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SAMENV ATrING 

In dit verslag worden de gangbare theorieen en opvattingen met betrekking tot het 
fysiologisch functioneren van het evenwichtssysteem gernventanseerd. 
De mens is in staat zowel in rust aIs tijdens bewegingen van hoofd. romp en lede
maten zijn evenwicht en orientatie te bewaren. Steeds zal hij met behulp van zijn 
skeletspieren zodanige correcties uitvoeren, dat hij niet omvaIt. En tevens weet hij 
-uitzonderlijke situaties daargelaten- van moment tot moment, welke stand zijn 
lichaam in de mimte inneemt. 

Handhaving van bet evenwicht is mogelijk door de integratie van de input van 
impulsen uit vier sensorische systemen. te weten: het vestibulaire systeern, het 
proprioceptieve systeem. het visuele systeem en het oppervlakkig sensibel systeem. 
Het vestibulaire systeem bestaat enerzijds uit het vestibulaire orgaan met aIle 
afferente en efferente zenuwbanen en anderzijds uit het vestibulaire kernencomplex. 
Het vestibulaire orgaan. dat gepaard is aangelegd, vormt een ondeelbaar geheel met 
het inwendige gehoororgaan en is opgebouwd uit de sacculus. de utriculus en de 
halfcirkelvormige kanalen. Het bevat meerdere zintuiggebieden: de macula sacculi, 
de macula utriculi en de drie cristae ampullares. Samen dienen zij voor registratie 
van versnelling en plaatsverandering van het lichaarn, speciaal het hoofd en daardoor 
voor oriente ring in de ruimte. 
De zenuwvezels afkomstig van het vestibulaire orgaan eindigen nagenoeg aIle bij de 
vier vestibulaire kemen. Slechts enkele vezels lopen zonder te schakelen rechtstreeks 
naar het cerebellum. Het vestibulaire orgaan kan zelf niet onderscheiden of aIleen 
het hoofd bewogen heeft of het gehele lichaam. Vandaar de nauwe samenwerking 
met de overige sensorische systemen. 
De receptoren van deze systemen, de gewrichtssensoren. spierspoeltjes en pees
lichaampjes van het bewegingsapparaat, de tastreceptoren van de huid en de foto
receptoren van het oog st2.an ook aIlen via afferente en efferente zenuwbanen direct 
of indirect met de vestibulaire kemen in verbinding. Voorts zijn de vestibulaire 
kernen door middel van afferente en efferente vezels op zeer gecompliceerde wijze 
verbonden met elkaar. met het ruggemerg. het cerebellum, de oogspierkernen in de 
hersenstarn, de formatio reticularls en met de cortex cerebri. De vezels vanuit het 
cerebellum naar de vestibulaire kemen vormen kwantitatief gezien het grootste deel 
van de afferenten. Bij de efferenten zijn dit de vezels die naar het ruggemerg voeren. 

Door de talrijke verbindingen die er tussen de vier subsystemen onderling en met het 
centraIe zenuwstelsel zijn, is de mens in staat zijn lichaamsevenwicht te handhaven. 
Deze handhaving kan tot stand komen door een statische spieractiviteit, waarbij het 
lichaam nauwelijks beweegt. Deze spieractiviteit is het gevolg van een combinati~ van 
reflexen: de statische reflexen. De meest basale reflex is de myotatische strekreflex, 
die binnen 50 msec. optreedt. Deze statische reflexen worden in de literatuur 
onderverdeeld in houdings-/standreflexen en oprichtreflexen. 
De houdingsreflexen gaan uit van de statolietorganen. Zij besturen via tonische 
labyrintreflexen enerzijds de ogen (compensatoire oogbeweging) en andeczijds de 
ledematen, via de vestibulo-oculaire respectievelijke vestibulospinaIe baan. Zij 
werken hierbij nauw samen met de tonische hals-, nekreflexen, omdat deze reflexen 
informatie leveren over de. stand van de romp ten opzichte van het hoofd. Dieren 
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gebruiken na een valpartlj retlexen, de oprichtretlexen, om de normale lichaams
houding weer in te nemen. De retlexen treden altijd op in een systematische 
volgorde, beginnende bij l;1et hoofd. Bij de mens wordt de oprichtreflex niet in zijn 
totaliteit aangetroffen, waarschijnlijk zijn er weI delen van de reflex aanwezig. 

De hierboven beschreven statische retlexen hebben een stabiliserende werking ten 
aanzien van het hoofd en de romp als ook ten aanzien van de blikrichting van de 
ogen bij een hoofdbeweging. Tijdens bewegingen van het lichaam worden er andere 
retlexen aangewend om in evenwicht te blijven. Dit zijn de statokinetische retlexen, 
die een compensatoir karakter hebben ten aanzien van het hoofd, de romp en de 
ogen. De correcties van hoofd en lichaam worden in dit geval via de vestibulospinale 
reflexbaan uitgevoerd. Bij de ogen zorgt de vestibulo-ocu1aire reflex voor deze 
correcties. De compensatoire oogbewegingen die als reactie optreden zijn in staat de 
ogen tijdens draaiing van het hoofd op hetzelfde punt van de omgeving te laten 
richten. Wanneer er geen compensatie meer mogelijk is, dan wordt de langzame oog
beweging onderbroken dobr een snelle terugsprong van het oog. De combinatie van 
de langzame en de snelle oogbeweging wordt (vestibulaire) nystagmus genoemd. 
Naast deze vestibulaire nystagmus is er ook een optokinetische nystagmus. Deze 
treedt op bij beweging van het gehele visuele veld terwijl de waarnemer stilstaat. In 
deze situatie bestaat vaak~de illusie dat de waamemer zelf draait en de omgeving stil 
staat. , 
De vestibulospinale retlexe.m worden gerekend tot het closed-loop systeem, omdat de 
vestibulaire kemen een feedbacksignaal ontvangen vanuit de spinale afferente vezels. 
De vestibulo-oculaire refIexen behoren tot het open-loop systeem, omdat de oculo
motorrespons altijd zonder: enig feedbacksignaal wordt uitgevoerd. 

Naast de evenwichtsregulatie door middel van reflexen kan ook de motorische 
hersenschors, nadat zij informatie uit een aantal receptoren heeft ontvangen, 
doelgericht gecoordineerde bevelen geven aan die spieren welke het evenwicht 
kunnen corrigeren. Maar het is niet zo, dat aIle receptoren die het evenwicht 
betrokken zijn, schorsprojectie bezitten en dientengevolge, behalve reflexeffecten oak 
gewaarwordingen kunnen veroorzaken. 
Ook het cerebellum en de formatio reticularis zijn betrokken bij de controle en 
correctie van de posturele reflexen. Het cerebellum werkt als een correctie
mechanisme: het kan de afdalende informatie vervoerd in de vestibulospinale, dan 
weI de vestibulo-oculaire baan bijstellen. De formatio reticularis speelt een rol bij de 
herkenning van sensorische patronen via in data-centra opgeslagen informatie, 
waardoor de vestibulaire activiteit op een onbewust niveau kan plaatsvinden. 
Ontbreekt de herkenning,: dan treden er symptomen van bewegingsziekten op. 

I, , , 

! 
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VOORWOORD 

In het kader van ons doctoraal examen Gezondheidswetenscbappen, afstudeerrichting 
Bewegingswetenschappen is er een literatuuronderzoek verricht naar het fysiologisch 
functioneren van het evenwichtssysteem ter voorbereiding op de onderzoeksstage. 
Het doel van de onderzoeksstage is een experimenteel instrumentarium te ontwik
kelen, waarmee inzicbt wordt verkregen in bet functioneren van het evenwichts
systeem bij ouderen, met de nadruk op de bijdrage van het proprioceptieve systeem. 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op het projectburo voor Biomedische en 
Gezondheidstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. We willen bij 
deze Wim Bles (1NO-Zintuigfysiologie), Jan Graafmans, Maurice Heijnen, Maarten 
Verduin en Mia Lutters-Oaassen bedanken voor hun inhoudelijke bijdrage en morele 
steun. 

Marlelle Snijders 
Pauline Evers 
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1 INLEIDING 

• , I 

Het vestibulaire systeem (evenwicbtssysteem) speelt een belangrijke rol bij de 
orientatie van bet licbaam in de ruimte. Dit geldt voor bet bewuste gevoel van 
bouding en beweging ten opzicbte van de ruimte, maar nog meer voor een reeks van 
onbewust en snel verlopende reflexen, die er automatiscb voor zorgen dat bet 
evenwicbt bewaard blijft door een juiste besturing van de posturele spieren 
(boudingsspieren ). 
Het evenwicht blijft gehandhaafd zolang als het lichaamszwaartepunt binnen het 
ondersteunende vlak valt. 

De bedoeling is het fysiologisch functioneren van het evenwichtssysteem te 
beschrijven. Onder normale omstandigbeden werkt het vestibulaire systeem nauw 
samen met het visuele, bet proprioceptieve en het oppervlakkige sensibele systeem. 
We zullen allereerst de verschillende deelsystemen anatomisch en vervolgens fysio- . 
logisch benaderen. De uiteindelijke integratie van de deelsystemen, die op verschil
lende manieren tot stand komt, is van be lang als uitgangspunt om in een later 
stadium het evenwichtssysteem bij ouderen te kunnen bekijken. 
Vit de gelezen literatuur is gebleken dat er nog vele vraagtekens zijn op het gebied 
van het functioneren van het evenwichtssysteem. 

Vervolgens bekijken we de integratie van de deelsystemen. Informatie over de 
buitenwereld, rus ook informatie over zijn eigen licbamelijkheid verzamelt de mens 
met behulp van sensoren. Deze zijn als voIgt onder te verdelen: 
a. De propriosensoren. 

Hiertoe behoren de speciele proprioceptie (hoofdstuk 2) en de algemene 
proprioceptie (hoofdstuk 3). 

b. De interosensoren. 
Het merendeel van deze sensoren speelt een rol bij de regulering van vegetatieve 
functies., zoals o.a. het honger- en dorstgevoel. Deze sensoren zijn voor de 
houdingsregulatie ruet van belang en zullen verder niet besproken worden. 

c. De exterosensoren. 
De zintuigcellen van deze sensoren zijn als regel oppervlakkig gelegen. Bij de 
regulatie van evenwicht zijn de huidzintuigen en het oog van belang (hoofdstuk 
4). 

De sensorische informatie wordt geintegreerd in het centrale zenuwstelsel, met name 
in de vestibulaire kernen. In hoofdstuk 5 worden deze kernen en hun aanvoerende 
(afferente) en afvoerende (efferente) banen besproken. 

