alle vaardigheden die je verder volgt niet goed aangeleerd zijn 

Deprivatie Verwaarlozing: heeft negatieve invloed op plasticiteit 

Determinisme Als er een biologische afwijking is, moet men dat accepteren, dan is dat 
onveranderbaar 
= fout idee!! 

Diffusion tensor imaging 
(DTI) 

Techniek om hersenen te meten waarbij men gebruik maakt van 
waterstofatomen om kwaliteit van witte stofbanen te meten 

Dopamine Neurotransmitter die belangrijk is voor concentratie en aandacht 

Dorsale stroom Gaat van occipitale lob naar pariëtale lob: zorgt voor afstemming van 
motoriek en visuele perceptie 

Dubbele dissociatie Studies waarbij men patiënten gaat zoeken die problemen hebben met de 

ene taak, maar niet met de andere. Als de 2 groepen van patiënten dan 

andere letsels hebben gaat men afleiden dat verschillende delen van de 

hersenen verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van visueel 

geheugen. Zo gaat men complexe functies in deelfuncties opsplitsen.  

Dyscalculie Veel definities: problemen met rekenen die biologische basis hebben 
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Dyslexie Problemen met lezen en schrijven die biologische oorzaak hebben, veel 
definities 

Ecologische validiteit Neurowetenschappers verzamelen gegevens in bepaalde context en wat 
hier gebeurt staat ver af van wat er in gezin of klas met individu gebeurt 
 Wat in scanner gebeurt is andere situatie dan wat in klas of gezin 

gebeurt 

Edu-kinesiologie  = Brain gym 

Electroencefalografie (EEG) Techniek om hersenen te meten waarbij er elektroden op schedel 
geplaatst worden die elektrisch signaal (gradueel potentiaal) van 
neuronen oppikken 

Event-related potentials 
(ERP) 

Vorm van hersenonderzoek: soort van EEG waarbij je elektrische 
veranderingen meet die ontstaan als reactie op stimulus 

Executieve functies Functies die ons in staat stellen om ons gedrag te reguleren en doelgericht 
te handelen 

Experience-dependent 
plasticity 

Hersenen zijn kneedbaar op basis van interne en externe 
omgevingsfactoren  unieke ervaringen veranderen hersenen 

Experience-expectant 
plasticity 

Men verwacht bepaalde omgevingsinvloed die nodig is om bepaald deel 
van hersenen te laten ontwikkelen 

Fight-flight response Vluchten of vechten: is functie van het sympathische zenuwstelsel, we 
hebben hier geen controle over 

Flexibiliteit  Aanpassen van gedrag aan veranderende omgeving: wisselen van 
strategie en reactie op feedback 

Fonologisch bewustzijn Weten dat woord uit verschillende klanken bestaat 

Fonologische strategie Strategie om te lezen waarbij kinderen woorden omzetten in klanken 

Functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) 

Techniek om hersenen te meten waarbij men gebruik maakt in 
zuurstofveranderingen in het bloed van actieve neuronen en van 
magnetische eigenschappen van waterstofatomen 
= hemo-dynamische methode 

Functionele reorganisatie Hersenen gaan zich anders organiseren als persoon een trauma heeft 
opgelopen (ook trauma tijdens zwangerschap) 
 Hersenen heel plastisch, gebieden die evolutionair gezien een andere 

functie hadden worden gereorganiseerd waardoor bepaalde functie 
mogelijk wordt 

Functionele specialisatie Functies gebeuren pas geleidelijk aan tijdens de ontwikkeling op een 

bepaalde plek. Doorheen de ontwikkeling krijgt een bepaald gebied een 

specifieke functie 

Fysiologische maten Manier om hersenen te meten. Zijn metingen die ons op indirecte manier 
iets zeggen over het autonome zenuwstelsel 

Gedragsstoornis Herhaald patroon van gedrag waarbij rechten van anderen of sociale 
normen en waarden worden geschonden 

Gerstmann syndroom Letsel in pariëtale cortex dat zorgt voor problemen in wiskunde en spellen 

Gevoelige periode Venster in tijd waarbinnen hersenontwikkeling op basis van input uit 
omgeving optimaal gebeurt 

Go/no-go taak Persoon ziet iets en moet bij bepaalde afbeelding wel drukken en bij 
bepaalde afbeelding niet (voorbeeld met hondje) 

