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DIT IS
BREINSTEIN!



De cortex kun je vergelijken met een 
heel grote prop papier. Strijk je die he-
lemaal glad dan krijg je een vierkant van 
anderhalve meter bij anderhalve meter. Stel je 
voor dat we zo’n groot vierkant hoofd zouden hebben!

DE BINNENKANT VAN JE BREIN
Over de grote hersenen en de hersenonderdelen 
diep in je brein is zo veel te vertellen dat we daar 
de rest van dit boek voor nodig hebben. Ga je mee op 
reis?

Wat?!GROTE HERSENEN cortex

de hersenstam

grote hersenen

Zo ziet de 
binnenkant  

van je brein 
eruit.

Je brein voelt een 
beetje aan als een 

stevige pudding.

de kleine hersenen

DE BUITENKANT VAN JE BREIN

Het grootste deel van je brein bestaat uit de grote hersenen. Die 
controleren onder andere wat je denkt en doet. Je herinnerin-
gen worden er opgeslagen. Het rimpelige oppervlak van je grote 
hersenen noemen we de hersenschors, of ook wel de cortex. Al 
die plooien en vouwen zorgen ervoor dat er meer hersenen in je 
schedel passen. Slim hè?

De groeven heten sulci en 
de delen tussen die groeven gyri.

(van de zijkant gezien)

Deze groeven 
heten sulci.

De delen tussen 
de groeven 
heten gyri.

Je brein 
weegt 

ongeveer 
1,4 kilo.

DE GROTE HERSENEN

sulci 
(de groeven)

gyri (het gedeelte tussen 
de groeven)

de hersenstam
de kleine hersenen

10 11
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Hersenfeitjes!
WAT DOET JE BREIN?
Je brein is dag en nacht aan het werk zonder dat je het merkt. De 
verschillende hersenonderdelen praten voortdurend met elkaar 
en met de rest van je lichaam. Dat doet je brein via zenuwcellen 
en hun verbindingen. Een ander woord daarvoor is neuronen. 

Zenuwcellen hebben een lange staart: een uitloper of axon. De 
zenuwcellen zijn grijs en daarom noemen we ze grijze stof. De 
uitlopers hebben een witte kleur. Je raadt het al: witte stof.

De zenuwcellen versturen de berichtjes via de axonen en ontvan-
gen ze via de dendrieten. Dat gaat supersnel. Heel veel zenuw-
cellen hebben duizenden verbindingen met andere zenuwcellen. 
Het is er dus altijd megadruk.

De zenuwcellen met hun uitlopers zitten niet alleen in je brein, 
maar lopen door je hele lichaam. Het is een groot netwerk van ze-
nuwbanen. 

Stel dat je jeuk hebt aan je grote teen. Razendsnel gaat er dan een 
berichtje via je zenuwstelsel van je teen omhoog naar je brein. De 
zenuwcellen geven het bericht ‘Jeuk aan de grote teen’ aan elkaar 
door. 

Vanuit je brein gaat er dan een bood-
schap naar je hand: ‘Is het niet de 
hoogste tijd om te gaan krabben? Dan 
kom je van je jeuk af! Nu krabben!’

JE ZENUWSTELSEL

grijze stof
ZENUWCELLEN 

(NEURONEN)

witte stof uitloper (axon)

centraal zenuwstelsel:
- brein
- ruggenmerg

perifere zenuwstelsel:
- zenuwbanen in je lichaam

Ha ha, 
Neurolines 

dus!

kietel 
    kietel

Krab aan 
grote teen!

Jeuk aan 
grote teen! 

Jeuk aan 
grote teen! 

Krab aan 
grote teen!

Krab aan 
grote teen!