Na de bebandeling van de afzonderlijke sensorische systemen en hun integratie in de 
vestibulaire kernen, wordt in hoofdstuk 6 de bijdrage van deze systemen aan de 
handhaving van het even wicht besproken. Deze bandhaving vindt plaats door middel 
van reflexen. Een reflex is een reactie op een prikkel die buiten de wi! om tot stand 
komt. Deze reflexen kunnen door de activiteit van de· reticulaire formatie en het 
cerebellum (kleine hersenen) gecontroleerd en eventueel bijgesteld worden. Wanneer 
de sensorische informatie de cortex bereikt, wordt, men zich ook bewust van de 
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regelsysteem, waarbij sprake is van een samenwerking tussen open en gesloten 
regelkringen (hoofdstuk ,1). 

In figuur 1 wordt de bijdrage van de verschillende subsystemen aan de handhaving 
van het evenwicht weergegeven. De integratie tussen de verschillende subsystemen is 
omwille van de duidelijkbeid weggelaten. 

I gewrichtssensoren I ' sacculus 
I 

I I I,SJ spierspoelljes utriculus huidzintuige . 

I I: holfcirkelvormige i 
I 

peeslichaamp jes 
I : : konalen 

: ! 
, I 

,._ ........... __ ....... _] ... _ .•.. _ ........................ i I ! 

I 

1 

I 

I I 
I 

~ 
I 

'it V t 
algemene speciele exteroceptie 
proprioceptie. proprioceptie 

~ 
, 

I~ 
I 

'VI 
i 

I vestibulaire I cerebellum 
! formotio reticularis I kernen I cerebrum 

i 
i 
! 

1 
'¥ 

handhaving evenwicht 
.i' t " ..... 

II 
! , 

posturele oculaire ruimtelijke 
compensatie compensatie orientatie 

Figuur 1. Yereenvoudiade schematische weeraave van de bijdr_ van verschillende 
systemen aan de handhavina van evenwicht. 
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SPECIELE PROPRIOCEPTIE 

De speciale proprioceptie heeft betrekking op het vestibulaire systeem. Hoewel de 
vesb"bulaire sensoren van oorsprong exteroceptief (oppetvlakkig gelegen) zijn, rekent 
men de vestibulaire organen tot de propriosensoren, aangezien deze informatie 
verschaft'en omtrent de stand en bewegingen van het hoofd in de mimte. 
Het vestibulaire orgaan, dat gepaard is aangelegd in de beide rotsbeenderen van de 
schedel, wordt gevormd door de sacculus, utriCLilus en drie halfcirkelvormige kanalen. 
Het orgaan bevat meerdere zintuiggebieden: de macula sacculi, de macula utriculi en 
drie cristae ampullares. Gezamenlijk dienen zij voor de registratie van hoofdversnel
ling en verplaatsing, hetgeen orientatie in de ruimte mogelijk maakt. 

2.1 Bouw en lir:&inz: van het vestibulaire systeem 

'~'"'"-¥*_ $CII1lI - ~ 
~_$CII1lI 

, mfldlll 

IIYI-- sc.IJI 
IymPMIi 

Figuur 2. Bouw en 1i~lDng van het vestibulaire en auditieve systeem in het oor. 
(Bron: Silbemagl en Despopoulos, 1981). 

Het OOT bevat zowel het auditieve systeem ais het vestibulaire systeem (zie figuur 2) 
en kan ondetverdeeld worden in : 

Het uitwendig oor. 
Dit deel bestaat uit de oorschelp, de uitwendige gehoorgang en bet trommelvlies. 
Het middenoor. 
Dit deel bestaat uit de trommelholte; dit zijn met lucht gevulde uitsparingen in 
bet rotsbeen. Door een keten van gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijg
beugel) worden de trillingen van het trommelvlies overgebracht op het ovale 
venster, dat met bet ronde venster de afscheiding vormt tussen de trommelholte 
en bet binnenoor. 
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- Het binnenoor. 
Dit deel bevat een stelsel van holten en kanalen (labyrint) dat onder te verdelen 
is in een benig en vIiezig gedeelte. Het benige labyrint bevat een heldere vloei
stof, perilymfe, waarin het vliezige labyrint zweeft. Het vliezige labyrint bevat 
endolymfe, een slijmachtige vloeistof (zie figuur 3). 
Het binnenoor bevat twee zintuigen die ondanks hun morfologiscb gelijke opbouw 
verschillende functieshebben. Het ene deel, de cochlea, is het eigenlijke geboor
orgaan; het andere deel van het labyrint vormt het vestibulaire orgaan. 

Het vestibulaire orgaan (zie figuur 3) wordt gevormd door: 
a. Het vestibulum. 

Het vestibulum is het middelste deel van het benig labyrint en bevat twee vliezige 
delen: de sacculus en de utriculus. Binnen bet vliezige deel van de sacculus en 
utriculus bevinden zicb zintuigelementen van bet vestibulaire orgaan. In de bodem 
van de utriculus liggen de zintuigcellen ingebed tussen steunweefsel. Het gebeel 
vormt de macula utriculi (zie figuur 4). De zintuigcellen dragen haarvormige 
uitsteeksels (cilia) die aan hun uiteinden verankerd zijn in een gelatineuze massa, 
bet statolietenmembraan, waarop een neerslag van kalkzout (calciumcarbonaat) 
ligt (statoliet / otoliet). De statoliet heeft een grotere dichtbeid (2.6) dan de 
endolymfe (1.03) en rust, in rechtopstaande houding, met lichte druk op de 
zintuigharen. In de sacculus is ook een statoliet aanwezig, die verbonden is met 
de zintuighaarcellen van de macula sacculi (zie figuur 4). De utriculus is met de 
sacculus verbonden door middel van de ductus utriculosaccularis. Wanneer het 
hoofd rechtopgebouden wordt, ligt de macula utriculi ongeveer borizontaal, maar 
staat de macula sacculi praktisch verticaal. 

Figuur 3. Het lab,yrint. Het vestibulum, het middelste dee! van het labyrint, bevat 
de utriculus (1) en de sacculus (2), die door de ductus utriculosaccularis 
(3) met elkaar verbonden zijn. In de utriculus monden drie balfcirkel
vormige kanalen uit; het voorste verticale (4), bet achterste vertica1e (5) 
en het horizontale kanaal (6). Zij vormen bij de overgang naar de 
utriculus ampullae (7). Het benige labyrint (8) bevat perilymfe (9) waarin 
bet vliezig labyrint (10) gevuld met endolymfe (11) zweeft. Crus commune 
(12). 



9 

Figuur 4. De bouw van de maculae. In de maculae omgeven de steuncellen (1) de 
zintuigcellen (2), die aan de bovenkant cilia (3) bevatten. Op het 
zintuigepitheel ligt het statolietenmembraan (4) met de statolieten (5). 
Via de zenuwvezel (6) wordt de informatie naar het centrale zenuwstelsel 
vervoerd. 

b. De halfcirkelvormige kanalen. 
De drie benige halfcirkelvormige kanalen bevatten de vliezige halfcirkelvormige 
kanalen (zie figuur 5). Ze staan bijna loodrecht op elkaar. Het verloop van de 
kanalen kornt niet overeen met de lichaamsassen. Het laterale (horizontale) 
kanaal ligt in een viak dat een hoek van 30° rnaakt met het horizontale vlak. De 
beide andere kanalen (anterior en posterior) wijken 45° van het rnediane en het 
frontale viak af (zie figuur 5). 

Figuur 5. Orientatie van de halfcirkeivormiKe kanalen in het hoofd. 
Horizontaal kanaal (HC), achterste verticale kanaal (PC) en voorste 
verticale kanaal (AC). 
(Bron: Baloh, 1984). 
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De drie halfcirkelvormige kanalen staan in verbinding met de utriculus door middel 
van vijf openingen. De tyvee verticale kanalen verenigen zicb tot een gezamenlijk 
kanaal (crus commune) (zie figuur 3). Het acbterste verticale kanaal van bet linker 
vestibulaire orgaan en het voorste verticale kanaal van bet recbter vestibulaire orgaan 
staan in evenwijdige vlakke~ evenals het voorste verticale kanaal van het linker 
vestibulaire orgaan en het achterste verticale kanaal van bet andere vestibulaire 
orgaan. Ieder kanaal vormt bij de overgang naar de utriculus een verwijding, de 
ampulla (zie figuur 3 en 6). 

EaiIatory actMIy to .......... -,in __ 

............ 

Figuur 6. De bouw van de ampulla. 
(Bron: Hinchcliffe (ed.), 1983). 

Het voorste verticale kanaal heeft de ampulla aan de voorzijde, het achterste 
verticale kanaal he eft de ampulla aan de achterzijde. Bij de borizontale kanalen 
bevindt de ampulla zich aan de voorzijde. De crista ampullaris vormt een knobbel 
die in de ampulla dwars op het verloop van het kanaal staat en aan zijn oppervlak 
steuncellen en zintuigcellen draagt. Op iedere zintuigcel staan 60-100 cilia (Wersall 
en Lundquist in Hinchcliffe, 1983). De crista beslaat ongeveer 1/3 van de boogte van 
de ampulla. Er bovenop ligt de uit een gelei-achtige substantie bestaande cupula, die 
tot het dale van de ampulla reikt (zie figuur 7). De dichtheid van de cupula is gelijk 
aan die van de endolyrnfe. Geen enkele lineaire versnelling is dus in staat de 
endolymfring en daarmee de cupula te verplaatsen ten opzicbte van de ondedaag (de 
crista). 

De zintuigcellen van maculae en cristae hebben in principe dezelfde bouw. Ze zijn 
mechanoreceptoren die op een tangentiele ombuiging van hun cilia reageren. Er ~jn 
twee soorten zintuigcellen: 
1. Type I (spoelvormig). 

Het is een rond cellichaam met een dunne hals, waarvan de bovenkant door een 
dichte cuticulaire plaat afgesloten wordt Dit cellichaam wordt bijna gebeel 
omgeven door een kelkvormige oorsprong van de afferente zenuw; op de buiten
zijde van dit kelkje bevindt zich weer een eindknopje van een efferente zenuw 
(postsynaptische inhibitie). Op de cuticu1aire plaat staan cilia; enerzijds de 
stereocilia van verschillende lengten (trapsgewijs) en anderzijds een zeer lang, 
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Figuur 7. Crista ampullaris. De cupula (1) is een geleiachtige substantie, die 
gelegen is op de steuncellen (2) en zintuigcellen (3) van de crista. Op de 
zintuigcellen staan cilia (4). Via zenuwvezels (5) voeren de zintuigcellen 
informatie naar het centrale zenuwstelsel. 
(Bron: Kahle, Leonhardt en Platzer, 1986). 