Heinz dilemma Dilemma dat gebruikt wordt om verschillende stadia van morele 
ontwikkeling aan te tonen 

Hersen-gebaseerd 
onderwijs 

 Idee dat men onderwijs moet aanpassen aan leerstijl van kinderen 
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Hersenstimulatie Techniek om hersenen te bestuderen: trauma of uitval in hersenen 
manipuleren, 2 soorten: 

 Awake brain surgery 

 Transcreniale magnetische stimulatie (TMS)  

Hot executieve functies = emotionele executieve functies, zitten aan de binnenkant 

Inhibitie = wat er gebeurt wanneer neurotransmitters ervoor gaan zorgen dat 
spanning gaat verlagen waardoor ze onder bepaalde drempel blijft en er 
dus geen nieuw elektrisch signaal ontstaat en dit dus niet overgaat naar 
volgend neuron 
 = stoppen van gedrag of inhiberen van afleiding 

Interactieve specialisatie  Bepaald gebied in hersenen kan verschillende functies  krijgen 
doorheen ontwikkeling 

 Klemtoon op netwerken: evalueren van breed naar uniek netwerk 

 Dynamische manier om naar hersenen te kijken: bepaald gebied kan 
verschillende functies krijgen doorheen ontwikkeling 

Iowa gambling task Taak met 4 stapels kaarten. Stapel A/B grote winst en grote verliezen, 
stapel C/D kleine winst en kleine verliezen. Als je A/B blijft trekken ga je 
uiteindelijk verlies maken, als je C/D blijft trekken ga je winst maken. 
Meeste mensen trekken eerst A/B en dan C/D 
 Taak toont somatische processen 

Kritische periode Er moet in bepaalde periode bepaalde omgevingsinput zijn om hersenen 
te laten ontwikkelen 

Lateralisatie Lateralisatie van zintuiglijke input: linkerdeel van veld komt terecht in 
rechterdeel van hersenen en omgekeerd 

Leerstijlen Idee van 2 types van biologisch bepaalde leerstijlen: 

 Visueel-auditief-kinesthetische leerstijl als verschillende leerstijlen 

 Linker-brein vs. Rechter-brein als verschillende leerstijlen 
 Gaat over idee dat er zoiets bestaat als verschillende biologische 

leerstijlen en dat je die ook kan identificeren 

Letselstudie Door letsel bepaalde delen van hersenen uitgeschakeld  link zoeken 
tussen bepaalde functie en uitgevallen deel van hersenen 

Linker vs. rechterbrein Neuromythe: verschillen in dominante hersenhelft kunnen verschillen in 
prestaties verklaren 

Logografische fase Eerste fase in ontwikkeling van lezen: enkele woorden herkennen als 
teken, object 

Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) 

 = nucleaire resonance imaging 

 = techniek om hersenen te meten waarbij men 2 magnetische velden 
loslaat op proefpersoon en gebruikt maakt van de magnetische 
eigenschappen van waterstofatomen 

Magnetoencelografie (MEG) Vorm van hersenonderzoek waarbij je neurale activiteit gaat oppikken 
door middel van magnetisch veld 

Maturatie  Neuronen gaan verder groeien als ze tot specifiek neuron ontwikkeld 
zijn 

 Als je nieuwe vaardigheid leert, hangt dit samen met 
verandering/groei in bepaalde regio in hersenen 

 Elke regio in hersenen is verantwoordelijk voor bepaalde functies en 
dit zal ook altijd zo blijven 

Meervoudige intelligentie Verschillende soorten van intelligentie van Gardner 

Methylfenidaat  = stimulerend medicijn. Het verbetert de aandacht en de stemming. Het 
wordt onder meer gebruikt bij ADHD en narcolepsie 
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Myelinisatie Vorming van myeline rond axonen 

N-back taak Taak om werkgeheugen te meten/trainen 

 Letters tonen en tegelijk verschillende opdrachten geven 

 1-back: hand opsteken als letter die je ziet dezelfde is als 1 letter terug 

 2-back: hand opsteken als letter die je ziet dezelfde is als 2 letters 
terug 

 … 

Near infrared spectroscopy 
(NIRS) 

Techniek om hersenen te onderzoeken die aan de hand van 
infraroodstralen veranderingen in bloedtoevoer registreert 

Neurale markers Feit dat het te maken heeft met hersenen gebruiken om vroegtijdig 
problemen op te sporen 
= biomarkers 

Neural recycling ???  
 
