
Thema 4 Regeling     BOEK B 

 
5 basisstoffen 
   
 
Toetsweek: 
- Thema 3 Ordening  
- Thema 4 Regeling  
- Boek en schrift inleveren  
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Basisstof 1 Het zenuwstelsel    Blz. 8 
  
Het zenuwstelsel bestaat uit: 
* Centrale zenuwstelsel 

- grote hersenen 
- kleine hersenen 
- hersenstamm 
- ruggenmerg 

* Zenuwen 
 
 
 
 

 
 
Prikkel = een invloed uit je omgeving 
(bijv. licht, geluid) 
 
Impuls = elektrisch signaal, gemaakt door 
zintuig (bijv. oog, oor) 
 
 
 
 

 
Hoe werkt het zenuwstelsel?   

1. Een prikkel komt aan in je zintuig  
2. Je zintuig maakt een impuls  
3. De impuls gaat via een zenuw naar je hersenen 
4. Je hersenen verwerken de impuls (waardoor je ziet, hoort, ruikt) 
5. Je hersenen maken een nieuwe impuls 
6. Deze impuls gaat via je ruggenmerg en zenuwen 
7. Naar spieren en klieren 

     
Opdr. 1 t/m 3 
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Functies zenuwstelsel: 
-    Verwerkt impulsen van je zintuigen bijv. van je gehoorzintuig  
-    Regelt bewegingen die je maakt  bijv. schrijven in je schrift 
-    Regelt werking van klieren   bijv. speekselklieren maken  
       speeksel 
 
 
 
Zenuwen: bundels zenuwcellen 
 
* verbinden zintuigen met centrale 
zenuwstelsel  
 
*verbinden centrale zenuwstelsel 
met een spier of klier 
 
 
 
 
 
Opdr. 4 t/m 6 en 8 
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B2 Het centrale zenuwstelsel = hersenen + ruggenmerg Blz. 16 

 
 

Grote hersenen (1) 

 

- Ontvangt impulsen van zintuigen (voelen) 
= Bewuste waarnemingen 

- Maakt impulsen (bewegen) 
= Bewuste bewegingen 

 

 

Kleine hersenen (2) 

 
- Coordineren (afstemmen) van bewegingen 

 

Hersenstam (3) 
 

- Verbindt grote en kleine hersenen met het ruggenmerg 
 

Ruggenmerg (4) 
 

- Geleid impulsen van de zenuwen naar 
de hersenen en andersom 

- Loopt door de wervelkolom 
 
Opdr. 9 t/m 11 en 13  
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B3 Bewuste reacties en reflexen     Blz. 22 
 

Bewuste reactie = je denkt na voor je reageert op een prikkel 
   Je reactie hoeft niet altijd hetzelfde te zijn 
 

Reflex =   je denkt niet eerst na voor je reageert 
   Reflexen beschermen lichaam tegen beschadiging 

 
De weg van impulsen bij een reflex:  
 
Hoofd en hals: 
Zintuigcellen – zenuwen – hersenstam – 
zenuwen – spieren 
 
Rest lichaam: 
Zintuigcellen – zenuwen – ruggenmerg – 
zenuwen – spieren 
 
Na de reflex komen impulsen aan in je hersenen 
Je wordt je bewust van wat er is gebeurd 
 
Opdr. 14 t/m 17 en 19  
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B4  Beinvloeding van het zenuwstelsel  blz. 29 
 
Medicijnen 
Bijv. morfine en slaapmiddelen 
Je reactievermogen en rijvaardigheid neemt af 
 
Alcohol 
Werkt verdovend op hersenen 
Je merkt dingen minder goed op 
Je reageert trager 
 
Drugs 
Kunnen zenuwstelsel beinvloeden: 
Sommige werken ontspannend en verdovend (hasj, heroine) 
Sommige werken stimulerend (xtc, cocaine, koffie, tabak) 
Sommige werken halucinerend (cocaine, hasj, heroine) 
 
Opdr. 20 t/m 24 en 26 
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B5 Het hormoonstelsel  Blz. 35 
 
Hormonen = stoffen in het bloed, die de werking van organen regelen 

 
 
 
 
 
 
 

Klier met afvoerbuis   Hormoonklier 
(bijv. speekselklier)  (geeft hormonen af aan het bloed) 
 

 Zenuwstelsel Hormoonstelsel 
Regeling door Impulsen Hormonen 

Snelheid is Hoog Laag 

Duur is (meestal) Kort Lang 
Bereikt de plaats van werking 
via 

Uitlopers van 
zenuwcellen 

Via het bloed 

 
Hormoonklieren: 

1= Hypofyse 
 
2= Schildklier 
 
3= Bijnieren: maken adrenaline (voor 
meer glucose in je bloed voor betere 
prestaties) 
 
4=Alvleesklier met eilandjes van 
Langerhans: maken hormonen die 
glucosegehalte (suikerspiegel) in 
bloed regelen 
 
5= Eierstokken/teelballen: maken 
geslachtshormonen voor secundaire 
geslachtskenmerken 

Opdr. 27 t/m 31 en 33 
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