Figuur 8. Type I (a) en Tn>e II (b) zintui~cellen. De zintuigcellen worden aan de 
bovenkant door een dichte cuticulaire (1) plaat afgesloten. Hiervanaf 
gaan stereocilia (2) en een kinocilium (3). Het type I zintuigcel wordt 
omgeven door een zenuwkelk (4). Via een afferente zenuw (5) en een 
efferente zenuw (6) zijn de cellen verbonden met het centrale zenuw
stelseL 
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beweeglijk kinocilium (zie figuur 8). 
2 Type n (cilindervo~g). . 

Oit type zintuigcel bevat een cilindervormig cellichaam, dat alleen in het basale 
deel contact heeft met de afferente zenuw; het eindknopje van de efferente 
zenuw eindigt rechtstreeks op de zintuigcel (presynaptische inhibitie). De verdere 
opbouw is gelijk aan de type I zintuigcel (zie figuur 8). 

In hoeverre de type I en de type n cellen ook functioneel verschillen is niet bekend 
(Luxon in Dix en Hood, 1984). 

Werkinc van bet vestibulaire systeem 

De vestibulaire organen geven informatie over de stand en standveranderingen van 
het hoofd. De standveranderingen kunnen een rechtlijnige richting of een draairich
ting betreffen. De statolietorganen in de utriculus en sacculus verzorgen de infor
matie over iedere verandering van snelheid of stand in lineaire richting. De cristae 
ampullares in de halfcirkelvormige kanalen verschaffen uitsluitend informatie over 
standverandering in de draairichting. 

2.2.1 De statolietorganen 

De statoUeten kunnen. doordat zij een grotere dichtheid hebben dan de omgevende 
endolymfe, onder invloed van de zwaartekracht op de cilia enerzijds een lichte druk 
of trek uitoefenen en anderzijds een zijdeUngse afbuiging van de cilia veroorzaken 
(Bernards en Bouman, 1988). De zintuigharen ontladen zich in rust met een 
bepaalde basisfrequentie (ongeveer 100 actiepotentialen per seconde) (Collewijn in 
Voorhoeve, 1978). In de zenuw, die de macula verlaat bestaat in rust een voortduren
de stroom van actiepotentialen die vermoedelijk de rusttonus in het vestibulaire 
orgaan mede onderhouden. Druk en trek, maar vooral omhuiging veroorzaakt een 
verandering in deze basisactiviteit. Ombuiging van de cilia in de richting van het 
kinocilium leidt tot een nerveuze prikkeling (activatie), ombuiging in de tegenover
gestelde richting leidt echter tot een nerveuze remming (inhihitie) (zie figuur 9). 
Bewegingen in daartussen liggende richtingen veroorzaken prikkeling of remming 
onder de drempelwaarde. De vestibulaire zintuigcel is dus een richtingsgevoelige 
verplaatsingsopnemer en levert informatie omtrent deformatie langs een as. de 
polarisatie-as van de cilia.. 

, 

Op de macula utriculi zijn
l 

de zintuigcellen zodanig gerangschikt dat alle kinocilia in 
de richting van een denkheeldige gekromde lijn wijzen, de striola (zie figuur 10) .. Zij 
zijn gevoelig voor VOOT-, achter- en zijwaartse versnellingscomponenten. Hierdoor za1 
een afbuiging van de cilia op de macula utriculi in een bepaalde richting aan een 
zijde van de striola met een toename (activatie), en aan de andere zijde met een 
afname (inhibitie) van de ontladingsfrequentie gepaard gaan. Op de macula sacculi is 
ook een rangschikking van de cilia ten opzichte van de striola terug te vinden (com
plexer), met dit verschil dat in de sacculus de kinocilia van de striola afwijzen (zie 
figuur 11). Zij zijn gevoeUg voor voor- en achterwaartse en vertica1e versnellingen 
(Luxon in Dix en Hood, 1984). \ 



13 

Figuur 9. Schematische ilIustratie van de relatie tussen cilia orientatie en de Ont
ladin~sfreQuentie bij de maculae en cristae. 
(Bron: Wersall, Gleisner en Lundquist in Dix en Hood, 1984). 

Figuur 10. Macula utriCUlus. 
(Bron: Hinchcliffe (ed.), 1983). 

Binnen de maculae verschuiven de statolieten de statolietenmembraan met de cilia 
enerzijds bij wisselende hoofdbewegingen, als gevolg van hun traagheid, en anderzijds 
bij wisselende ruststanden van het hoofd in de ruimte (kanteling om een transversale 
of sagitale as) als gevolg van de richtingsverandering ten opzichte van de zwaarte
kracht. De effectieve prikkel voor de statolietorganen is steeds die component van de 
ontbonden versnelling die parallel aan het macula..oppervlak werkt (Silbemagl en 
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Despopoulos, 1981). 

Men zou verwachten, dat de toestand van gewichtloosheid. zoals deze door astro
nauten wordt ondergaan, een bijzondere invloed op het statolietensysteem zou 
hebben. Hoewel men weI moet aannemen, dat iedere statoliet dan zijn evenwichts
stand blijvend za1 innemen, blijkt dat de mens hier niets van merkt, daar het centrale 
zenuwstelsel alle informatie van de evenwichtsorganen onderdrukt in deze bijzondere 
omstandigheden. Deze neiging tot onderdrukking van ongewone signalen (of de 
gevolgen van de afwezigheid van signalen) za1 bij de halfcirkelvormige kanalen 
uitgebreider ter sprake komen. 

Figuur 11. Macula sacculus. 
(Bron: Hinchcliffe (ed.), 1983). 

l.l.l Cristae ampuUares 

Iedere verandering in de draaiingstoestand van bet boofd wordt op de cristae ampul
lares overgebracht doordat bij een beginnende draaibeweging de endolymfe in de 
balfcirkelvormige kanalen ten gevolge van zijn eigen traagheid nog stil blijft staan. Er 
ontstaat een relatieve beweging in tegengestelde richting (traagheidsstroom) zoals in 
figuur 6 weergegeven is. De daardoor veroorzaakte ombuiging van de cupula trekt ,de 
cilia mee en dit werkt aIs neurale prikkel Als het lichaam langere tijd met constanle 
snelheid draait komt de relatieve beweging van de endolymfe ten opzicbte van het 
kanaal tot stilstand. Deze draaiing zander versnelling oefent geen kracht uit op de 
cupula en de cupula za1 in de ruststand terugveten met een tijdconstante van circa 20 
seconden (Steinhausen in Hinchcliffe, 1983). Bij het afremmen van de draaibeweging 
'draait' de endolymfe nog enige tijd door: er ontstaat weer een relatieve stroming, nu 
echter in de andere richting dan bij de start. 
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In de ruststand van het hoofd ontladen de zintuigcellen van de cristae zieh met een 
zekere basisfrequentie. I;>eze kan toe- of afnemen al naar geJang de riehting van de 
afbuiging. De ontladingsfrequentie van een zenuwvezel, afkomstig van een crista-eel, 
neemt toe als de cilia in de riehting van het kinocilium worden afgebogen, terwijl een 
buiging van het kinocilium af de ontladingsfrequentie doet verminderen (zie figuur 
9). In de cristae ampullares van de horizontale kanalen zijn de zintuigceUen zo 
gerieht dat de kinocilia aan de kant van de utriculus staan. Bij het starten van een 
draaiing naar reehts ontstaat een eetripetale (ampullopetale) sttoom in het reehter 
horizontale kanaal. De frequentie van de actiepotentiaal neemt hierdoor reehts toe 
en links af. Oit versehil wordt in de hersenen "geinterpreteerd" als "draaiing naar 
reehts". In de verticale kanalen staan de kinocilia juist andersom en geeft buiging van 
de cupula naar de utriculus toe inhibitie. EIke willekeurige draaiing van het hoofd zal 
duseen bepaalde combinatie van kanaal-signalen geven, afhankelijk van de vee
torisehe componenten. Elk kanaal levert zo een partiele bijdrage aan de draaiper
eeptie. Van elk paar parallelle kanalen van beide vestibulaire organen zal er dus een 
tijdens een draaiing geactiveerd en de ander geinhibeerd worden; het effect zal 
groter zijn naarmate de draaiversnelling groter is en de draaiing meer in het vlak van 
het desbetreffende kanaaL plaatsvindt. Draaiing loodreeht op het vlak van een kanaal 
he eft geen effect. 

Volgens de eenvoudige mechanische opvatting over de terugkeer van de cupula naar 
de evenwichtsstand, zouden zowel draaigewaarwording als nystagmus in dezelfde 
mate moeten afnemen, daar zij beide onder het commando van de cupula staan. Bij 
de mens blijkt er een inhibitoire neiging te bestaan, in de zin van bekorting van de 
duur der reacties voIgende op vestibulaire prikkeling. Wordt dit vermogen door 
ongewone bewegingssituaties abnormaal aangesproken dan resulteert dit in een zeer 
sterke onderdrukking van de gevolgen van de vestibulaire prikkeling (bijvoorbeeld bij 
balletdansers). Mist men dit vermogen tot onderdrukking, dan zal men gevoelig zijn 
voor bewegingsziekten. De inhibitie bekort dus sleehts de duur van de naverschijn
selen, maar de aanvangswaarde van de reaetie blijft aanwezig, omdat de eerste 
vestibulaire signalen naar het centrale zenuwstelsel de juiste sturende grootte 
hebben. 
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3 ALGEMENE PROPRIOCEPTIE 

Naast de speciele proprioceptie speelt ook de algemene proprioceptie een belangrijke 
rol bij het houdings- en bewegingsgevoel. 
De sensoren die tot de algemene proprioceptie gerekend worden liggen in het 
bewegingsapparaat. Hiertoe behoren de gewrichtssensoren, de spierspoeltjes en de 
peeslichaampjes. Zij projecteren via de propriosensorische banen op de cortex cerebri 
(hersenschors), voomamelijk de gewrichtssensoren en op de cortex cerebelli (schors 
van de kleine hersenen), voomamelijk de peeslichaampjes en de spierspoeltjes. Elke 
beweging kan derhalve bewust worden gevolgd met behulp van de proprioceptie: in 
feite duseen terugkoppeling naar de hersenschors van het effect van de opdrachten 
die door de hersenschors aan de spieren worden gegeven. De proprioceptie zorgt 
ervoor dat elke beweging gecodeerd wordt in spierlengte, spier-(pees-)spanning, stand 
en beweging van de gewrichten. 

