Thema 5 Regeling
8 basisstoffen
Repetitie +
½ punt werkboek
½ punt samenvatting
Telt mee voor overgang 3e -> 4e

Basisstof 1 Het zenuwstelsel TB 8 WB 6
Het zenuwstelsel bestaat uit:
* Centrale zenuwstelsel
- grote hersenen
- kleine hersenen
- hersenstam
- 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
Functies zenuwstelsel:
- Verwerkt impulsen van je zintuigen
- Regelt bewegingen die je maakt
- Regelt werking van klieren in je lichaam

Basisstof 2 Zenuwcellen en zenuwen

TB 10, WB 9

Hersenen sturen impulsen naar spieren (beweging) via zenuwcellen, snelheid
vaak > 200 km/u
3 Typen zenuwcellen:
1. Gevoelszenuwcellen

(CZ = Centrale Zenuwstelsel)

-Impulsen van zintuigen naar CZ
-Cellichaam met kern net buiten CZ
2. Schakelcellen
-Impulsen binnen CZ
-Geheel in CZ
3. Bewegingszenuwcellen -Impulsen van CZ naar spieren / klieren
-Cellichaam met kern binnen CZ

Het doorgeven van impulsen:

Zenuw =

Uitlopers van meerdere zenuwcellen
Elke uitloper is omgeven door isolerend laagje
Om zenuw ligt bindweefsel = stevige beschermende laag

3 typen zenuwen:
Gevoelszenuw

Bevat uitlopers van gevoelszenuwcellen
Bijv. oogzenuw (impulsen naar hersenen)
Bewegingszenuw Bevat uitlopers van bewegingszenuwcellen
Gemengde zenuw Bevat uitlopers van beide
Meeste zenuwen zijn gemengd

Hersenstam:
Zenuwen hoofd en hals
Ruggenmerg:
Zenuwen romp en ledematen
Uitlopers van zenuwen soms 1 m lang
(van ruggenmerg naar voet)
Opdr. 6 t/m 13

B3 Het ruggenmerg

TB 13, WB16

- Verbindt veel zenuwen met hersenen
- Begint bij hersenstam, eindigt bij
lendenwervels
- Ligt in wervelkanaal, beschermd door
wervelkolom

Grijze stof: bevat cellichamen van
schakelcellen en bewegingszenuwcellen
Witte stof: bevat uitlopers (geleiden impulsen
van en naar hersenen)
Is wit door isolerende laagjes

1. gemengde zenuw
2. bewegingszenuw
3. witte stof ruggenmerg
4. gevoelszenuw (zenuwknoop)
5. ruggenwervel
6. grijze stof ruggenmerg
7. tussenwervelschijven
8. ruggenwervel

Opdr. 6 t/m 13

B4 De hersenen

TB 15, WB 20

Hersenstam
geleid impulsen:
-van ruggenmerg naar hersenen en omgekeerd
-van zintuigen hoofd + hals naar hersenen
-van hersenen naar spieren en klieren in hoofd + hals
Stuurt levensfuncties aan:
-hartslag
-ademhaling
-bloeddruk
-lichaamstemperatuur

Grote en kleine hersenen
-bestaan uit 2 helften (linker en rechter)
- grijze stof (hersenschors) = cellichamen
van schakelcellen
-witte stof = uitlopers van schakelcellen

<-- Schakelcel, sterk vergroot

Grote hersenen hersencentra
-Gevoelscentra:
ontvangen informatie van zintuigen
-Bewegingscentra:
sturen spieren of klieren aan

Kleine hersenen
Stemmen bewegingen af (coördinatie)

Opdr 22 t/m 26 (doorwerken mag)

Beïnvloeding zenuwstelsel
Medicijnen
Bijv. pijnstillers 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:
Hasj, heroine werken ontspannend en verdovend
Xtc, cocaine, koffie, tabak werken stimulerend
Cocaine, hasj, heroine werken halucinerend

Opdr 27 t/m 30

B5 De weg die impulsen afleggen___ TB 18, WB 28
Bewuste reactie = gewilde beweging
De weg van impulsen:
- zintuigcellen
- zenuwen gevoelszenuwcellen
- (ruggenmerg schakelcellen)
- hersenstam schakelcellen
- hersenen schakelcellen
- hersenstam schakelcellen
- (ruggenmerg schakelcellen)
- zenuwen bewegingszenuwcellen
- spieren