 

Neurodevelopmental 
disorders 

= ontwikkelingsstoornis: Leer- en ontwikkelingsproblemen 

Neurofeedback Via operante conditionering mensen leren om eigen hersenactiviteit te 
beïnvloeden 

 Patiënt ziet eigen activiteit op grafieken van EEG 

 Op basis van feedback leert persoon om eigen hersenactiviteit te 
beïnvloeden 

 Onder andere gebruikt in behandeling van kinderen met ADHD 
(tegenstrijdige effecten)  

Neuromythe 4 elementen: 

 Is een misvatting 

 Zegt iets over hoe die misvatting er juist uitziet 

 Is gebaseerd op correcte wetenschappelijke kennis 

 Informatie in mythe wordt gebruikt als argumentatie om bepaalde 
pedagogische interventie te ondersteunen 

Neuropedagogiek  Specifieke mentale processen behandelen en onderzoeken voor zover ze 
een plek hebben in de hersenen. Pedagogen zijn bezig op macroniveau 

Neuroplasticiteit Vermogen van hersenen om zich aan te passen  

Neuroprognosis  Gaat erover of we hersendata kunnen gebruiken om latere prestaties te 

kunnen voorspellen 

Neuropsychologie Gaat over mentale processen 

Neurotransmitter  Zit vast in blaasjes in axonuiteinden en komt vrij in synaps door elektrisch 
signaal 

 Hebben bepaalde eigenschappen 

 Voorbeeld: dopamine, serotinine 

 = chemische stof die vrijkomt, afhankelijk van soort chemische stof 
gaat signaal stoppen of verdergaan 

Number sense Representatie van hoeveelheden 

Orthografische fase Derde fase in ontwikkeling van lezen: kinderen kunnen bij het zien van 
groep letters onmiddellijk het woord herkennen 

Orthografische strategie Directe herkenning van woord 
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Phineas Gage  Door ongeval was groot deel van zijn prefrontale cortex (orbito-frontale 
cortex) geraakt. Na ongeval kon hij nog normaal horen, zien, praten, maar 
zijn persoonlijkheid was helemaal veranderd 
 Reageerde onaangepast, moeite met afspraken, moeite met 

beslissingen nemen…  voorbeeld van post-mortem onderzoek 

Planning  Executieve functie 

Plasticiteit  = vermogen van hersenen om zich aan te passen aan wat er in omgeving 
gebeurt 

Positron emission 
tomografie (PET) 

Techniek om hersenen te onderzoeken die gebruik maakt van radio-
actieve stof en dan gaat kijken naar veranderingen in bloedtoevoer 
= hemo-dynamische methode 

Postmortem onderzoek  Nadat de patiënt gestorven is gaan kijken naar afwijkingen in hersenen 

Primaire emoties Basale emoties die je bij alle culturen terugvindt en die je rechtstreeks op 
gezicht kan aflezen. Zijn onmiddellijke reacties op wat gebeurt. 6 primaire 
emoties: 

 Blij 

 Boos 

 Walging/afkeer 

 Verrast 

 Droevig  

 blij 

Pruning  Snoeien van overtollige synapsen 

Reductionisme We mogen mensen niet reduceren tot hersenen, de biologische context is 
ook altijd belangrijk 

Representatie van 
hoeveelheden 

Inzicht hebben in aantal dat wordt weergegeven, is aangeboren 

Risicogedrag Jongeren tijdens adolescentie veel sterker gericht op mogelijke positieve 
uitkomsten  gaan sneller risico’s nemen 

Secundaire emoties Complex gevoel dat in bepaalde situatie ontstaat. Worden niet door 
iedereen op dezelfde manier ervaren, maar zijn afhankelijk van context.  