3.1 Gewrichtssensoren 

De gewrichtssensoren zijn de belangrijkste propriosensoren, daar de proprioceptieve 
projectie op de hersenschors voomamelijk tot stand komt vanuit deze sensoren. De 
gewrichtssensoren liggen in de gewrichtskapsels en gewrichtsligamenten. 
Vier functionele typen sensoren kunnen in en om het gewrichtskapsel worden 
onderscheiden. 
- Type I sensoren. 

Zij zijn gelegen in de buitenlaag van de membrana fibrosa van het kapsel. In de 
ledematen vindt men de meeste type I sensoren in de proximale gewrichten. De 
afferente vezels (type II zenuwvezels) zenden informatie naar het ruggemerg ten 
behoeve van spinale reflexen. Verder zijn er verbindingen met de cortex cerebri 
via de tracti gracilis en cuneatus, nuclei gracilis en cuneatus, lemnicus medialis en 
thalamus. De sensoren hebben een lage drempel: zij zijn aerief bij elke stand van 
het gewricht en .reageren voorts op standsverandering (fasisch-tonische sensoren). 
Door de lage prikkeldrempel zijn deze sensoren van be lang tijdens fysiologische 
be lasting van het gewricht. De type I sensoren zijn dus van belang voor de 
statesthesie en kinesthesie (gevoel voor houding en beweging). 

- Type II sensoren. 
Zij zijn omgeven door lamellen en worden daarom wei aangeduid met pacini
forme sensoren. Dit type wordt aangetroffen in de diepere laag van de membrana 
fibrosa van het kapsel en in het vetweefsel in en buiten het kapsel. In het 
intracapsulaire vetweefsel liggen zij dicht bij de membrana synovialis bij de 
bloedvaten. In de ledematen worden de meeste gewrichtssensoren van het type II 
gevonden in de distale gewrichten. De afferenten (type II zenuwvezels) projec
teren naar de medulla spinalis en zijn van belang voor de spinale reflexen. De 
sensoren hebben een lage drempel en adapteren snel aan een standverandering 
(fasische sensoren). Uit het bovenstaande voIgt dat dit type sensor belangrijk is bij 
fysiologische belasting en een rol speelt bij de kinesthesie (bewegingsgevoel). 

- Type m sensoren. \ 
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Zij bevinden zich in de capsulaire (binnen het kapsel gelegen) en extracapsulaire 
(buiten bet kapsel g~legen) ligamenten, dicbt bij de aanhecbting. Zij worden 
geinnerveerd door I.,-zenuwvezels (bun geleidingstijd is veel groter dan die van 
type II zenuwvezels) die in bet ruggemerg projecteren. Deze sensoren bebben een 
hoge drempel en reageren tonisch. dat wil zeggen dat zij op elk moment infor
matie geven over de lengtetoestand van de spier. Bij normale belasting zijn zij 
niet actief en het is waarschijnlijk dat zij schade voorkomen door bij extreme 
belastingen bepaalde spiergroepen te activeren en andere te remmen. Deze 
sensoren zijn te vergelijken met de peessensoren (zie par. 3.3). 

- Type IV sensoren. 
Zij zijn actief bij bescbadiging en komen voor als vrije zenuwuiteinden (voor
namelijk in ligamenten) of als een netwerk van sensoren (in de membrana fibrosa 
en het vetweefsel). De afferente vezels zijn van het type ill of IV en hebben een 
kleine geleidingssnelheid, waardoor de informatie langzaam het centrale zenuw
stelsel bereikt. De zintuigen bebben een boge drempel en zijn doorgaans niet 
actief. 

3..2 Spienpoe1en 

Dit zijn zintuiglichaampjes, die in vrijwel alle skeletspieren voorkomen. In bet 
algemeen treft men meer spierspoelen aan in de extensoren dan in de flexoren en 
meer in nauwkeurig werkende dan in grof werkende musculatuur. Opvallend is, dat 
het spierspoeltje Diet aIleen met afferente zenuwvezels, docb ook met efferente 
zenuwvezels verbonden is. Het orgaantje dankt zijn naam aan bet feit dat het voor 
een groot deel is omgeven door een spoelvormig kapsel dat een lymfachtig vocht 
bevat. 

Elk spierspoeltje bevat een aantal intrafusale (in het spierspoeltje gelegen) dwars
gestreepte spiervezels. Daar de intrafusale vezels in dezelfde lengterichting liggen als 
de extrafusale vezels, worden ze door bet langer worden of verkorten van de spier op 
dezelfde wijze getroffen. Het aantal spoeltjes verschilt van spier tot spier. Er zijn in 
feite twee typen intrafusale vezels, zoals in figuur 12 is weergegeven: 
1. De kernzakvezeltjes. 

Zij zijn lang en dik, de beide pezige uiteinden steken buiten het kapsel uit en zijn 
verbonden met het endomysium van de (extrafusale) spiervezels. Het middelste 
deel heeft een duidelijke verdikking, waarin zich tal van kemen bevinden. Elk 
spoeltje bevat meestal: twee van deze kernzakvezeltjes. 

2. Dekemkettingvezeltjes. 
Zij zijn korter en dunner, per spoel zijn er vier a vijf aanwezig. De kemen liggen 
bier in een kleiner aantal op een rij in het middelste deel van het vezeltje. ' 
AIleen de polaire uiteinden kunnen zich samentrekken. Het middelste deel is niet 
contractiel en fungeert daarom als sensor. Hieromheen ligt een spiraalsgewijs 
gewonden takje van de afferente zenuwvezel, de annulospirale winding. 

De annulospirale windingen, van aIle kemzak- en kemkettingvezeltjes voegen zich 
samen, zodat elk spierspoeltje als regel slechts een primaire afferente vezel (type I. 
zenuwvezel) heeft. WeI worden de kernzak- en kemkettingvezeltjes van een afzon
derlijke motorische innervatie voomen: de kernzakvezeltjes ontvangen voor een deel 
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"1.-vezels (d=dynamic) en v~~r een ander deel, evenals de kemkettingvezeltjes, "1.
vezels (s=static) (Bernards en Bouman, 1988). 

Naast de primaire Ia-afferenten, komen ook dunnere afferenten van het type n van 
de spierspoel. Deze secundaire afferenten ontspringen met een klein spiraaltje 
rondom de kemkettingvezeltjes op geringe afstand van het middelste deel. Daarnaast 
hebben zij ook fijne vertakkingen die met zowel de kemketting- als de kernzak
vezeltjes in verbinding staan (zie figuur 12). 
De spierspoeltjes liggen parallel tussen de extrafusale spiervezels in. Hun aantal 
verschilt van spier tot spier. 

Figuur 12. De spierspoel. Schematische voorstelling van de innervatie van een 
spierspoel. AIleen de equatoriale delen van cen kernkettingvezel en cen 
kernzakvezel zijn getekend. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). 

Uitrekking van het sensordeel van het spierspoeltje kan in principe onder twee 
omstandigheden voorkomen. 
a. Wanneer de spier door uitwendige krachten wordt uitgerekt. Bij zeer langzaam 

optredende passieve lengteveranderingen van de spier, neemt de ontladingsfre
quentie van de spierspoelen rechtevenredig toe of af met de lengte. Aangezien de 
type n zenuwvezels alleen een spirale winding om de kernkettingvezeltjes hebben, 
mag worden aangenomen, dat de kernzakvezeltjes verantwoordelijk zijn voor de 
dynamische respons van de spierspoeltjes en dat de kernkettingvezeltjes uit-. 
sluitend een statische werking vertonen. In verband hiermee wordt duidelijk, dat 
de 'Y-motorische neuronen naar de kernzakvezeltjes 'Y.-vezels, die naar de kern
kettingvezeltjes 'Y.-veze!s zijn. 

b. Wanneer de intrafusale spiervezeltjes contraheren door prikkeling via de ..,-vezels. 
Gaan we na hoe de spierspoelen reageren op passieve rek, zonder en met "1-

prikkeling, dan blijkt dat de 'Y-prikkeling Diet alleen tot een (hogere) basis
activiteit in de Ia-afferenten leidt, maar dat dC\ rekgevoeligheid van de spier-
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spoelen bovendien is toegenomen: dat wil zeggen per eenheid van lengtetoename 
van de spier wordt de toe name van de Ia-activiteit groter. 

Vanuit het centrale zenuwstelsel worden via de ..,-motoneuronen de intrafusale spier
vezels in een zekere contractietoestand gehouden. Dit is noodzakelijk, omdat anders 
de spierspoel niet op een Jengteverandering van de spier zau kunnen reageren. 
Verder kan de spierspoel ook een afname van de spierlengte opnemen. De spier
spoelen functioneren ten aanzien van de spier dus als lengtedetectoren, omdat zij 
over de geringste passieve lengteverandering van de spier informatie doorgeven aan 
bet centrale zenuwstelseL 
Van de spierspoeltjes gaat een reflex uit. die erop ingesteld is, de lengte van de spier 
constant te houden. Het is een monosynaptische reflex. Het afferente neuron (type 
I.- zenuwvezel) van het spierspoeltje heeft een directe synaptiscbe verbinding met het 
a-motoneuron van dezelfde spier" wat dan leidt tot diens contractie. Zodra door 
uitwendige krachten de spierlengte verstoord dreigt te raken, past de spierspanning 
zich reflectoir aan, waardoor de spierlengte en daarmee de houding niet verandert. In 
de musculatuur zullen de langzame motoreenheden (a1-motoneuronen) met lage 
prikkeldrempel het eerst worden aangesproken (houdingsmuscu1atuur). Pas bij 
sterkere, of ook bij plotselinge rek zullen ook de snelle motoreenheden (at-moto
neuronen) in de musculatuur (bewegingsmusculatuur) meedoen. 

3.3 Peessensoren (peeslichaampjes van Gol&i) 

De peessensoren liggen bij de overgang tussen pees en spier. Deze zijn veel minder 
gecompliceerd gebouwd en missen een efferente innervatie zoals de spierspoelen 
bebben. Ten opzichte van de spiervezels liggen zij in serie geschakeld in tegenstelling 
tot de spierspoeltjes die parallel geschakeld zijn aan de spiervezels. Hierdoor zullen 
zij zawel bij een passieve rekking als bij actieve contractie van een spier geprikkeld 
worden. Dit laatste ontbreekt uiteraard bij de spierspoelen. De peesreceptoren 
hebben gemiddeld een hogere prikkeldrempel dan de spierspoelen, zodat een grotere 
rek nodig is om ze te prikkelen. Peesreceptoren zijn spanningsdetectoren. De 
afferente vezels, vanuit de peesreceptoren, zijn snelgeleidende Ib-vezels (zie figuur 
13). 

