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In de biologie is signaalgeleiding een 
belangrijk onderdeel van de leerstof op 
vwo-niveau. De leerlingen moeten onder 

andere het ontstaan van een actiepotentiaal 
in een axon en de voortgeleiding van een im-
puls door een axon kunnen uitleggen. In het 
natuurkundeprogramma vwo is Biofysica een 
keuzedomein. De inhoud kan op vele manie-
ren ingevuld worden want de bijbehorende 
eindterm is erg algemeen (Van der Valk 
2018). We hebben gekeken hoe signaalge-
leiding in twee keuzekaternen Biofysica, die 
van Newton en Systematische Natuurkunde 
(SysNat) en in de biologiemethoden Biologie 
Voor Jou (BVJ, 5e ed., deel 5b vwo) en Nectar 
(3e ed., 5 vwo) benaderd wordt. Ook hebben 
we Binas tabel 88 erbij genomen.

We doen aanbevelingen aan docenten en 
auteurs over de afstemming tussen bio-
logie en biofysica. Dit met behoud van de 
onderwijsbaarheid en, wat biologie betreft, 
rekeninghoudend met leerlingen die geen 
natuurkunde in hun pakket hebben. 

Neutraliteit van de cel
Een belangrijke eis om in leven te blijven is 
dat een cel in rust elektrisch neutraal is. Als 

Wat is hier aan de hand? In de afbeelding 
ontbreken de gegevens van deeltjes die niet 
deelnemen aan het ladingstransport door het 
membraan, zoals negatief geladen eiwitten. 
Die zorgen ervoor dat de concentraties van 
positief en negatief geladen deeltjes in het 
axon gelijk aan elkaar zijn. Ondanks zijn gro-
te invloed op de elektrische toestand in het 
axon is het overschot aan negatieve geladen 
deeltjes langs het membraan zo klein dat het 
de concentraties in het axon als geheel niet 
beïnvloedt.

Een pijler van de recente vernieuwing van de bèta-examenprogramma’s is afstemming en 
samenhang. Curriculumanalyse door de SLO laat zien dat deze twee “verder versterkt moeten 
worden” (Pieters en Folmer, 2018). Biofysica biedt daartoe een mogelijkheid. We hebben ons 
verdiept in de biofysica van de signaalgeleiding in zenuwen. Daarbij signaleerden we in Binas 
en in natuurkunde- en biologiemethoden probleempunten in de afstemming. Leerlingen (en 
docenten) die het ook natuurkundig ‘echt willen snappen’ kunnen bij de probleempunten de 
draad kwijtraken. Ze vormen het onderwerp van dit artikel over rustpotentiaal, dat gevolgd zal 
worden door een artikel over actiepotentiaal.
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we naar de gegevens over ion-concentraties 
kijken (figuur 1), dan lijkt van neutraliteit in 
het axon geen sprake te zijn. De concentra-
tie positieve ionen in het axon komt uit op 
140 (K+) + 10 (Na+) = 150 mM en van nega-
tieve ionen op 10 (Cl-) + 100 (A-) = 110 mM. 
Een overschot van 40 mM positieve lading. 
Vreemd, kan een leerling denken, want aan 
de binnenkant staan minnen getekend. 
Buiten het axon, waar de plussen getekend 
staan, is er ook een overschot aan positieve 
lading, maar kleiner: +30 mM. 

Figuur 1: Binas tabel 88D
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De negatieve lading trekt aan de andere kant 
van het membraan een even grote positieve 
lading aan. De twee dunne geladen laagjes 
zijn te beschouwen als de platen van een 
condensator, met het membraan als isole-
rende tussenlaag. De totale lading van die 
condensator is nul. Daarmee is voldaan aan 
de neutraliteit van de cel-in-rust.

Ladingsscheiding over het membraan
De geladen lagen langs het membraan zijn 
het gevolg van ‘lekken’ in het membraan: 
ionkanalen waarlangs K+- of Na+-ionen 
kunnen diffunderen. Omdat de concentratie 
K+-ionen in het axon veel groter is dan erbui-
ten, is er een lekstroom van K+-ionen naar 
buiten. Dat geeft aan de directe buitenkant 
van het membraan een overschot en aan de 
directe binnenkant een tekort aan K+-ionen. 
Zo ontstaat een naar binnen gericht (van 
+ naar -) elektrisch veld in het membraan. 
De weglekkende K+-ionen ondervinden 
daardoor een tegenwerkende kracht die de 
lekstroom vermindert. Er is ook een groot, 
maar omgekeerd, concentratieverschil voor 
Na+-ionen. Dus die diffunderen naar binnen. 
Ze krijgen daartoe weliswaar veel minder 
kans dan de K+-ionen, maar ze worden flink 
geholpen door het elektrische veld. De natri-
um-kaliumpompen in het membraan werken 
beide lekstromen voortdurend tegen. Voor 
elke 2 K+-ionen die zij naar binnen halen, 
werken ze 3 Na+-ionen naar buiten. 
Binas tabel 88D wil de diffusie en de Na/K-
pomp in beeld brengen (figuur 1, rechter 
plaatje). De brede groene pijl geeft aan dat 
de doorlaatbaarheid van het membraan 
voor K+-ionen aanzienlijk groter is dan voor 
Na+-ionen (de smalle rode pijl). Mede door 
de aanduiding ‘K+-diffusie’ in de groene pijl 
kan het plaatje makkelijk verkeerd gelezen 
worden. De breedte van de pijl (= de door-
laatbaarheid) moet niet opgevat worden als 

