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De basis: hersenstructuren  
en -functies

 £ dr. lex wijnroks

De hersenen van een pasgeboren baby lij-
ken qua structuur precies op onze eigen 
hersenen. Alle grote structuren, zoals 
de grote hersenen, de hersenstam en de 

kleine hersenen, zijn aangelegd. Het volume van 
de hersenen van een pasgeborene is pas een derde 
van dat van een volwassene, maar neemt heel snel 
toe. Rond het zesde jaar is dit al zo’n 90%. Deze toe-
name wordt veroorzaakt door de groei van de den-
drieten en axonen van de neuronen, de toename 
van het aantal gliacellen, het groter worden van de 
met hersenvocht gevulde holtes in de hersenen, en 
de toename van de witte stof. Tussen het 10de en 
15de levensjaar is het hersenvolume het grootst. 
In de adolescentie neemt het hersenvolume echter 
af tot aan de jonge volwassenheid. Daarna lijkt het 
volume zich te stabiliseren tot ongeveer 40 jaar om 
daarna weer verder af te nemen. 

Waarnemen
Direct na de geboorte hebben enkele hersengebie-
den al een specifieke functie. De hersengebieden 
die informatie van de zintuigen ontvangen en ver-
der verwerken, zoals bijvoorbeeld de thalamus en 
de primaire visuele en auditieve cortex, zijn bij de 
geboorte al functioneel, maar nog niet volledig ont-
wikkeld. Binnen een jaar kan een baby hetzelfde 
waarnemen als een volwassene. 

Bewegen
Tijdens de zwangerschap worden bewegingen, 
zoals slikken en arm- en beenbewegingen, veroor-
zaakt door spontane activiteit van neuronen die 
zich in de hersenstam en ruggenmerg bevinden. 
Spontaan wil zeggen dat de neuronen niet door 
prikkels van buitenaf geactiveerd zijn. Deze nog 

HERSEN
MYTHES

We gebruiken maar 10%  
van onze hersenen

De oorsprong van het idee dat we slechts een 
fractie van onze hersenen gebruiken gaat terug 
tot de eerste actieve hersenstudies in de jaren 
1930. In die tijd was de meetapparatuur nog niet 
heel gevoelig en waren er ‘stille’ hersengebieden 
te zien. Dit gaf de indruk dat het brein slechts 
gedeeltelijk werd gebruikt. Moderne hersenscans 
die alleen de actieve gebieden bij een bepaalde 
taak gekleurd laten zien, houden deze mythe deels 
in stand. De kleuring op deze scans laat gebieden 
zien die een hogere activiteit vertonen in verge-
lijking met de rest van de hersenen. Dat betekent 
niet dat de rest van de hersenen niet actief is. 
Deze technieken laten dan ook zien dat we op elk 
moment een groot aantal onderling verbonden 
gebieden van beide hersenhelften gebruiken. We 
gebruiken continu ons hele brein, zelfs tijdens 
de meest basale activiteiten en zelfs tijdens het 
slapen. Plak dus gerust een nul achter de 10: we 
gebruiken onze hersenen voor de volle 100%.

Tussen het 
10de en 15de 
levensjaar  
is het hersen-
volume het 
grootst
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Hersenonderzoek

Bij onderzoek naar de ontwikkeling van de 
hersenen kan de structuur van de herse-
nen bekeken worden met een Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) scanner. Daar-
mee wordt de structuur en het volume 
van de grijze en witte stof zichtbaar. Het is 
ook mogelijk de activiteit in de hersenen 
te meten terwijl iemand een taak uitvoert. 
Dit heet functionele MRI (fMRI). fMRI meet 
veranderingen in het zuurstofgehalte in de 
bloedvaten in het brein. Hoe meer zuurstof 
in een gebied aanwezig is, hoe actiever dat 
gebied is. 
•  MRI – een momentopname van het 

brein; hoge resolutie (1 mm), één 3D foto, 
geeft structuur/ anatomie zeer gedetail-
leerd weer.