Shifting  = flexibiliteit = wisselen van strategie 

Single-cell recording Manier om actiepotentiaal in individuele neuronen te onderzoeken door 
elektrode in te planten in 1 neuron, is niet mogelijk bij de mens 

Somatische 
bestempelingshypothese 

 Als je keuze moet maken in sociale, risicovolle situatie, moet je aantal 
alternatieven tegen elkaar afwegen. Zo’n keuzes worden bestempeld met 
bepaald gevoel. Deze stempel (lichaamsgevoel) zal toekomstige keuzes 
gaan beïnvloeden 

Somatische stempel  = link tussen situatie-gevoel-lichaamsreactie 

Stop-signaal taak Taak die de tijd meet die je nodig hebt om impuls te onderdrukken: je 
moet op knop drukken en als toon komt mag je niet meer drukken 

Synaptogenese  De aanmaak van synapsen/verbindingen tussen neuronen 

Theory of mind  Derde stadium in ontwikkeling van perspectiefname: inzien dat anderen 
anders kunnen denken 

Tower of London Taak die planning en flexibiliteit meet: je hebt een plank met 3 staven en 3 
ballen, de opdracht is om positie te maken met zo weinig mogelijk zetten 

Transcraniale Direct Current 
Stimulatie (tDCS) 

Techniek om hersenen te onderzoeken: Kleine stroom op schedel plaatsen 
 heeft effect op neuronen onder elektroden  kan ervoor zorgen dat 
bepaald gedrag gestimuleerd of geblokkeerd wordt 
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Transcraniale Magnetische 
Stimulatie (TMS) 

Vorm van hersenonderzoek: Kortstondig magnetsich veld wordt 
toegediend en zo wordt er een tijdelijk letsel gemaakt. Dan gaan kijken 
naar effect in gedrag 

Updating  = N-back taak 

Ventrale stroom Stroom die van occipitale naar ventrale lob gaat: zorgt voor herkenning 
van objecten  

Verrijkte omgeving  Leerrijke omgeving, maar is eigenlijk normale omgeving 

Visuele temporele 
informatieverwerking 

 Verbonden aan dyslexie 

Voxel-based morphometry  Groepen vergelijken op basis van verschillen in structuur van voxels 

Voxels Coördinaten in de hersenen die we kunnen tellen om te zien hoe groot 
een bepaalde hersenstructuur is 

Werkgeheugen  Informatie tijdelijk bijhouden en verwerken 

Werkgeheugenmodel van 
Baddeley & Hitch 

Model van werkgeheugen met centrale executieve functies, fonologische 
loep en visuospatiaal schetsblad 

 executieve functies: informatie bewerken 

 fonologische loep en visuo-spatiaal schetsblad: info bijhouden 

Wisconsin Card Sorting test Taak waarbij kind op basis van feedback leert hoe hij reeks van kaartjes 
moet sorteren. Kaartjes verschillen op basis van kleur, aantal en vorm van 
voorwerpen 

 

 

Hersenstructuren en anatomische begrippen 
 

Amygdala  Verwerking en herkenning van emoties (vooral angst) 

Anterior  Voorkant van de hersenen 

Anterior cingulate cortex Alarmcentrale die actief is bij het maken van fouten, ligt in de inferieur-
frontale cortex 

Arcuate fasciculus Witte stofbundel die inferieur frontale gyrus verbindt met parieto- 
temporale cortex  kwaliteit bundel hangt samen met leesvaardigheid 

Associatiegebieden Complexere verwerking van informatie: 

 Minder goed te lokaliseren 

 Vorming doorgaat lange ontwikkeling 

 Dingen combineren 

Associatievezels Verbinden delen die vooraan en achteraan in de hersenen liggen met 
elkaar 

Astrocyt  Stervormige cel die gaat zorgen voor structurele ondersteuning voor 
neuronen: 

 Zorgt ervoor dat ze op hun plek blijven, herstelt eventuele schade… 

 herstelfunctie 

Auditieve cortex  Zit tegen sulcus lateralis in temporale lob, hier wordt auditieve info 
verwerkt 

Autonoom zenuwstelsel  = deel van zenuwstelsel waarop we geen controle kunnen uitoefenen 

 = deel van perifere zenuwstelsel 

 Bevat sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel 

Axon Uitloper van het neuron, dit is een soort draad waarin info van de ene 
cel naar de andere wordt doorgegeven 
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Axon-uiteinde Vertakking op het einde van het axon. Hierin zitten kleine blaasjes met 
chemische stoffen die ervoor zorgen dat info van de ene cel naar de 
andere cel kan doorgegeven worden 

