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Om de stoornissen en beperkingen van iemand met een hersenletsel te leren kennen
en begrijpen, is het nuttig een en ander te weten over de normale bouw en werking
van de hersenen. Vooraleer dieper in te gaan op het hersenletsel, besteden we in dit
gedeelte dus aandacht aan de normale werking van het zenuwstelsel.
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Inleiding
Boven onze ogen en tussen onze oren liggen, beschermd door de schedel, de
hersenen. Dit orgaan, het ingewikkeldste in ons lichaam, is het centrum van waaruit
het functioneren van ons lichaam wordt geregeld. Vanuit de hersenen worden
bewegingen aangestuurd waardoor we onder meer kunnen lopen en schrijven. De
hersenen stellen ons eveneens in staat om signalen uit onze omgeving waar te
nemen, zodat we kunnen zien, horen, ruiken en warmte en kou voelen. Dankzij het
feit dat we hersenen hebben, kunnen we denken en spreken. Maar ook onze emoties
hebben te maken met het functioneren van de hersenen.
In de hersenen voltrekken zich niet alleen fysieke, lichamelijke processen (zoals
elektrische en chemische processen), maar ook mentale processen die te maken
hebben met onze gevoelens, ons denken, onze wil. De lichamelijke processen in de
hersenen kunnen we beschouwen als de bron van ons bestaan, in computertaal de
hardware. De mentale processen, de bron van onze kennis, is dan de software.
Beide typen processen zijn onlosmakelijk verbonden: de software kan niet werken
zonder de hardware en de hardware heeft niets te vertellen zonder de software.
Verder zijn de hersenen het orgaan bij uitstek om fysiologische processen in het
lichaam te beheersen en deze processen te sturen. De sturende functie met
betrekking tot motorische processen komt tot uiting in ons gedrag, onze wijze van
doen en ons reageren. Prikkels uit de omgeving en vanuit het lichaam, ook vanuit de
hersenen, worden geïntegreerd in de hersenen en roepen gevoelens op. Indien
gewenst, leidt dat tot actie, bijvoorbeeld tot veranderingen in het gedrag.
Al deze functies impliceren een hele complexe keten van processen die moeilijk in
één keer kunnen worden ontrafeld en begrepen. Toch nemen alsmaar meer
wetenschappers de uitdaging aan om de hersenen te onderzoeken. De technische
mogelijkheden zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Het is dan ook te verwachten
dat onze kennis over het functioneren van de hersenen de komende jaren sterk zal
uitbreiden.

De hersenen zijn onderdeel van het zenuwstelsel
Ons zenuwstelsel maakt het mogelijk informatie vanuit de verschillende delen van
ons lichaam te ontvangen en boodschappen door het hele lichaam te versturen. De
boodschappen hebben een invloed op allerlei functies, zoals bewegen, leren,
denken, geheugen en emoties. Het zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het centraal
en perifeer zenuwstelsel.
Het centraal zenuwstelsel is te verdelen in hersenen en ruggenmerg. De hersenen
liggen in de schedelholte, omgeven door een benig kapsel. Het ruggenmerg ligt in
het wervelkanaal. Beide delen zijn omgeven door vliezen, resp. hersen- en
ruggenmergvliezen, die een met vocht (liqour cerebrospinalis) gevulde ruimte
omsluiten. Het centraal zenuwstelsel is dus overal door benige wanden en door de
schokbrekende werking van het vocht beschermd.

Het perifeer zenuwstelsel (buiten het centrale deel gelegen) bevat de zenuwen die,
vastgehecht aan de hersenen of het ruggenmerg, zich buiten de schedelholte en het
wervelkanaal tussen de lichaamsorganen vertakken. De perifere zenuwen zijn
zenuwen die van de hersenen en het ruggenmerg naar alle andere delen van het
lichaam lopen. Ze worden genoemd naar de plaats waar ze het ruggenmerg verlaten:
de nek (cervicale perifere zenuwen), de borst (thoracale perifere zenuwen), de lage
rug (lumbale perifere zenuwen) of het bekken (sacrale perifere zenuwen).
De perifere zenuwen verlaten het ruggenmerg op een bepaalde plaats en gaan
verder tot in de uiteinden van ons lichaam. Alle zenuwen vormen samen het perifeer
zenuwstelsel. Het ruggenmerg werkt als een centraal communicatienetwerk dat
signalen heen en weer stuurt tussen de hersenen en de verste uithoeken van het
perifeer zenuwstelsel.
Het autonoom zenuwstelsel is een deel van het perifere zenuwstelsel dat functies
regelt die onbewust verlopen, zoals de verdeling van het bloed, de bloeddruk, de
hartslag, transpiratie of lichaamstemperatuur. De zenuwen in het autonoom
zenuwstelsel lopen naar de gladde spieren in de bloedvaten en naar de inwendige
organen zoals bijvoorbeeld hart en lever, naar klieren met inwendige- en uitwendige
afscheiding (endo- en exogene klieren) en naar de cellen die de inwendige organen
doen werken. In de hersenstam en de hypothalamus worden de autonome
hersenfuncties (bv. bloeddruk, hartslag, transpiratie, enz.) via signalen tussen
zenuwcellen met andere hersenfuncties (bv. spraak, spierbeweging, enz.)
verbonden.