Krrr
Krrr

Je zenuw
banen 
lijken 
wel een 
beetje 

op een spoor
wegennet! 27
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JE TWEE HERSENHELFTENPRATENDE ZENUWCELLEN
Zenuwcellen zijn heel slim. 
Ze raken elkaar niet aan, 
maar geven via korte 
en lange zenuwbanen 
berichten aan elkaar 
door. Die banen zoeken 
steeds nieuwe verbin-
dingen. Op de plek 
waar een nieuwe ver-
binding wordt gemaakt, 
de synaps, komen er stof-
jes vrij die zorgen voor zo’n 
verbinding. Die stofjes  heten 
neurotransmitters. 
Je pratende zenuwcellen vormen 
samen grote netwerken. Elke keer 
als je iets nieuws leert, leg je nieuwe 
netwerken aan. Iets nieuws leren is dus supergoed voor 
je zenuwcellen. Daardoor blijft je brein actief en word je steeds 
slimmer. 

Zhé leert skateboarden. Bij elke oefening wordt haar netwerk 
(de hersengebieden en de verbindingen ertussen) dat over skate-

boarden gaat sterker. Net zolang totdat ze 
de show steelt met haar knappe moves. 

hersenbalk
De spleet is in het  
echt niet zo breed

Je rechterhersenhelft regelt veel in het 
linkerdeel van je lichaam, en andersom. Als 
je bijvoorbeeld met je linkerhand wilt zwaai-
en, regelt je rechterhersenhelft dat. Schop 
je met je rechtervoet, dan gebeurt dat 
dankzij je linkerhersenhelft.

Je grote hersenen bestaan uit 
twee helften, de hemisferen. 
Daartussen zit de hersenbalk. 
Een beetje als twee bergen met 
een brug ertussen. Via die brug 
gaat informatie van de ene naar 
de andere berg en weer terug. Je 
hersenhelften hebben dus con-
tact met elkaar.

grote hersenen

axon Vervoert 
het berichtje 

naar de volgende 
zenuwcel

neurotransmitters
Zorgen dat het  

berichtje van de  
ene cel naar  

de andere  
kan springen

dendrieten
Zorgen ervoor 

dat de zenuwcel 
berichtjes kan 

ontvangen

Bericht ov
e

r 
sk

a
te

 bo

arde
n

Be
ri

ch
t

ov
er skate

 bo
ar

de
n

Ik voel me erg 
verbonden met jou!

zzzzz

Als je niet oefent wordt het 
netwerk over skateboarden 

juist zwakker.

brein van bovenaf gezien
Twee hersenhelften (hemisferen)

Dit is de hersen
balk van de  

zij kant gezien.

grote hersenen

Berichtjes 
reizen altijd 
van ‘kop naar 

staart’!

axon

zenuwcel

synaps

29
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Hersenfeitjes!
DE HERSENSTAM
Dokter Maria Medulla en broeder Pablo Pons werken zich rot in 
de hersenstam. 
Als in de baarmoeder van een moeder een baby’tje groeit, is de 
hersenstam het eerste gedeelte van het brein dat ontstaat. Dat is 
dus het oudste deel ervan. 
De hersenstam heeft veel taken. Daarom is het er superdruk. 
Hij regelt je ademhaling, je hartslag en je bloeddruk. Dat gaat 
allemaal automatisch. Je hoeft er niet eens bij na te denken. De 
hersenstam is ook belangrijk bij kauwen, huilen, slapen, hoes-
ten, slikken, niezen, plassen en zelfs bij overgeven. Ook regelt hij 
de temperatuur van je lichaam. 

Dit is de pons. 
Daar werk ik. Dit is de medulla. 

Daar werk ik.

DE HERSENSTAM

Broeder 
Pablo 
Pons

Dokter 
Maria 

Medulla

44

Slapen

DE HERSENSTAM

Kuch kuch

zzz, zzz

Hoesten Slikken

middenhersenen

pons

medulla

Overgeven

Blergh

Niezen

Haaatsjoe

Dit stukje 
heet de 

middenhersenen.
De middenhersenen, 

de pons en de medulla 
vormen samen de 

hersenstam.
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Hersenfeitjes!
DE SUBSTANTIA NIGRA
De substantia nigra is een hersenonderdeel dat samenwerkt met 
de basale ganglia. De naam betekent zwarte stof en komt uit het 
Latijn.
De mensen in het kuuroord zwommen in zwart water. In dat 
zwembad met zwart water bevinden zich hersencellen die 
 dopamine maken. Dat is het stofje dat een beweging start. Zon-
der dopamine blijf je stilstaan. 