•  fMRI – foto’s (elke paar seconden een foto) 
van het brein in actie tijdens een taak. 
Hersenscans tijdens de taak worden verge-
leken met scans tijdens een controletaak 
of rust. Hersenactiviteit is dus altijd relatief 
en laat een verschil zien. Als dat verschil 
groter is dan een bepaalde drempelwaarde 
wordt dit weergegeven als gekleurde 
gebieden op de hersenscan. Dit heeft een 
resolutie van een paar mm, maar een lage 
tijds-resolutie, bijvoorbeeld: elke 2 secon-
den gedurende 5 min.

Wanneer iemand in de MRI-scanner ligt en 
een taak uitvoert, is niet direct te zien welke 
gebieden actief zijn. Daarvoor moet eerst een 
uitgebreide analyse op de data uitgevoerd 
worden. Welke gebieden actief zijn tijdens 

het verwerken van een stimulus en het 
doen van een bepaalde taak, wordt dus 
pas na afloop van het experiment duidelijk 
en wordt bekeken op groepsniveau (het 
gemiddelde van alle deelnemers). 

MRI-scan fMRI-scan statistische analyse vergelijking MRI/fMRI functioneel MRI-plaatje

rust taak rust taak

• één 3D-foto
• hoge resolutie (1 mm)
• geeft structuur/anatomie
   zeer gedetailleerd weer

• serie 3D-foto’s (�lm)
• lage resolutie (3 mm)
• minder detail
• brein in actie:
   proefpersoon voert een
   taak uit in de scanner

• statistische analyse van
   fMRI-beelden (tijdserie-
   analyse)

• fMRI-kaart met
   statistische waarden
• gekleurd boven de
   drempelwaarde (p<0,05)

MRI-plaatje met
 ‘oplichtende’
 hersendelen

fMRI

MRI

MRI-foto

fMRI-�lm
resultaat

Magnetic Resonance Imaging (MRI) apparaat
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weinig gevarieerde bewegingen zijn noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Vlak 
voor de geboorte is de variatie in de bewegingen 
met een hoge overlevingswaarde zoals zuigen 
en slikken al meer verfijnd en dat helpt de baby 
om direct na de geboorte te drinken uit de borst 
of een fles. Vanaf ongeveer drie tot vier maanden 
na de geboorte is de baby in staat, door veel uit te 
proberen de bewegingen al meer te sturen. Deze 
verandering draagt bij aan de ontwikkeling van 
exploratie en spraak. Tussen 12 en 18 maanden 
zullen de meeste kinderen de mijlpalen van zelf-
standig lopen, het gebruik van de pincetgreep en 
de eerste woorden bereiken. Daarna duurt het nog 
vele jaren voordat een kind – door te exploreren en 
ervaringen op te doen, en dankzij veranderingen 
in het zich ontwikkelende brein – in staat is om 
vloeiend te spreken, een bal te gooien en te vangen 
en te fietsen zonder om te vallen.

Integratie en specialisatie
De associatiegebieden, die informatie uit andere 
delen van de hersenen integreren, rijpen veel 
later. Hoewel deze hersengebieden bij de geboorte 
meestal nog geen specifieke functie hebben, lijken 
zij wel meer geschikt om een bepaald type infor-
matie verder te verwerken dan andere gebieden. 
Een voorbeeld is de linkerhersenhelft die zich bij 
een meerderheid van de kinderen ontwikkelt als 
het hersengebied dat taal verwerkt. De rechterher-
senhelft specialiseert zich in de verwerking van 
sociale prikkels, zoals de waarneming van gezich-
ten en intentionele handelingen bij anderen. Deze 
vorm van specialisatie in de ontwikkeling (latera-
lisatie) is niet absoluut, omdat beide hersenhelf-
ten betrokken zijn bij de verwerking van elk type 
sensorische informatie.

Kleine en grote netwerken
De hersenen bestaan uit een groot aantal kleinere 
en grotere hersengebieden die elk een eigen struc-

De communicatie-routes van het brein
Het is ook mogelijk om alleen de zenuwba-
nen in beeld te brengen met DTI: diffusie-
tensor imaging. Dit is een MRI-techniek die 
de diffusiepatronen van watermoleculen 
in beeld brengt. Watermoleculen kunnen 
in principe vrij rond bewegen, maar binnen 
een zenuwbaan wordt die bewegingsvrij-
heid beperkt. De watermoleculen stromen 
daardoor voornamelijk in de richting van 
de verbindingen. Deze richtingen kunnen 
worden vastgelegd, en aan de hand hiervan 
wordt geanalyseerd hoe de witte stof 
banen in de hersenen lopen. 