Hoe worden de hersenen beschermd?
De hersenen worden beschermd door de schedel die uit hard bot bestaat. In de
hersenen onderscheiden we de grote hersenen, de tussenhersenen, de kleine
hersenen en de hersenstam. De hersenen zijn omgeven door drie hersenvliezen. Om
en binnen in de hersenen bevindt zich ook hersenvocht (liquor). Wanneer dit vocht
niet goed kan circuleren, kan er binnen in de hersenen een drukverhoging ontstaan
(hydrocefalie).

Wat is de brandstof van onze hersenen?
De hersenen zijn continu actief. Om goed te functioneren hebben ze energie nodig.
Deze energie wordt geproduceerd met behulp van zuurstof en voedingsstoffen. Dit
wordt in de hersenen via het bloed voorzien. Omdat de hersenen veel energie
verbruiken, kunnen ze het maar heel kortstondig zonder zuurstof stellen. Als de
bloedvoorziening (en dus de zuurstofvoorziening) stopt, treedt er binnen enkele
minuten een beschadiging op die in principe onherstelbaar is.

De hersenen bestaan uit verschillende delen
De grote hersenen zijn in twee helften (hemisferen) verdeeld. Die helften zijn elkaars
spiegelbeeld: de rechterhelft van de hersenen bestuurt de linkerkant van het lichaam

en de linkerhelft de rechterkant van het lichaam. Bij de meeste mensen liggen in de
linker hersenhelft de gebieden die het begrijpen en uiten van taal mogelijk maken. De
rechterhelft is meer gespecialiseerd in ruimtelijke verwerking en het kunnen richten
van de aandacht naar heel de ruimte op en rondom het lichaam. De tussenhersenen
zijn een soort schakelstation tussen de grote hersenen en andere delen van het
zenuwstelsel. In de tussenhersenen bevinden zich ook gebieden die belangrijk zijn
voor de regeling van de hormoonhuishouding in het lichaam. De kleine hersenen
zorgen voor de precieze sturing en voor de coördinatie van onze houding en
bewegingen. De hersenstam ten slotte regelt de levensfuncties, ook wel vitale
functies genoemd. Daarin vinden we gebieden die bewustzijn, ademhaling,
bloeddruk en lichaamstemperatuur regelen. Verder zijn er in de hersenstam centra
die zorgen voor automatische reacties (reflexen), bijvoorbeeld het verkleinen van
onze pupillen als er licht in onze ogen valt of het hoesten of braken bij prikkeling in
de keel.

Zenuwcellen zijn de bouwstenen van de hersenen
Miljarden zenuwcellen
De bouwstenen van de hersenen zijn de zenuwcellen (neuronen) die worden
omringd door steuncellen. We hebben in onze hersenen miljarden zenuwcellen. De
steuncellen zorgen voor de bescherming en steun van de neuronen. Kenmerkend
voor zenuwcellen is dat ze één enkele axon hebben, een lang uitsteeksel dat
zenuwimpulsen overdraagt, en veel kortere vertakkingen (dendrieten) die impulsen
ontvangen. Elke zenuwcel kan via de uitlopers contact maken met duizenden andere
zenuwcellen. Het geheel is een zeer ingewikkeld netwerk van een onvoorstelbaar
groot aantal verbindingen en contacten. Ieder afzonderlijk neuron maakt verbinding
met honderden andere neuronen, waardoor een heel communicatienetwerk ontstaat.
Dit netwerk is veel grootser en indrukwekkender dan de meest geavanceerde
supercomputer.
Een ongelooflijk informatieverwerkend systeem
Elke zenuwcel is een klein fabriekje, waarin vele chemische stoffen worden gemaakt.
De cel heeft die mogelijkheid omdat ze beschikt over de erfelijke code. De
geproduceerde stoffen zijn nodig voor de voeding van de zenuwcellen, maar ook
voor hun functie. Die functie bestaat uit het ontvangen en doorgeven van informatie,
wat zenuwcellen doen via hun dendrieten en axonen. Ze vangen elektrische signalen
op die ontstaan door prikkeling van een zintuigcel en geven deze door aan het
cellichaam. Dit cellichaam stuurt de prikkels op zijn beurt door naar een uitloper
(axon), die van een ander deel van het cellichaam uitsteekt. Wanneer een uitloper
door een andere zenuwcel wordt geactiveerd, ontstaat er een elektrisch signaal
(impuls). Dit signaal wordt voort geleid langs het celmembraan van de dendrieten
richting cellichaam en van daaruit naar het axon. Die activeert dan weer de volgende
zenuwcel.
Tussen twee zenuwcellen is er echtere een tussenruimte, omdat ze niet fysisch met
elkaar in verbinding staan. Die tussenruimte heet de synaps. In normale
omstandigheden springt de prikkel van de ene cel naar de andere. De overdracht