Axonheuvel Verdikking aan de celkern. Aan die verdikking gaat signaal ontstaan dat 
doorgegeven kan worden en van ene cel naar de andere kan gaan 

Basale ganglia  = striatum, structuren in midden van hersenen, 3 functies 

 Controleren van bewegingen 

 Leren van procedurele vaardigheden 

 Motivationele functie 

Bilateraal  Iets doet zich aan twee zijden van het lichaam voor 

Brodmann areas  Onderverdeling van de hersenen door elk stukje met dezelfde 
celstructuur hetzelfde nummer te geven 
 Had theorie dat cellen die er hetzelfde uitzagen dezelfde functie 

hadden maar dit is niet helemaal waar 

Caudaal  Achterkant van de hersenen 

Centraal zenuwstelsel  Neuronen, zenuwen in hersenen en ruggengraat 

Cerebellum Kleine hersenen, verantwoordelijk voor coördinatie van bewegingen en 
andere cognitieve processen 

Commisurale vezels  = corpus callosum: verbinden linker- en rechter hersenhelft met elkaar 

Contralateraal  Iets doet zich aan verschillende/tegenovergestelde zijden van ons 
lichaam voor 
 Voorbeeld: spieren aan linkerkant worden aangestuurd door 

rechterkant van hersenen en omgekeerd 

Coronaal  Hersenen worden van boven naar beneden doorgesneden 
 Zo krijg je anterieur/posterieur zicht, je kan van vooraan of van 

achteraan naar hersenen kijken 

Corpus Callosum  = verbinding tussen linker- en rechterkant van het brein 

Cortex Meest ontwikkelde deel van de hersenen, opgesplitst in 2 hemisferen en 
4 lobben 

Dendriet 
Vertakkingen van het cellichaam. Deze vertakte structuur zorgt ervoor 
dat je grote oppervlakte hebt die contact kan maken met ander neuron 

Diencefalon 
 Onderdeel van de hersenen, thalamus en hypothalamus bevinden zich 
hier 

Distaal  Structuren die ver uit elkaar liggen 

Dorsaal  Bovenkant van de hersenen 

Dorsolaterale prefrontale 
cortex 

 Bovenste, buitenste gedeelte van de prefrontale cortex 

Frontale lob Voorste deel van de hersenen, wordt afgescheiden door sulcus lateralis 
en sulcus centralis 

 Motorische cortex: stuurt gecontroleerde bewegingen aan 

 Prefrontale cortex: complexe functies 

 Rol in controle over gevoelens 
Gebied van Broca Gebied in hersenen dat ervoor zorgt dat je kan spreken  

Gebied van Wernicke Gebied in hersenen dat ervoor zorgt dat je taal begrijpt 

Gliacel  Gaat neuronen ondersteunen op 2 manieren: 

 Astrocyt 

 oligodendrocyt 

Glioblast Ontwikkelen zich uit progenitorcellen in neurale buis, ontwikkelen zich 
tot gliacellen (oligodendrocyten en astrocyten) 
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Grijze stof  Vooral neuronen en niet-gemyeliniseerde axonen 

Gyrus  Pieken en uitsteeksels in hersenen  windingen 

Gyrus angularis  Gebied dat we gebruiken bij het ophalen van rekenfeiten 

Gyrus fusiformis  Loopt aan onderkant van temporale en occipitale lob en is belangrijk 
voor het herkennen van woorden 

Hersenstam Vormt verbinding tussen ruggenmerg en hogere delen van de hersenen, 
bevat: 

 Medulla Oblongata 

 Pons 

 Middenhersenen (mesencefalon) 

Hippocampus  Belangrijke rol in spatiale navigatie en geheugen 

Horizontaal Hersenen doorsnijden volgens horizon 
 zo krijg je dorsaal/ventraal aanzicht, je kan van boven of onder op 

hersenen kijken 

Hypothalamus  Ligt in het diencefalon, 4 functies: 

 Regelen autonome zenuwstelsel: maakt lichaam klaar om te vechten 
of te vluchten 

 Hypofyse aansturen: regelen van hormonen 

 Homeostase: temperatuur regelen 

 Genotcentrum van de hersenen: motivationele functie 

Inferieur frontale gyrus komt overeen met gebied van Broca, belangrijk voor leesvaardigheid en 
bijhouden van info in verbale KTG  
 Vooral actief bij fonologische leesstrategie 