DTI imaging maakt alle zenuwbanen zichtbaar.

Hersen-
gebieden  
specialiseren  
zich op 
bepaalde 
functies
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tuur en functie hebben. Jarenlang hebben onder-
zoekers geprobeerd te achterhalen wat de functie is 
van elk hersengebied. De laatste jaren zijn weten-
schappers gaan inzien dat hersengebieden voorna-
melijk deel uitmaken van netwerken.

Een netwerk bestaat uit hersengebieden die 
met elkaar communiceren, omdat ze met elkaar 
verbonden zijn (= structureel) en tegelijkertijd 
actief zijn (= functioneel). Hersengebieden vor-
men samen kleinere netwerken waarin elk gebied 
zijn eigen rol heeft. Het netwerk van gebieden is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor een specifieke 
functie, zoals het waarnemen van gezichten of het 
begrijpen van taal. 

De kleine netwerken maken weer deel uit van 
grootschalige netwerken. Welk grootschalig 
netwerk actief is, hangt af van wat iemand op dat 
moment doet. Bijvoorbeeld wanneer een persoon 
iets interessants waarneemt, is een ander groot-
schalig netwerk actief, dan wanneer iemand bezig 
is om heel doelgericht iets uit te voeren, of zomaar 
wat zit te mijmeren.

De grote en kleine netwerken zijn al vanaf de 
geboorte aangelegd, maar worden naarmate een 
kind ouder wordt steeds verfijnder. Dit soort aan-
passingen zijn afhankelijk van rijping, hormonen 
en omgevingsinvloeden zoals ervaringen. Veel 
onderzoekers nemen aan dat in de adolescentie het 
netwerk dat zorgt voor de controle over het gedrag 
en emoties nog niet ver genoeg ontwikkeld is om 
de sterk toegenomen interesses in nieuwe en span-
nende dingen goed te reguleren. 

Ontwikkeling van babybrein 
tot kinderbrein

 £ dr. janny stapel en prof. dr. sabine hunnius

De hersenen zijn letterlijk het zenuwcen-
trum van de mens. Van heel eenvoudige 
taken als ademhalen tot heel complexe 
taken als een salto aan de rekstok, alle 

aansturing gebeurt vanuit de hersenen. Net als alle 
andere lichaamsdelen groeit ook het brein sterk tij-
dens de kindertijd. Bij een pasgeboren baby weegt 
het brein nog maar ongeveer 400 gram, terwijl dit 
bij een volwassene 1400 gram is. De grootste ver-
anderingen vinden tijdens de eerst twee levensja-
ren plaats. Zo wegen de hersenen van een éénjarige 
al 1000 gram. Toch neemt het aantal zenuwcellen 
in de hersenen, ook wel neuronen genoemd, nau-
welijks toe tijdens een mensenleven. De toename 
in gewicht van de hersenen na de geboorte komt 
met name door de aanwas in verbindingen tussen 
de neuronen.

In de baarmoeder
De ontwikkeling van de hersenen start al vlak na 
de conceptie. Als het embryo nog maar drie tot 
vier weken oud is, ontstaat de neurale buis. De 
ene kant van de neurale buis zal uitgroeien tot het 
ruggenmerg, en de andere kant van de buis zal zich 
ontwikkelen tot de hersenen. Al in die vierde week 
van de zwangerschap ontstaan er duidelijk twee 
hersenhelften, de linker- en de rechterhersenhelft. 
Ook de eerste neuronen vormen zich al vroeg tij-
dens de zwangerschap. Met name in de eerste drie 
maanden worden in hoog tempo nieuwe neuronen 
aangemaakt: op een bepaald moment komen er 
wel 250.000 hersencellen per minuut bij! Als de 
baby geboren wordt, zijn nagenoeg alle neuronen 
reeds gevormd voor de rest van het leven. 

Omdat de hersenen zo sterk in ontwikkeling 
zijn, is het belangrijk om schadelijke stoffen zoveel 

Een foetus 
maakt soms 
wel 250.000 
nieuwe  
hersencellen 
per minuut 
aan!