van het elektrisch stroompje van de ene naar de volgende zenuwcel gebeurt via
chemische stoffen. Aan het eind van een axon zijn stoffen opgeslagen in blaasjes.
Binnenkomende elektrische activiteit zorgt ervoor dat de blaasjes hun inhoud
afgeven aan de ruimte tussen de uitlopers van zenuwcellen. De nu in deze ruimte
aanwezige stof kan zich binden aan specifieke ontvangstplaatsen op het membraan
van de volgende zenuwcel. Door die binding ontstaat in de volgende zenuwcel een
elektrisch stroompje. Nu is de informatie overgedragen. De stoffen waar het hier om
gaat, noemen we neurotransmitters.
Behalve de neurotransmitters, die de directe informatieoverdracht tussen
zenuwcellen verzorgen, zijn er ook chemische stoffen die de werking van de
neurotransmitters, dus ook de informatieoverdracht, versterken of verzwakken. Vele
van die stoffen zijn eiwitten of peptiden, die bestaan uit een keten van aminozuren.
De volgorde van de aminozuren bepaalt de informatie die aanwezig is in het peptide.
We kunnen dit systeem vergelijken met de woorden in onze taal. Als je letters in een
willekeurige volgorde plaatst, ontstaan er nonsenswoorden, woorden die geen
betekenis hebben. Zet je ze echter in een bepaalde volgorde, dan ontstaan er
woorden die we kunnen gebruiken voor communicatie. Dat geldt ook voor peptiden.
Als de aminozuren een bepaalde volgorde hebben, bevatten ze informatie voor
specifieke hersenprocessen. De vergelijking gaat nog verder. De betekenis van de
woorden in onze taal is afhankelijk van de context waarin de woorden worden
gebruikt. Dit geldt ook voor peptiden: de informatie kan voor het ene hersenproces
anders zijn dan voor het andere. Het is duidelijk dat peptiden op die manier in
belangrijke mate bijdragen tot de informatieverwerking in de hersenen.
Zenuwcellen zijn gespecialiseerd
Zenuwcellen zijn gespecialiseerd: elke cel reageert maar op één soort prikkel (bv.
warmte, koude, pijn, plaats in de ruimte, enz.). Zintuiglijke zenuwen dragen
boodschappen (zenuwprikkels) over naar zeer specifieke gebieden in de hersenen.
Daar wordt beslist welke reactie er moet volgen. Van daaruit worden er eveneens
opdrachten doorgegeven via de bewegingszenuwcellen. Zo zijn de hersenen de
regelkamer van het zenuwstelsel. Ze lezen binnenkomende boodschappen en
zenden aanwijzingen uit voor actie. De actie kan automatisch of op grond van
vroegere ervaringen geschieden. Zie je bijvoorbeeld bij het autorijden een stopbord,
dan ontvangt het gezichtscentrum een boodschap van je ogen en stuurt het
aanwijzingen naar het bewegingscentrum, dat op zijn beurt een boodschap stuurt
naar de juiste spieren om te reageren, zodat je je voet op de rem zet. Ingeval van
hersenletsel kunnen deze afzonderlijke deelaspecten verstoord zijn. Ofwel is het
automatisme sterk verminderd, ofwel wordt de visuele boodschap niet opgemerkt of
geïnterpreteerd, ofwel reageren de bewegingszenuwcellen niet meer om een actie uit
te voeren.
Herstel van zenuwcellen
Na beschadiging van een zenuwvezel, sterft het deel vanaf die beschadiging af
doordat de zenuwvezels het contact met het cellichaam hebben verloren. De
zenuwcel probeert dit te herstellen door de groei van nieuwe zenuwuitlopers uit de
overgebleven vezel te stimuleren. Dit noemen we regereneren. Als een van de
oorspronkelijke zenuwuitlopers erin slaagt het contact met het afgesneden uiteinde te

hervinden, kan er eventueel een nieuwe vezel groeien, waardoor de functie kan
herstellen.