Inferior  Onderkant van de hersenen 

Intrapariëtale sulcus  Gebied in hersenen dat actief is bij waarnemen van hoeveelheden 

Ipsilateraal  Twee dingen doen zich aan dezelfde zijde voor 

Lateraal  Buitenkant van de hersenen 

Laterale prefrontale cortex Gebied in hersenen dat belangrijk is bij waarnemen van hoeveelheden, 
het bijhouden van info en inhibitie 

Limbisch systeem Deel van de subcortex, 2 delen: 

 Amygdala 

 Hippocampus 

Magnocellulaire neuronen Neuronen in visuele systeem, thalamus en visuele cortex die heel 
gevoelig zijn voor snel veranderende visuele informatie 

Mediaal Binnenkant van de hersenen 

Mediale prefrontale cortex Belangrijk voor het zich verplaatsen in perspectief van iemand anders en 
morele ontwikkeling 

Medulla oblongata Deel van de hersenstam, regelt autonome zenuwstelsel 
 als deze uitgeschakeld wordt, vallen functies uit 

Mesencefalon  = middenhersenen: bestaat uit aantal kernen die kunnen opgesplitst 
worden in bovenstuk en onderstuk: 

 tectum (bovenstuk): koppeling van zintuigen en motoriek 

 tegmentum (onderstuk): belangrijk voor motoriek 

Motorische cortex Komt overeen met precentrale gyrus, zorgt ervoor dat we spieren 
kunnen bewegen 

Motorische neuronen Zitten in spieren, verbinden spieren met ruggenmerg 

 onderdeel van somatische zenuwstelsel 

 zorgen ervoor dat spieren samentrekken of ontspannen 
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Myeline Witte stof rond axon  

 is een soort van isolatie, zorgt ervoor dat info snel van celkern naar 
uiteinde van neuron kan gaan 

 hoe meer witte stof, hoe sneller signaal kan doorgaan 

Neurale buis Ontstaat tijdens zwangerschap uit neurale plaat, hieruit groeien 
hersenen, ruggenmerg en zenuwstelsel 

Neurale differentiatie   
 
 

Neurale migratie Neuroblasten en glioblasten gaan zich bewegen naar bepaalde plaats in 
lichaam 

Neuroblast  Ontwikkelen zich uit progenitorcellen in neurale buis, worden neuronen 

Neurogenese Aanmaak van neuronen in de neurale buis. Gebeurt in eerste weken na 
conceptie 

Neuron  Basisbouwstenen van hersenen 

 Zorgen voor informatieoverdracht 

 Meeste zijn aangemaakt voordat kinderen geboren worden en bij 
geboorte sterft deel af 

 Worden sterk beïnvloed door omgevingsfactoren 

Nucleus accumbens Belangrijk voor motivatie + belangrijke rol in ervaren van en reageren op 
beloning 

Occipitale lob Kleinste lob achteraan in hersenen: 

 Hoofdfunctie = registreren van visuele informatie 

 Contralateraal en retinotopisch georganiseerd 

 Ventrale stroom en dorsale stroom 

Occipito-temporale cortex  Belangrijk gebied voor lezen, ligt in ventrale stroom  herkennen van 
stimuli en woorden 

Oligodendrocyt  Cel met weinig vertakkingen die myeline rond axon aanmaakt 

Orbitofrontale cortex Stukje in frontale cortex vlak boven ogen 

 Belangrijk bij maken van beslissingen 

 Veel witte stofverbingingen 

Parasympathisch 
zenuwstelsel 

 Actief wanneer lichaam in rust is, zorgt voor energieherstel 

Pariëtale lob  Primair gebied: somatosensorische cortex, hiermee voelen we 

 Posterieure gebied = associatiegebied  complexe functie 

 Dorsale stroom komt hier binnen vanuit visuele cortex, nodig om 
zich te oriënteren in ruimte 

 Integratie van verschillende soorten zintuigelijke informatie 

Perifeer zenuwstelsel   = neuronen, zenuwen die zich niet in hersenen en ruggenmerg 
bevinden. Die bevinden zich in buurt van zintuigen, organen…  

 onze bewegingen, bloed… wordt hierdoor aangestuurd 

 bestaat uit:  
o somatische zenuwstelsel 
o autonome zenuwstelsel 

Pons Deel van hersenstam, is de brug tussen hersenstam, ruggenmerg en 
hogere hersenen 
 hier kruisen witte stofbanen uit ons lichaam 