Reflex = vaste, snelle onbewuste
reactie op prikkel
Functies:
- Lichaam beschermen tegen
beschadiging (terugtrekreflex)
- Handhaven lichaamshouding en
bewegingen (strekreflex)
De weg van impulsen:
Hoofd en hals:
Zintuigcellen – zenuwen (gevoelszenuwcellen) –
hersenstam (schakelcellen) – zenuwen
(bewegingszenuwcellen) – spieren
Romp en ledematen:
Zintuigcellen – zenuwen (gevoelszenuwcellen) –
ruggenmerg (schakelcellen) – zenuwen
(bewegingszenuwcellen) – spieren
_____________________________________________
Grote hersenen
-horen niet bij reflexboog
-bij sommige reflexen komen hier wel impulsen aan
(=bewustwording)
Opdr. 34 t/m 39

B6 Het hormoonstelsel___ TB 20, WB 33
Hormonen =

regelstoffen in het bloed, regelen de werking van organen
die er gevoelig voor zijn.
Processen geregeld door
hormonen:
-stofwisseling
-voortplanting
-groei
-ontwikkeling

Klier met afvoerbuis
(bijv. speekselklier)

Hormoonklier
(geeft hormonen af aan het bloed)

Regeling door:
Snelheid is:
Duur is (meestal):
Bereikt de plaats van werking
via:

Zenuwstelsel
Impulsen
Hoog
Kort
Uitlopers van
zenuwcellen

Hormoonstelsel
Hormonen
Laag
Lang
Via het bloed

Enkele belangrijke hormoonklieren:
1 = Hypofyse
2 = Schildklier
3 = Bijnieren
4 = Eilandjes van Langerhans (in
alvleesklier)
5 = Eierstokken/teelballen
Opdr. 40 t/m 45

B7 De hypofyse en de schildklier TB 21, WB 38
Hypofyse: maakt verschillende hormonen:
*Groeihormoon
- stimuleert groei skelet
- te weinig: reuzengroei
- te veel: dwerggroei

*Hormonen die werking van andere hormoonklieren beïnvloeden:
- Schildklier
maakt schildklierhormoon:
regelt stofwisseling, groei en ontwikkeling
te veel = te veel verbranding (mager, rusteloos)
te weinig = te weinig verbranding (dik, snel koud en moe)
- Eierstokken / teelballen
maken geslachtshormonen (voor secundaire geslachtskenmerken)
maken geslachtscellen (ei- / zaadcellen)

Opdr. 47 t/m 53

Herhaling na B7:
Hormoonklieren:
Hypofyse maakt:
-groeihormoon
-hormonen die andere
hormoonklieren beïnvloeden:
Schildklier maakt:
schildklierhormoon: stofwisseling,
groei, ontwikkeling
Eierstokken/teelballen maken:
geslachtshormoon: secundaire
geslachtskenmerken

B8 De eilandjes van Langerhans en de bijnieren TB 23, WB 41

Eilandjes van Langerhans (EvL) in alvleesklier maken 2 hormonen:
- Insuline
- Glucagon
Functie: glucosegehalte bloed constant houden
Werking:

Glucosegehalte bloed > 0,1% (na het eten)
1. EvL maken insuline
2. In lever en spieren wordt glucose omgezet in glycogeen
3. Glucosegehalte bloed daalt
Glucosegehalte bloed < 0,1% (tijd niet gegeten)
1. EvL maken glucagon
2. In lever en spieren wordt glycogeen omgezet in glucose
3. Glucosegehalte bloed stijgt

Diabetes (suikerziekte) – bij patiënten zit glucose in urine
EvL maken geen/weinig insuline
Zelf toedienen met spuit of pomp (na eten)

Bijnieren (op nieren) maken hormoon:
- Adrenaline
Komt vrij bij: woede, angst, schrik
Werking: -Glycogeen wordt omgezet in glucose
-Glucosegehalte bloed stijgt, hartslag en ademhaling versnellen
-kort werkend (andere hormonen werken lang)

Opdr. 58 t/m 62