Hersenfuncties
Zoals eerder gesteld kunnen de hersenen grofweg worden ingedeeld in een viertal
gebieden: de grote hersenen, de tussenhersenen (diëncefalon), de kleine hersenen
en de hersenstam.
De grote hersenen lijken op een zeer grote, gerimpelde okker- of walnoot. Je ziet
overal windingen (gyri) en groeven (sulci). Door die windingen en groeven ontstaat
een enorme oppervlaktevergroting van de hersenen (ongeveer 1 meter). De grote
hersenen liggen over de tussenhersenen heen. Ze omvatten twee hersenhelften, ook
wel hemisferen genoemd (de linker- en rechterhemisfeer). Beide hemisferen zijn met
elkaar verbonden via miljoenen zenuwvezels. Die verbinding noemen we de
hersenbalk (corpus callosum). De hemisferen bestaan elk op hun beurt uit witte stof
(axonen) en grijze stof (gegroepeerde zenuwkernen of neuronen). In de grijze stof
bevinden zich ongeveer acht miljard zenuwcellen. De witte stof bestaat voornamelijk
uit zenuwvezels die omgeven zijn door myeline. Het buitenste gedeelte van de grote
hersenen (4,5 mm dik) is de hersenschors (cortex). Bij de mens heeft de
hersenschors de hoogste ontwikkeling bereikt, omdat hierin belangrijke hogere denkof cognitieve processen plaatsvinden. Processen en centra in de hersenschors zijn
van belang voor het denken, het maken van plannen, het verwerken van prikkels uit
de omgeving en het initiëren van informatie voor de spieren. De vele groeven en
windingen delen het hersenoppervlak in vier verschillende gebieden in, die elk hun
eigen functies hebben: de voorhoofdskwab (frontale kwab), de wandkwab (pariëtale
kwab), de achterhoofdskwab (occipitale kwab) en slaapkwab (temporale kwab). De
vier gebieden maken het mogelijk dat de hersenschors in staat is alle belangrijke
functies (zoals taal, planning, geheugen, waarneming, denkvermogen en motoriek) te
bevatten. Binnen in de grote hersenen liggen de basale ganglia, een groep
zenuwkernen die belangrijk is voor de controle van bewegingen. Beschadiging van
die zenuwkernen leidt tot bewegingsstoornissen en stoornissen in de motorische
controle op het gedrag.
In de tussenhersenen liggen andere belangrijke onderdelen zoals de thalamus, een
eerste belangrijk tussenstation voor alle informatie die via onze zintuigen
binnenkomt, de hypothalamus, die de activiteiten regelt die van belang zijn voor het
in leven blijven van het individu en de soort (bv. eten, drinken en voortplanting), het
limbisch systeem, dat van belang is voor onze emoties, en de hippocampus, die
essentieel is voor geheugenprocessen.
De kleine hersenen coördineren de verschillende spiergroepen die bij een beweging
in actie komen. Ze zijn een integratiecentrum voor de gehele motoriek en het
evenwicht, tevens voor de tast en de diepe gevoelsprikkels die de kleine hersenen
via het ruggenmerg bereiken. De kleine hersenen voeren de controle uit over prikkels
die afkomstig zijn van de spieren, de pezen, de gewrichten en van het
evenwichtsorgaan. Vooral de regeling van de reflexen is belangrijk. Ze komen tussen
in de aangeleerde bewegingen/automatismen, zoals tandenpoetsen, fietsen en
schrijven. De kleine hersenen zijn ook belangrijk voor de oogmotoriek en het