Figuur 13. Peessensor (peeslichaarowe van Gol&i). 
(Bron: Verstappen, 1985). 
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Zij vervoeren een impuIs die een remmende invloed uitoefent op de motoneuronen, 
zodat overmatige rekking of contractie afgeremd wordt. De spierspoelen en pees
lichaampjes zorgen door onderlinge samenwerking voor houdings- en bewegingscoc>r
dinatie. 

3A Propriosensoriscbe banen 

De impulsen uit de propriosensoren van het motoriscb apparaat worden via proprio
sensoriscbe banen ricbting het centrale zenuwstelsel vervoerd. Het cerebellum speelt 
een belangrijke rol bij de coc>rdinatie van bouding en beweging. Het ontvangt een 
groot gedeelte van de propriosensoriscbe informatie. Deze spinocerebellaire verbin
dingen, zoals in figuur 14 weergegeven, kunnen via drie banen verlopen (Bernards en 
Bouman, 1988): 
1. De tractus spinocerebellaris dorsalis. 

De primaire afferente neuronen (zenuwcellen) uit de onderste extremiteiten 
komen via de achterwortel het ruggemerg binnen, stijgen in de achterstrengen 
over enkele segmenten op en schakelen dan over op secundaire neuronen. De 
axonen (uitlopers) van deze secundaire neuronen stijgen aan de ipsilaterale kant 
van het ruggemerg op in de laterale zijstreng (tractus spinocerebellaris dorsalis). 
Via de pedunculus cerebellaris inferior komen zij de kleine hersenen binnen en 
eindigen ipsilateraal in de zona intermedia en de vermis van de lobus anterior 
(het middengedeelte van het cerebellum). Op de cerebellumschors bestaat een 
duidelijke somatotopie. De vezels uit de bovenste extremiteiten schakelen over in 
de nucleus cuneatus extemus, gelegen in de hersenstam en volgen verder dezelfde 
weg naar het cerebellum. 

Figuur 14. Spinocerebellaire baanverbindinaen. TSVC: tractus spinocerebellaris 
ventralis, TSCD: tractus spinocerebellaris dorsalis en TSO: tractus 
spino-olivarls. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). \ 
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2. De tractus spinocerebellaris ventralis. 
De overschakeling van de afferenten uit de periferie op deze baan geschiedt meer 
verspreid in het middelste deel van de grijze stof van het ruggemerg. Het grootste 
deel der axonen van deze secundaire neuronen kruist de mediaanlijn en stijgt 
dorsaal van de voorwortels op in de zijstreng. De vezels bereiken via de pedun
culus cerebellaris superior het cerebellum. De projectie op de schors is echter 
veel meer verspreid dan die van de dorsale tractus en dubbelzijdig. 

3. De tractus spino-olivaris en tractus olivocerebellaris. 
Een deel der gekruiste axonen van de secundaire propriosensorische neuronen 
(tractus spino-olivaris) schakelt over in de olijfkern (schakelstation)9 vanwaar 
tertiaire neuronen opnieuw kruisen en via de pedunculus cerebellaris inferior in 
de vermis cerebelli eindigen. 

De spinocerebrale verbindingen verzorgen de bewustwording van houding en 
beweging: de tractus spinothalamicus lateralis en medialis. De afferente vezels 
schake len direct na binnenkomst in het ruggemerg over op secundaire sensibele 
neur<>nen waarvan de cellen in de achterhoorn liggen. De axonen van deze cellen 
kruisen het mediane vlak en stijgen aan de contralaterale zijde op als tractus 
spinothalamicus. De vezels eindigen in de thalamus. De thalamus maakt deel uit van 
de tussenhersenen en vormt een uitgebreid schakelstation voor alle sensorische 
baansysteme~ waama projectie op het somatosensorische deel van de schors van de 
grote hersenen (cortex cerebri) plaats vindt. 

In verb and met de spaarzame projectie van de spier- en peessensoren op de cortex 
cerebri is het waarschijnlijk dat hun bijdrage aan het bewegingsgevoel beduidend 
geringer is, dan die van de overige propriosensoren (Bernards en Bouman, 1988). De 
impulsstroom uit de spieren loopt voornamelijk naar de schors van het cerebellum, in 
verb and met de houdings- en bewegingscoordinatie. 
De proprioceptieve projectie op de schors der grote hersene~ waardoor men zich 
bewust wordt van houding en bewegingen, komt voornamelijk tot stand vanuit de 
gewrichtssensoren. 
Elke beweging kan derhalve bewust worden gevolgd met behulp van de proprio
ceptie: in feite dus een terugkoppeling naar de hersenschors van het effect van de 
opdrachten die door de hersenschors aan de spieren worden gegeven. 
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4 EXTEROSENSOREN 

Tot de exterosensoren behoren de zintuige~ die a1s regel oppervlakkig gelegen zijn. 
Van belang voor de. handhaving van evenwicht zijn de huidzintuigen en het oog. In 
de huid zijn vele sensoren gelegen. Zij registreren pijn, temperatuur en aanraking, 
waarvan aileen de aanrakingszin bijdraagt aan de evenwichtshandhaving. Zenuwvezels 
geleiden de impulsen naar de cortex cerebri en formatio reticularis. 
De ogen staan via de oogspierkemen in nauwe verbinding met het vestibulaire 
orgaan. Elke standafwijking van het hoofd wordt direct gecorrigeerd door een 
tegengestelde oogbeweging. Deze beweging wordt gestuurd door zes uitwendige 
oogspieren. De innervatie van deze oogspieren komt overeen met die van de overige 
lichaamsspieren. 
Visuele informatie wordt via de gezichtsbaan naar de gezichtsschors in de grote 
hersenen getransporteerd. De visuele input vergemakkelijkt de orientatie in de 
ruimte. 

4.1 Fluidzintui&en 

De huid bevat een groot aantal eindorgane~ de huidzintuigen, die gekenmerkt 
worden door verschillen in bouw en sensibiliteit voor bepaalde prikkels. 
Tot de sensibiliteit (somatosensoriek) rekent men al die informatie uit oppervlakkige 
en dieper gelegen structuren, die bijdraagt aan de bewustwording van het lichaam en 
van de tactiele relatie met het lichaam. Deze sensibiliteit is onder te verdelen in 
pijnsensatie, temperatuurgevoel en aanrakingsgevoel. Het aanrakingsgevoel draagt bij 
tot de houdingsregulatie, met behulp van drie typen mechanoreceptoren. 
1. De drukreceptoren (intensiteitsdetectoren). 

Zowel in de behaarde a1s de onbehaarde huid zijn receptoren gelegen die 
gevoelig zijn voor druk-stimuli, welke langzaam adapteren aan de gegeven 
drukstimulus. Dit zijn de tastcellen van Merkel. Functioneel gezien dienen deze 
receptoren als intensiteits- of verplaatsingsdetectoren. Zij meten de kracht van 
een mechanische stimulus op de huid of de diepte van huidvervorming. 
Tegelijkertijd geeft de receptor ook de duur van de drukuitoefening weer. 

2. De tastreceptoren (snelheidsdetectoren). 
In de behaarde huid zijn het de haarfollikelcelIe~ die de snelheid (en niet de 
amplitude) van de haarbeweging detecteren en deze omzetten in een tastsensatie. 
De adequate prikkel is de vormverandering. 
In de onbehaarde huid zijn de lichaampjes van Meissner de snelheidsdetectoren, 
die snel adapteren aan een gegeven taststimulus. Ze bevinden zich vooral aan de 
palmaire zijde van handen en voeten, waarbij ze aan de distale einden van de 
vingertoppen vele malen dichter bij elkaar liggen dan elders. 

3. De vibratiereceptoren (versnellingsdetectoren). 
Zowel in de behaarde a1s onbehaarde huid registreren deze receptoren de 
snelheid van huidverplaatsing (versnelling). Deze lichaampjes van Vater Pacini, 
die onder de huid in de subcutis zijn gelegen, bevinden zich bovendien in bet 
periost, bij de gewricbten en aan bet oppervlak van pezen en fascies. 

\ 
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De afferente sensorische zenuwvezels, die in dienst staan van de sensibiliteit, 
worden a1s regel sel1$lbel, of ook somatosensorische vezels genoemd. Zij geleiden 
de impulsen van de sensoren naar het ruggemerg of naar de hersenstam. De eel
lichamen van de afferente neuronen zijn gelegen in de intervertebrale ganglien. 

De zenuwvezels die de impulsen geleiden voor druk-, tast- en vibratiezin, zijn 
afkomstig van de spinale ganglien. De uitlopers van de neuronen treden via de 
achterwortel het ruggemerg binnen. De somatosensorische informatie wordt via twee 
ascenderende (opstijgende) baansystemen naar de cortex cerebri vervoerd: oftewel 
via de baan van de protopathische sensibiliteit, waar o.a. de grovere tast-, of 
aanrakingszin toe behoren, of via de baan van de epicritische sensibiliteit, waartoe de 
fijnere tastzin, het houdings- en bewegingsgevoel en het bewegingsrichtingsgevoel 
behoren. De sensibele priklcels die naar de cortex cerebri vervoerd worden leiden tot 
bewustwording (Bernards en Bouman, 1988). 
De protopathische baan bestaat uit de tractus spinothalamicus lateralis en ventralis, 
met als collateraal de tractus spinoreticu1aris (zie figuur IS). Zij lopen in het 
anterolaterale kwadrant van het ruggemerg. 
De epicritische baan bestaat uit de tractus cuneatus en de tractus gracilis (samen de 
tractus spinobulbaris). Zij vormen de achterstrengen die eindigen in de achter
strengkemen van de medulla oblongata (verlengde merg). Van hieruit ontspringt de 
lemniscus medialis die naar de thalamus loopt (zie figuur 15). 

Figuur IS. ProtQPathiscbe ~en tPicritische banen. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988) . 