[In tekstballonnen:]

[Bij illustratie:]
Basale ganglia
Substantia nigra

Bas van Basic Fut
Petra Paradijs

[Bij Pavlov:]

[Bij Pavlov:]

Mensen met die ziekte kunnen moeilijk bewe-
gen. Ze gaan trillen, worden traag, zijn star en 
stijf, wankelen en hebben haast geen uitdruk-
king meer op hun gezicht. Zo’n verstard gezicht 

noemen ze ook wel een maskergelaat, omdat 
het lijkt alsof ze een masker ophebben. 

Ze hebben soms moeite om een beweging te starten, 
zoals beginnen met lopen. Maar áls ze eenmaal lo-

pen, kunnen ze weer moeilijk afremmen. 

Ook geestelijk kunnen mensen klachten 
krijgen. Ze kunnen depressief, angstig, 

lusteloos of verward worden. De ziekte 
ontwikkelt zich bij iedereen op een 

andere manier. 

Hersencellen die 
dopamine maken

Dode hersencellen die geen 
dopamine meer maken 

Soms gaat er iets fout en 
sterven de hersencellen af 
die dopamine maken in je 
zwarte zwembad. Dan ont-

staat er een tekort aan dopa-
mine. Als dat gebeurt, heb je 

de ziekte van Parkinson.

Met 
dopamine

Zonder 
dopamine

Dit zijn de 
basale ganglia. 
Daar werk ik.

Wij werken 
heel veel 

samen!

Dit is de 
substantia nigra. 

Daar werk ik

Verstard gezicht

Iemand 
met de 

ziekte van 
Parkinson

Dopamine  
stimuleert het 

beloningssysteem in je  
brein. Dopamine is dus 

belangrijk voor het 
functioneren van de 

basale ganglia.

dopamine  
is niet alleen belangrijk 

bij bewegen, het zorgt ook 
voor een goed gevoel. 
Als je lekkere dropjes  

eet bijvoorbeeld. 
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DE HIPPOCAMPUS 
Je hebt een geheugen nodig om nieuwe dingen 
te leren en om geleerde dingen te onthouden. 
Je hippocampus is een soort bibliotheek, ge-
vuld met informatie over je leven. Als je alles 
onthoudt, raakt je bibliotheek al snel overvol. Daarom zijn er 
meerdere afdelingen. 
Twee van die afdelingen heten het langetermijngeheugen en het 
kortetermijngeheugen.
Je hippocampus zorgt ervoor dat belangrijke informatie wordt 
opgeslagen in je langetermijngeheugen. Daardoor weet je

 bijvoorbeeld wie je 
bent en wie je ouders en 
vrienden zijn. De hip-
pocampus doet dat niet 
in zijn eentje, maar in 
samen werking met 
veel andere gebieden die in en ook onder de cortex liggen.
In de afdeling kortetermijngeheugen is informatie opgeslagen 
die je mag vergeten, omdat die niet zo belangrijk is. Zoals  welke 
sokken je vorige week donderdag aanhad. Of wat er eergisteren 
op je boodschappenlijstje stond. Je hebt die informatie maar 
even nodig, en als je het allemaal zou onthouden, ontploft je 

hoofd misschien wel.
Je hippocampus is heel druk met het lezen en ver-

sturen van informatie naar 
de juiste afdelingen.

Als je veel  
beweegt of naar muziek 
luistert, verhoog je de 

toename van acetylcholine. 
Daardoor blijft alles wat  
je leert beter hangen.

CORTEX

DE 
HIPPOCAMPUS

Dit is de 
hippocampus. 

Daar werk ik.

Assetilia 
Choline