aanleren van nieuwe bewegingen. Bij beschadiging van de kleine hersenen blijven
alle reflexen bestaan en zijn alle bewegingen uitvoerbaar, maar de coördinatie
vermindert. Bewegingen worden onzeker, de loop wordt waggelend en er wordt
naast een voorwerp gegrepen dat je wilt pakken.
De hersenstam (ongeveer 7,6 cm) bevat centra voor verschillende vitale functies
zoals de ademhaling en de hartwerking. De hersenstam is essentieel voor
verschillende functies: de regeling van de hartslag, de lichaamstemperatuur, de
ademhaling, de spijsvertering, de pupilverwijding en de speekselafscheiding. Diep in
de hersenstam ligt de reticulaire formatie die ons bewustzijn regelt. Beschadiging
hiervan kan leiden tot de volgende problemen: moeite hebben met het
onderscheiden van belangrijke en onbelangrijke prikkels, sufheid, slaperigheid, trage
reacties en zelfs coma. De motorische en gevoelszenuwbanen uit de linker- en
rechterhemisfeer kruisen voor negentig procent ter hoogte van de hersenstam. Dit
verklaart waarom de linkerhemisfeer de rechter lichaamshelft controleert en
omgekeerd.
Hoewel sommige gebieden in de hersenen dus meer of minder kunnen worden
verbonden met bepaalde functies, is dit voor de zuiver psychische en cognitieve
(denk)functies veel moeilijker en complexer.
Belangrijk is dat we begrijpen dat complexe gedragsfuncties zoals emoties,
geheugen, denken, enz., mogelijk worden gemaakt door ingewikkelde en verspreide
neurale netwerken of circuits waarvan deelaspecten in de hersenen kunnen worden
gelokaliseerd, maar waarvan het resultaat samenhangt met het functioneren van het
gehele circuit, verspreid in verschillende gebieden in de hersenen.

Chemische processen zijn belangrijk voor het hersenfunctioneren
Bepaalde functies worden niet alleen gekoppeld aan een specifieke structuur in de
hersenen, maar ook aan chemische stoffen. Zo is bekend dat de neurotransmitter
dopamine een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van bewegingen (motoriek).
Dopamine is echter ook verbonden aan genieten en adequaat reageren op nieuwe
situaties. Een andere neurotransmitter, serotonine, heeft waarschijnlijk te maken met
angst en agressie. Ook neuropeptiden worden vaak verbonden met een specifieke
functie. Een klasse van neuropeptiden, de zogenaamde endorfinen, hebben dezelfde
werking als morfine, vanouds bekend als een stof met een goede pijnstillende
werking, maar ook met verslavende eigenschappen. Het is logisch de endorfinen een
rol toe te kennen bij pijn en verslaving. Andere neuropeptiden zijn betrokken bij eten
en drinken, bij sociaal en seksueel gedrag, bij leren en geheugen. Opgemerkt moet
worden dat het hier meestal om veronderstellingen gaat en dat ‘één chemische stof
koppelen aan één functie’ een vereenvoudiging van de werkelijkheid is. Bij een
bepaald gedrag of specifieke functie zijn sowieso verschillende systemen,
neurotransmitters en neuropeptiden betrokken. Dit maakt de hersenen zeer
ingewikkeld, maar ook boeiend.

Om te functioneren is er brandstof nodig
Elke cel in ons lichaam heeft behoefte aan zuurstof, voedsel en een manier om
afvalstoffen kwijt te raken. Ongeveer zestig procent van het menselijk lichaam
bestaat uit vloeistof, zodat elke levende cel erdoor wordt omgeven. Het bloed brengt
voedsel en zuurstof naar alle delen van het lichaam en voert afvalstoffen en koolzuur
af. Hoewel de bloedlichaampjes in de bloedvaten blijven, worden andere
bestanddelen gefilterd door de zeer dunne wanden van de haarvaatjes (de kleinste
bloedvaatjes) naar de vloeistof die de cellen direct omgeeft. Elke cel neemt - door de
celwand heen - op haar beurt op wat ze nodig heeft en scheidt op dezelfde manier uit
wat overbodig is of wat ze kwijt wil. Het goed functioneren van een zenuwcel hangt af
van een onbelemmerende bloedsomloop, die dicht genoeg in de buurt van de cellen
komt om de uitwisseling van stoffen mogelijk te maken.
Om de bloedstroom naar de hersencellen te waarborgen, komen er langs
verschillende wegen slagaders in de hersenen. De wervelslagaders stijgen langs
beide kanten van de wervelkolom op en komen de schedel binnen aan de
achterkant, samen met ruggenmerg. De halsslagaders stijgen langs beide kanten
van de hals op en splitsen zich in een inwendige en een uitwendige tak. De
inwendige tak treedt het voorste gedeelte van de hersenen binnen. Al deze
bloedvaten staan onderling in verbinding door slagaders en vormen een ring in de
hersenen, de zogenaamde cirkel van Willis. Op die manier kan het bloed bij
beschadiging van een slagader de hersenen langs andere wegen bereiken. Blijft een
zenuwcel langer dan vijf minuten van zuurstof verstoken, dan is ze ernstig
beschadigd of sterft ze af. Zenuwcellen moeten dus voortdurend worden voorzien
van een ruim voldoende bloedtoevoer.