. f 
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De protopathisc:be en epicritiscbe banen, die in het ruggemerg gescheiden verlopen, 
voegen zicb in de middenhersenen samen, doordat de protopathische baan zich bij de 
lemniscus medialis voegt. Zij eindigen in kernen van de thalamus. De thalamus 
controleert al deze infonnatie waarna overschakeling plaatsvindt op neuronen die in 
de bersenschors eindigen. Zo worden verschillende gevoelskwaliteiten van een 
bepaald huidareaal Jangs twee verscbillende banen uiteindelijk op eenzelfde deel van 
het post centrale gebied van de bersenschors geprojecteerd. De in deze banen 
verlopende impulsen leiden Diet allen tot bewust voelen (cortex cerebri), maar via de 
formatio reticularis ook tot verboging van de opmerkzaambeid. 
De naar het ruggemerg afdalende banen zijn uit de parietaalkwabben afkomstig en 
eindigen in de acbterstrengkernen en in de substantia gelatinosa van de achterhoorn. 
Ze regelen de toevoer van sensibele impulseD, via de geleidende of remmende 
invloed van de hogere centra. 

4.2 Het 001 

4.2.1 Bouw van het oog 

De oogOOl bestaat uit een witte barde oogrok (sclera) gevormd uit dik, stug bind
weefsel, met aan de voorzijde een doorzichtig hoornvlies (cornea). Achter de cornea 
bevindt zich de voorste oogkamer, gevuld met kamerwater. De voorste oogkamer 
wordt van de achterste gedeeltelijk gescheiden door de iris. De ronde centrale 
uitsparing van de iris is de pupil. Achter tegen de iris ligt de ooglens. De ruimte 
achter de lens wordt opgevuld door het glasachtig licbaam (corpus vitreum), dat 
bestaat uit een geleiachtige heldere vloeistof (zie figuur 16) . 

.... 

1#:/--...... 

Figuur 16. Bovenaanzicbt van een borizontale doorsnede door het rechteroo~. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). , 
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De binneJizijde van de sclera is van buiten naar binnen bekleed met het vaatvlies 
(choroidea), dat rijk is aan bloedvaten, de pigme~tlaag en het netvlies (retina), dat 
lichtgevoelige sensoren bevat. 
De retina bestaat grof ingedeeld uit drie lagen (van buiten naar binnen): 
a. De laag van staafjes (zwart-wit waarneming) en kegeltjes (kleurwaarneming). 
b. De laag van de bipolaire ganglioncellen. 
c. De laag van de ganglionceUen van de oogzenuw, de nervus opticus. 

Staafjes en kegeltjes zijn de lichtgevoelige fotoreceptoren van het netvlies. In de 
fovea centralis (gele vIek) liggen uitsluitend kegeltjes, waarvan de dichtheid naar de 
retinaperiferie afneemt, terwijl de staafjes het meest voorkomen rondom de fovea 
centralise Bij de papilla nervus opticus (zie figuur 16) bevinden zich geen receptoren 
(blinde viek). Aan de fotoreceptoren zijn de zogenaamde bipolaire cellen geschakeld, 
waarvan de uitsteeksels contact hebben met de ganglioncellen van de retina. Hun 
centrale uitsteeksels verlaten de oogbol als nervus opticus en deze fijne vezels 
worden door mergscheden omhuld (zie figuur 17). ' 

bonnen 

L.,U,/, 
PlQmenleptlheel $IUI," 

Figuur 17. De elementen van de retina. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). 

4.2.2 Oogspieren 

De oogbol, in de oogkas gelegen, is naar alle richtingen beweeglijk. De bewegingen 
zijn mogeliJk door zes uitwendige oogspieren, vier rechte en twee schuine spieren (zie 
figuur 18). 
Draaiing in het horizontale vlak geschiedt door de aan de nasale kant van het oog 
aangrijpende m. rectus internus en de aan de temporale kant aangrijpende m. rectus 
ex:ternus. Draaiing in de verticale richting is gecompliceerder, omdat de oorsprong 
van de oogspieren in de oogkassen (orbita) niet recht achter de ogen ligt. De m. 
rectus superior en m. rectus inferior zouden door hun vezelverloop bij contractie het 
oog tevens een raddraaiing geven. Dit wordt echter voorkomen door activiteit van de 
schuine oogspieren. De m. obUquus superior komt van achter uit de oogkas aan de 
nasale zijde naar voren; de pees buigt over een kraakbeenring als over een kattol, 
bet distale eind van de pees loopt dan schuin, enigszins in achterwaartse richting naar 
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de oogbol. De m. obliquus inferior komt onder van de nasale oogkasrand en loopt 
schuin naar achteren naar de onderzijde van de oogbol. 

Figuur 18. De uitwendiie oOispieren (van het linker oog van links gezien). 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). 

De bewegingen van de oogbol zijn schematisch te verdelen volgens drie assen: 
draaiing om een verticale as neuswaarts (adductie) en temporaalwaarts (abductie), 
draaiing om de horizontale as omboog en ornlaag, draaiing om een sagitale as met 
neuswaarts roll en van de bovenste oogbolhelft en temporaalwaarts rollen van de 
onderste helft (endorotatie) en ook temporaalwaarts rollen van de bovenste oogbol
helft en neuswaarts rollen van de onderste oogbolhelft (exorotatie). 
De sturing van de oogspieren vindt op eenzelfde wijze plaats a1s de sturing van de 
overige lichaamsspieren (zie hoofdstuk 3). 
De m. rectus intemus en m. rectus extemus werken vanuit de primaire stand in het 
horizontale vlak en verzorgen een zuivere adductie en abductie. De primaire stand 
van het oog is die stand van waaruit zuiver horizontale of verticale oogbewegingen 
mogelijk zijn. De m. rectus superior geeft vanuit de primaire stand elevatie (omboog 
bewegen), adductie en endorotatie: de m. rectus inferior veroorzaakt depressie 
(ornlaag bewegen), adductie en exorotatie. De m. obliquus superior geeft endorotatie, 
depressie en enige abductie; de m. obliquus inferior geeft exorotatie, elevatie en 
enige abductie. 

4.2.3 De gezichtsbaan 

De gezicbtsbaan verloopt vanuit de fotoreceptoren (eerste neuron) via de bipolaire 
zenuwcellen in de retina (tweede neuron) naar de grote ganglioncellen (derde 
neuron), waarvan de axonen samen de n. opticus vormen. Deze nervus treedt via de 
canalis nervus optici de schedelholte binnen. Aan de basis van de tussenhersenen . 
vormt hij met de n. opticus van de andere zijde het chiasma opticum, de kruising van 
de gezichtszenuwen. Wordt de gezichtsbaan gevolgd, zoals in figuur 19 is weer
gegeven, dan blijven de vezels van de n. opticus die van de temporale zijde komen 
aan dezelfde zijde, alleen die van de nasale netvlieshelften kruisen in het chiasma 
opticum. Vanaf het chiasma wordt de vezelstreng tractus opticus genoemd. De 
rechter tractus bevat vezels uit de temporale helft van het recbteroog en uit de 
nasale helft van het linkeroog. 
De tractus splitst in een radix lateralis en een radix medialis. Terwijl het grootste 
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deel van de vezels door de radix lateralis naar bet corpus geniculatum 1aterale loopt, 
verlopen de mediale vezels onder bet corpus geni~atum mediale verder naar de 
colliculi superiores. Bij de mens vormen zij een scbakelstation voor reflexbewegingen 
van de ogen. De opticusvezels geven voordat ze eindigen in bet corpus geniculatum 
laterale ook enkele collateralen af naar bet pulvinar thalami (tbalamuskern). In het 
corpus geniculatum laterale begint de radiatio optica (vierde neuron) die naar de aan 
dezelfde zijde gelegen gezicbtsschors in de occipitaalkwab (primair gezicbtscentrum) 
loopt en daarbij de naar vOTen uitstekende temporale Ius (genu temporale) vormt. 

Figuur 19. De optische banen in hun vedoop Baar de hersenschors, De n.opticus (1) 
kruist in bet chiasma opticum (2), vanaf waar de vezelstreng tractus 
opticus (3) genoemd wordt. De tractus splitst zich in een radix lateralis 
(4) en een radix medialis (5). Van hieruit zijn er verbindingen met bet 
corpus geniculatum laterale (6) en de colliculi superiores (7). Thalamus
kern (8). De radiatio optica (9) verbindt bet corpus geniculatum laterale 
met bet primaire gezichtscentrum (10) in de hersenschors. Genu tem
porale (11). Genu occipitale (12). Het voorste deel van de gezicbtsschors 
is de area striata (13). 

In de occipitaallcwab buigen talrijke vezels naar rostraal (in de ricbting van bet 
aangezicbt) om (genu occipitale), om de voorste delen van de geziebtsscbors (area 
striata) te bereiken. In de area striata van de rechter hemisfeer eindigen de 
secundaire vezels voor de reehter netvliesbelften, die gezicbtsindrukken van het linker 
gezichtsveld ontvangen. 
De impulsen die naar de hersenschors vervoerd worden, leiden tot bewustwording. 
Niet aIle optiscbe vezels schake len door naar de bersenschors. Ben deel (circa 20%) 
buigt voor bet corpus geniculatum laterale af naar de hersenstam voor de van bet 
oog uitgaande reflexen. 
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5 DE VESTIBULAIRE KERNEN EN HUN VERBINDINGEN 

De vezels van de zintuiggebieden in het perifere labyrint eindigen in de vier vesti
bulaire keme~ die gelegen zijn in de hersenstam. De vestibulaire complexen van 
beide zijden zijn door commissuurvezels met elkaar verbonden. Via deze vezels 
worden celgroepen van het labyrint aan de andere zijde geprikkeld. 
Behalve labyrintaire vezels eindigen in het kemareaal ook spinale vezels, die vooral 
impulsen van de gewrichtsreceptoren overbrenge~ cerebellaire vezels uit de vermis 
en nit de nuclei fastigii en cerebrale vezels. 
Belangrijke banen vanuit de vestibulaire kernen zijn: de vestibulospinale bane~ 
secuadaire vestibulocerebellaire projecties, efferente vezels terug naar de vestibulaire 
zintuigcellen, vezels naar de formatio reticularis en naar de fasciculus longitudinalis 
medialis. 

5.1 De vestibula.ire kemen 

De vestibulaire kemen bestaan uit groepen cellichamen die gelegen zijn in het 
dorsale gebied (aan de rugzijde) van de medulla oblongata, caudaal van de pons (er 
onder gelegen) en ventraal (aan de buikzijde) van de bodem van het vierde ventrikeL 
De vier belangrijkste kemen (zie figuur 20) zijn: 

de nucleus vestibularis superior (Bechterew) 
de nucleus vestibularis lateralis (Deiters) 
de nucleus vestibularis~ medialis (Schwalbe) 
de nucleus vestibularis'descendens (inferior/spinalis-vestibularis). 