Posterior  Achterkant van de hersenen 
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Prefrontale cortex Bevindt zich in frontale lob, 4 functies: 

 executieve functies 

 probleemoplossend gedrag 

 Brocagebied: spraak + auditief geheugen 

 controle van emoties en nemen van beslissingen 

Primaire gebieden Louter sensorisch registreren, meestal toegepast op één zintuiglijk 
gebied  goed te lokaliseren 

Progenitor cel Ontwikkelen uit stamcellen in neurale buis. Hebben nog geen functie, 
maar kunnen zich ontwikkelen tot neuroblasten of glioblasten 

Projectievezels  = soort witte stofbanen: corticale gebieden aan buitenkant van 
hersenen verbinden met subcorticale gebieden aan binnenkant 
 lopen van boven naar onder 

Proximaal  Structuren die dicht tegen elkaar liggen 

Retinotopsch 
Bepaalde delen van netvlies komen overeen met verschillende delen van 
cortex 

Rostraal  Voorkant van de hersenen 

Sagittaal Dwarsdoorsnede van de hersenen 
 dan krijg je het zij-aanzicht of het mediaal/lateraal aanzicht van de 

hersenen 

Sensorische neuronen Zitten in zintuigen 

Somatisch zenuwstelsel  Willekeurige zenuwstelsel, hier hebben we controle over 

 onderdeel van perifere zenuwstelsel 

 bevat sensorische en motorische neuronen 

Somatosensorische cortex  Komt overeen met postcentrale gyrus, hier wordt alles wat te maken 
heeft met gewaarworden van gevoel op huis, tast, druk… verwerkt 

Somatotopisch Verschillende delen in het lichaam nemen verschillende delen in de 
hersenen in 

Stamcel Eerste cellen die ontwikkelen in neurale buis, ontwikkelen zich tot 
progenitorcellen 

Striatum  = basale ganglia 

Sub-cortex  Middelste stuk van telencefalon  

Sulcus  Inkepingen of dalingen in hersenen 

Sulcus centralis  Sulcus die frontale lob scheidt van pariëtale lob 

Sulcus lateralis  Sulcus die temporale lob scheidt van pariëtale en frontale lob 

Superieur temporale gyrus   
 

Superior  Bovenkant van de hersenen 

Sympathisch zenuwstelsel Actief wanneer het lichaam in actie schiet 

 energieverbruik 

 als lichaam in actie schiet maakt het zich klaar om te vluchten of te 
vechten 

 aansturing vertrekt vanuit ruggenmerg of hersenstam 

 werking voor deel bepaald door stress 

Synaps Spleet tussen 2 neuronen waar chemisch proces plaatsvindt 

Telencefalon Bovenste deel van hersenen, bevat: 

 cerebrale cortex 

 sub-cortex 

 witte stofbanen  

 ventrikels 



11 
 

Temporale lob  auditieve cortex 

 gebied van Wernicke: herkennen van taal 

 herkennen van objecten 

 geheugen: grenst aan hippocampus 

Temporo-pariëtale cortex Belangrijk gebied voor lezen:  

 fonologische strategie 

 koppeling van visuele en auditieve representaties 

 ligt dicht bij gebied van Wernicke: betekenis van woorden 

Thalamus  Bewuste verwerking van informatie 

 Bevindt zich in diencefalon in linker- en rechterhemisfeer 

 Info uit zintuigen doorgeven naar cortex 

 Eerste bewuste gewaarwording 

Unilateraal  Slechts aan één kant van de hersenen 

Ventraal  Bovenkant van de hersenen 

Ventrikels Hersenholtes waarin hersenvocht zit, 2 functies: 

 Schokdempers 

 Zorgen dat druk optimaal blijft 

Ventrolaterale prefrontale 
cortex 

  

Visual word form area  = ventrale stroom 

Visuele cortex Komt overeen met occipitale lob, hier gebeurt verwerking van visuele 
informatie 

Witte stof banen Grote witte stofbundels die verschillende stukjes hersenen met elkaar 
verbinden, 3 soorten: 

 Commisurale vezels = corpus callosum 

 Associatievezels 

 projectievezels 

 

 