een maat voor de grootte van de lekstroom, 
alsof er méér K+-ionen uitstromen dan er 
Na+-ionen instromen. In de rusttoestand 
houden de diffusie en de pompwerking 
elkaar in evenwicht, dus dan lekken er ook 
op elke 2 uitgaande K+-ionen 3 Na+-ionen 
naar binnen. Het effect van het verschil in 
doorlaatbaarheid voor K+- en Na+-ionen is 
dus niet dat de K+-diffusiestroom groter is 
dan de Na+-diffusie, maar dat de rustpotenti-
aal negatief is. Als de doorlaatbaarheid voor 
natrium de grootste zou zijn, zou de rust- 
potentiaal positief zijn. 
De ‘lekkage’ van K+- en Na+-ionen wordt in 
sommige biologieboeken beschreven als 
een probleem: ‘dat wordt opgelost door de 
natrium-kaliumpomp’ (Nectar 5V, p. 182). 
De lekstromen zijn echter essentieel voor 
het handhaven en herstellen van de rustpo-
tentiaal. Zonder de ‘lekkage’ zouden onze 
zenuwen niet klaar staan om te reageren. 

Ladingsverschil en (rust)potentiaal
Het effect van de ladingsscheiding kan wor-
den gemeten met een voltmeter en zichtbaar 
gemaakt worden met een oscilloscoop. Met 
een voltmeter meet je het potentiaalverschil 
tussen twee punten (de twee elektroden in 
figuur 2), één in het extracellulaire vocht 
(potentiaal 0) en één in het cytoplasma (rust-
potentiaal -70 mV). Je meet niet het ladings-
verschil. Ladingsverschil (met als eenheid 
coulomb) is veel moeilijker te meten dan 
potentiaal. Bijvoorbeeld doordat de lading 
geconcentreerd is in dunne laagjes, terwijl de 
potentiaal binnen een axon (in rust) overal 
hetzelfde is. Potentiaal heeft te maken met de 
(potentiële) energie die een elektrisch veld 
aan geladen deeltjes geeft. 
De rustpotentiaal in axonen is -70 mV. De 
potentiaal in het extracellulaire vocht wordt 
per definitie op nul gesteld. Je kunt dus ook 
spreken van een potentiaalverschil van -70 

mV over het membraan. Potentiaalverschil 
wordt ook wel elektrische spanning (symbool 
U) genoemd. Newton en SysNat geven de 
voorkeur aan de term ‘spanning’.
In figuur 2, afkomstig uit Nectar, wordt 
gezegd dat de twee elektroden een ‘verschil 
in elektrische lading’ meten, in plaats van 
potentiaalverschil. BVJ (blz. 98) zegt zelfs 
expliciet: “Dit verschil in elektrische lading 
[…] noemen we de rustpotentiaal”. Dat biolo-
gieboeken geen aandacht besteden aan het 
verschil tussen de grootheden lading(sver-
schil) en (rust)potentiaal is begrijpelijk. Maar 
fysisch incorrecte definities kunnen een 
natuurkundig onderlegde leerling in verwar-
ring brengen. Ons inziens kan dit vermeden 
worden door formuleringen te gebruiken als: 
“het verschil in elektrische lading leidt tot 
een (meetbaar) potentiaalverschil”. Accep-
teer dat deze nuance de niet-fysisch onder-
legde leerlingen ontgaat.

Aanbevelingen: verbeter de afstemming 
tussen biologie en (bio)fysica bij signaal- 
geleiding door aandacht te besteden aan:
•  De neutraliteit van de cel bij het bespre-

ken van ionenconcentraties in en rond 
het axon.

•  De rol van het elektrische veld in het 
membraan bij de diffusie van K+- en 
Na+-ionen.

•  Evenwicht tussen de lekstromen en de 
stromen veroorzaakt door de Na/K-pom-
pen.

•  Het onderscheid tussen de lading (in een 
dunne laag langs het membraan) en (rust)
potentiaal (overal in het axon-in-rust). 

Met dank aan uitgeverij Noordhoff voor de 
toestemming voor het gebruik van de afbeel-
ding van tabel 88. En met dank aan uitgeverij 
Malmberg en uitgeverij ThiemeMeulenhoff 
voor het gebruik van de afbeeldingen uit hun 
methodes. 
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Figuur 2: Het meten van de rustpotentiaal. Uit Nectar 5vwo, p. 182.