Daamaast zijn er nog enkele kleinere celgroepen aanwezig die afwijkende morfo
logiscbe kenmerken bezitten alsook afwijkende anatomische verbindingen in verge
lijking met de grote kernen (Brodal en Pompeiano in Voorhoeve, 1978). 

De meerderheid van de afferente vezels afkomstig van de receptororganen van het 
vestibulaire apparaat eindigen synaptisch in het ipsilaterale complex van de vesti
bulaire kemen in de hersenstam. Daamaast ontvangt dit complex ook vezels vanuit 
bet ruggemerg, bet cerebellum en andere delen van het centrale zenuwstelsel (Bames 
in nix en Hood, 1983). De resterende afferente vestibulaire vezels verlopen als 
primaire vestibulocerebellaire vezels rechtstreeks naar het cerebellum. 

De vestibulaire kernen nemen een bijzondere positie in. Zij fungeren zowel als 
sensibele kern (vestibulaire input), als premotorische kern (vestibulospinale en , 
vestibulo-oculomotorische output) en als cerebellaire kern (directe Purkinje-cel-axon
projectie) (Collewijn en Voorhoeve in Voorhoeve, 1978). 
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Figuur 20. De afferente vezels naar het vestibulaire kemencomplex. 
(1) Nucleus interstitialis (Cajal), (3) cerebellum, (4) spinocerebellaire 
bun, (5) fasciculus longitudinalis medialis, (6) nucleus abducens, (7) en 
(8) kemen van de formatio reticularis, (8) nucleus vestibularis superior, 
(9) nucleus vestibularis lateralis, (10) nucleus vestibularis medialis, (11) 
nucleus vesobularis inferior, (12) afferente vestibulaire vezels, (13) 
efferente vestibulaire vezels, (14) bypotbalamuskem, (15) spinovesti
bulaire vezels. 
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Afferente vezels naar de vestibulaire kcrnen 

De afferente verbindingen naar de vestibulaire kemen worden in figuur 20 weer· 
gegeven. Hun werking komt in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde. Tot de afferente vezels 
naar de vestibulaire kemen behoren de volgende vezels. 

Primaire vestibulaire vezels 

Vanuit de zintuigcellen van het vestibulaire orgaan komen zenuwbundeltjes, die 
samen de nervus vestibularis vormen. De cellichamen van de afferente vezels 
(primaire vestibulair neuron) liggen in het ganglion vestibularis inferior en superior. 
Samen met de nervus cochlearis uit het gehoororgaan bereiken zij als nervus 
vestibulocochlearis de hersenstam. Het grootste deel van de vezels eindigt in de vesti· 
bulaire kemen. Zij treden ter hoogte van de nucleus vestibularis lateralis de medulla 
oblongata binnen en splits en zich in opstijgende en afdalende banen. 
De opstijgende baan eindigt enerzijds in het bovenste gedeelte van de vestibulaire 
keme~ anderzijds voor een klein deel in het cerebellum. 
De afdalende baan synapteert met de lager gelegen vestibulaire kemen. Vezels 
vanuit de cristae ampullares eindigen in de nucleus vestibularis superior, de nucleus 
vestibularis medialis en in het laterale deel van de nucleus vestibularis descendens. 
Deze laatste nucleus ontvangt oak de vezels van de macula sacculi (Brodal in 
Hinchcliffe, 1983). 

Spinale vezels 

De spinale vezels vervoeren proprioceptieve en somatosensorische informatie.Het is 
gebleken dat het ruggemerg de meeste invloed uitoefent op de vestibulaire kemen 
via indirecte spinovestibulaire banen. Ze ontspringen merendeels op caudaal niveau 
in het ruggemerg, ascenderen ipsilateraal en eindigen in de nucleus vestibularis 
lateralis en in het caudale deel van de nucleus vestibularis medialis en descendens 
(Brodal en Angaut in Komhuber, 1974). 

Cerebellaire vezels 

Er zijn geen directe cerebeUospinale banen; de cerebellaire bemvloeding loopt 
tenminste via de vestibulaire kemen, via reticulospinale of rubrospinale verbindingen. 
De nucleus ruber is een schake 1- en controlestation voor cere bellaire en corticaal
motorische impulsen voor spiertonus, lichaamshouding en loopbeweging. In dit 
opzicht fungeren de vestibulaire kemen als cerebellaire kemen. 
De vezels vanuit het cerebellum naar de vestibulaire kemen vormen kwantitatief 
gezien het grootste deel van de afferenten. 

Naar hun cerebellaire oorsprong kunnen deze vezels in twee groepen verdeeld 
worden: 
1. De projectie van het "vestibulo.cerebellum" op de vestibulaire kemen (archi· 

cerebellum). Het vestibulaire gedeelte van het cerebellum bestaat uit de lobus 
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floccu1onodularis. De Purldnje-cellen in de lobus floccu1onodularis projecteren 
rechtstreeks op het vestibulaire kerncomplex, maar opvallend weinig naar de 
laterale kern. Er zijn waarschijnlijk geen comri:lissurale of associatieve vezel
verbindingen tussen de verschillende delen van de cerebellaire corte~ in tegen
stelling tot de cortex cerebri. Waarschijnlijk integreert elk deel van de cortex op 
zich, zelf de informatie die binnenkomt en speelt deze direct terug op de moto
riek. 

2 De directe projectie van de "spinale delen" van het cerebellum op de vestibulaire 
kernen (spinocerebellrim). Het spinocorticaal gedeelte van het cerebellum wordt 
gevormd door de lobuS anterior corporis cerebelli en staat rechtstreeks in verbin
ding met de vestibulaire kernen (Collewijn en Voorhoeve in Voorhoeve, 1978). 

Cerebrale vezeis 

Over deze verbinding met de vestibulaire kernen is weinig bekend. Waarschijnlijk zijn 
er geen directe verbindingen aanwezig; via de nucleus interstitialis (kern van Cajal) 
en eventueel het cerebellum vindt weI indirecte informatieoverdracht plaats in de 
mediale longitudinale fasciculus (Pompeiano en Walberg in Kornhuber, 1974). 

Commissuurvezels 

De vestibulaire complexe'n van beide zijden zijn door commissuurvezels met elkaar 
verbonden. Via deze vezels worden veel celgroepen van het labyrint aan de andere 
zijde geprikkeld. i 

Er blijken niet alleen indirecte verbindingen op te treden tussen de identieke 
contralaterale kerne~ maar ook met andere contralaterale kernen (Ladpli en Brodal, 
1968). Bovendien gaan er ook vezels indirect via de formatio reticularis naar het 
vestibulaire complex aan de andere zijde. 

Visuele feedback 

De vestibulo-oculaire reflex (VOR) functioneert zonder een directe feedback-loop. 
Dit betekent dat er geen sensorisch signaal aanwezig is, die de nauwkeurigheid van 
de uitgevoerde reflex aangeeft. In plaats daarvan, werkt de VOR nauw samen met 
visuele feedback-signaIen binnen het centrale zenuwstelsel. . 

5.3 EtTerente vezels vanuit de vestibulaire kemen 

i 
De activiteit in de efferente vezels van de vestibulaire kernen is het resultaat van de 
controlerende en corrigerende activiteit van het centrale zenuwstelsel op de sensa
rische input. 
De vestibulaire kernen hebben hun belangrijkste efferente verbindingen (zie figuur 
21) met de volgende systemen: 
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Figuur 21. De efferente vezels vanuit het vestibulaire kemencomplex, 
(1) cortex cerebri, (2) thalamus, (3) nucleus interstitialis (Cajal), (4) 
oogspierkemen, (5) vestibulothalamische baan, (6) fasciculus longi
tudinalis medialis, (7) cerebellum, (8) pedunculuis cerebellaris inferior, 
(9) nucleus vestibularis superior, (10) nucleus vestibularis lateralis, (11) 
nucleus vestlbularis medialis, (12) nucleus vestibularis descendens, (13) 
bypotbalamuskern, (14) mediale vestibulospinale baan, (15) laterale 
vestibulospinale baan. 
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Het ruggemerg 

Bij de efferente vezels hebben de vezels die naar 'het ruggemerg voeren kwantitatief 
gezien het grootste aandeel. Deze vezels maken deel uit van het extrapiramidale 
systeem. 
De vestibulaire kemen beinvloeden de spinale motoneuronen via de laterale 
vestibulospinale baan (klassieke vestibulospinale baan, LVST) en de mediale vesti
bulospinale baan (MVST) die afdaalt in de mediale longitudinale fasciculus (MLF) 
(zie figuur 22). 

VN VN 

;;'+'f.-.!.T+- NICk motoneuron 

Figuur 22. Schematische illustratie van de belan&rifkste banen vanuit de ampullae en 
de maculae naar de eXlensoren van de nek. 
Vestibulaire kemen (VN), mediale longitudinale fasciculus (MLF) die 
overgaat in de mediale vestibulospinale baan (MVST), laterale vestibulo
spinale baan (LVST), het voorste verticale (A), het achterste verticale (P) 
en het horizontale (L) halfcirkelvormige kanaa), maculae utriculus (U) en 
maculae sacculus (S). 

De LVST vindt zijn oorsprong gedeeltelijk in de laterale vestibulaire kern en daalt 
ipsilateraal af in bet ruggemerg (Carleton en Carpentor in Keshner en Cohen, 1989). 
Deze oorsprongscellen staan onder directe labyrintaire invloed, andere onder directe 
cerebellaire invloed. De LVST-vezels eindigen monosynaptiscb bij spinale inter
neuronen en activeren de motorische a- en .,-motoneuronen van de nek, romp en 
enige knie- en enkelextensoren; de flexoren worden reclprook geinhibeerd. De 
contralaterale extensoren worden geactiveerd door dezelfde stimulus via commissuur
intemeuronen. 
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De MVST is een bilaterale baan die zijn oorsprong vooral vindt in de mediale 
vestibulaire kernen (AIaike en Westerman in Keshner en Cohen, 1989). Het meren
deel van de oorsprongscellen wordt monosynaptisch geactiveerd door afferenten uit 
het statische labyrint. De MVST-neuronen zijn meestal inhiberend en eindigen 
monosynaptisch in de cervica1e motoneuronen, polysynaptisch in de thoracale 
motoneuronen (Pompeiano; Wilson, Joshida en Schor beide in Keshner en Cohen, 
1989). Deze baan is veel dunner (minder vezels) dan de LVST en de reticulospinale 
baan. 
Afdalende informatie heeft de grootste invloed op de uiteindelijke motorische output, 
indien ze door monosynaptische geleiding wordt overgedragen, omdat deze snelle en 
ongewijzigde transmissies van informatie vanuit de vestibulaire kernen naar de 
beoogde effector toestaat. 

Naast deze directe vestibulospinale banen kunnen de vestibulaire kernen ook indirect 
via de reticulospinale baan (lateralis en medialis) invloed op de motorische output 
uitoefenen. De vezels van de laterale baan hebben een exciterende werking op a- en 
..,..fl.exormotoneuronen en een inhiberende invloed op de extensormotoneuronen. De 
vezels van de mediale baan exciteren de a- en ,.-extensormotoneuronen. 

Het cerebellum 

Het cerebellum ontvangt een relatief klein aantal vezels vanuit de vestibulaire 
kernen. Deze vezels (secundaire vestibulaire vezels) eindigen samen met de primaire 
vestibulaire vezels via de pedunculus cerebellaris inferior in het cerebellum. De 
primaire vezels komen uit het ganglion vestibularis (hoofdzakelijk van de halfcir
kelvormige kanalen) en lopen zowel ipsilateraal (Dow in Kornhuber, 1974) a1s 
contralateraal (Brodal en Hoivik in Komhuber, 1974). De secundaire vestibulaire 
vezels lopen vanuit de nucleus vestibularis medialis en de nucleus vestibularis descen
dens naar het cerebellum, voornamelijk ipsilateraal (Dow in Kornhuber, 1974). 
AIle vezels, zowel primair als secundair, eindigen in de lobus flocculonodularis, 
nucleus fastigii en gedeeltelijk in de uvula. De oorsprong van deze efferente vezels 
ligt vooral in dat dee 1 van het vestibulaire complex dat geen vestibulaire maar spinale 
input ontvangt. 

Het vestibulaire zintuigepitheel 

Vanuit de vestibulaire kernen gaan inhiberende efferente vezels a1s centrale controle 
(feedforward-commando) via de n. vestibularis naar het vestibulaire zintuigepitheel 
terug. Het efferente systeem blijkt het rustpotentiaal van de vestibulaire afferenten te 
ondersteunen. . 
Functioneel gezien voorkomt het efferente systeem enerzijds saturatie, zodat er een 
accuraat signaal vanuit de kanalen gehandhaafd kan blijven gedurende zeer snelle 
hoofdrotaties (Goldberg en Fernandez in Keshner en Cohen, 1989) en anderzijds een 
verlies van signalen vanuit de cilia die geremd 'worden door de richting van de 
hoofdbeweging (Highstein en Baker in Keshner en Cohen, 1989). 
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De formatio reticularis 

De talrijke vezels vanuii de vestibulariskemen naar de formatio reticularis zijn 
afkomstig uit alle kemen. 
Experimenten bewijzen dat reticularis-neuronen meer geprikkeld worden door 
sensibele (pijn), akoestisch en vestibulaire impulsen dan door optische impulsen (zie 
ook 5.3) (Kahle, Leonhardt en Platzer, 1986). 

Ascenderende verbindingen 

De fasciculus longitudinalis medialis verzorgt naast descenderende ook ascenderende 
verbindingen, die onder meer de belangrijke projectie omvat op de oogspierkemen 
en op de meer frontaal gelegen nucleus interstitialis (Cajal) en nucleus van 
Darkschewitz (schakelstations bij projectie op de hersenschors). 
De naar de oogspierkemen opstijgende vezels ontspringen vooral in de nucleus 
vestibularis medialis en de nucleus vestibularis superior. Deze verbindingen vormen 
de kortste weg (drie neuronen) voor de vestibulo-oculaire reflexen. 
De vezels vanuit de nucleus vestibularis medialis ascenderen contralateraal en de 
vezels vanuit de nucleus vestibularis superior ipsilateraal (Tarlov in Kornhuber, 1974) 
(zie figuur 23). 
Behalve deze directe baan zijn er ook nog indirecte vestibulo-oculaire verbindingen 
via de formado reticularis en het cerebellum . 

. I 

• 
I 

• <f>jhi;:::;:=Med. long. lasc. 

I 

.At 
\ ..... 

Figuur 23. De vestibulo-oculaire verbindinaen 
" 

De vesuDulaire kemen projecteren via de thalamus (nucleus interstitialis (Cajal) en 
nucleus van Darkschewitz) enerzijds met enkele vezels op de cerebrale cortex, 
anderzijds met enkele vezels op de nucleus caudatus, welke ook informatie uit bet 
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gehoororgaan ontvangt. 

De thalamus ontvangt naast directe vestibulaire iDfonnatie ook indirect infonnatie 
via de fonnatio reticularis en het cerebellum. 
Bovendien kunnen de vestibulaire kemen via de hypothalamus (onderdeel van het 
autonome zenuwstelsel) op de cortex projecteren (Carpenter en Hanna, 1962; 
Carpenter en Strominger in Kornhuber, 1974). Deze verbindingen houden verband 
met de vegetatieve dysreg'.llatie, die bij sterke vestibulaire prikkeling en bij discor
dantie tussen vestibulaire en optische informatie. kan ontstaan, zoals bij zeeziekte, 
wagenziekte, enz. 
Het vestibulo-corticale projectiegebied ligt in de postcentrale gyrus, tussen de eerste 
en tweede somatosensorische cortex, welke behoort tot Brodmann's corticale area 
twee. 

De belangrijkste verbindingen van de vestibulaire kemen zijn schematisch weer
gegeven in figuur 24. De invloed van andere sensorische infonnatie wordt hier niet 
nader genoemd. 

Figuur 24. Schematisch overzicht van verscheidene neurate structuren di~ verbonden 
zijn met het vestibulaire systeem. De visuele en somatosensorische banen 
zijn buiten bescbouwing gelaten. Cranial nerves ill, IV en VI innerveren 
de uitwendige oogspieren. 
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, DE HANDHAVING VAN EVENWICHT DOOR POSTURELE REFLEXEN 

Het lichaamsevenwicht kan met behulp van retlexen (posture Ie retlexen) gehandhaafd 
worden. Onder posturele retlexen verstaat men alle retlexen die rechtstreeks 
betrekldng hebben op het handhaven van de lichaamshouding. Het sensorimotorische 
systeem verricht bij deze handhaving drie belangrijke activiteiten: (1) de generatie en 
cOOrdinatie van de bewegingspatronen tussen ledematen, (2) de adaptatie van deze 
musculaire controle aan exteme belasting en sensorische voorwaarden van een taak 
en (3) het behoud van lichaamsevenwicht 
De retlexen die door het vestibulaire orgaan worden opgewekt, dienen enerzijds voor 
de handhaving van de lichaamshouding en anderzijds zullen zij indien de blik gericht 
is op een punt in het gezichtsveld de ogen op dat punt gericht houden ondanks 
hoofd- en lichaamsbewegingen. 
De posturele retlexen zijn onder te verdelen in retlexen die het lichaam in staat 
stellen een bepaalde houding langere tijd te handhaven (houdingsretlexen) en 
retlexen die ervoor zorgen dat het lichaam steeds weer in zijn normale stand 
terugkeert (oprichtreflexen). Naast deze statische reflexen, die uitgaan van de 
statolietorganen (maar ook proprioceptieve en somatosensorische informatie ontvan
gen)~ zijn er ook statokinetische reflexen. Zij treden op bij bewegingen (Voorhoeve, 
1978). 

De meeste studies over het functioneren van het posture Ie retlexsysteem zijn 
uitgevoerd op gedecerebreerde katten of bestudeerd bij enkelvoudige bewegingen van 
de mens. Bij decerebratie wordt de hersenstam, gelegen in de middenhersenen, in het 
midden doorgesneden. Een dergelijk preparaat is vegetatief gezien in een redelijke 
toestand en het wordt gekenmerkt door een stijfheid in de antigraviteitsspieren. Het 
voordeel van de decerebratie is, dat de experimentele benadering duidelijk is en 
direct aansluit op een probleem. Het nadeel is echter dat het dan gaat om onnatuur
lijke bewegingen. 

&.1 Statiscbe reflexen ; 

De statische retlexen worden onderverdeeld in houdings- of standreflexen en 
oprichtretlexen. De houdings- of standreflexen stellen het lichaam in staat een 
bepaalde houding langere tijd te handhaven. De oprichtretlexen zorgen ervoor dat 
het lichaam uit een afwijkende lichaamshouding de normale houding weer in kan 
nemen. De receptoren voor de statische reflexen zitten in het labyrint, in het 
bijzonder in de macula utriculi. Verder doen verschillende proprioceptoren mee, met 
name de in de diepe halsspieren, intervertrebrale ligamenten en gewrichtskapsels 
gelegen sensoren. De corrigerende bewegingen worden door de halsspieren, rompsp
ieren, proximale extremiteitsspieren en door de uitwendige oogspieren uitgevoerd. 
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6.1.1 Houdings- of standreOexen 

De houdings· of standreflexen zijn erop gericht de rechtopstaande houding te 
handhaven en worden opgewekt in het vestibulaire orgaan (deze reflexen worden ook 
weI statolietreflexen genoemd). Daamaast speelt het vestibulaire orgaan een be lang
rijke rol bij de subjectieve orientatie ten opzichte van de zwaartekracht (gevoel van 
scheef of rechtopstaan) en bij de 6culomotorische reflexen die er eveneens op gericht 
zijn de orientatie van het oog ten opzichte van de verticaal constant te houdeD, ook 
na de draaiing. 

Het aantonen van de invloed van geisoleerde statolietreflexen op ogen en ledematen 
is niet zo gemakkelijk, daar de reflexen uitgaande van de kanalen in de praktijk 
meestal meedoen. Bovendien zijn deze reflexen bij de mens niet zo sterk ontwikkeld 
als bij sommige dieren; de corticale en subcorticale centra hebben namelijk een 
remmende invloed 
De stabiliserende oogbewegingen die optreden bij statische hoofdbuiging zijn bekend 
als de tonische labyrintreflexen op de ogen. De oogbewegingen zijn atbankelijk van 
de richting van de hoofdbuiging en van de positie van de oogbollen in de schedel. Bij 
voor-, achterwaartse buiging van het hoofd treedt verticale rotatie van de oogboUen 
OPt bij zijwaartse buiging van het hoofd treedt torsie op ("ocular-counterrolling"). 
Deze bewegingen van de oogbollen zijn echter gering: een statische buiging van het 
hoofd van 45° veroorzaakt compensatoir "counter-rolling" van ongeveer 5° (Miller in 
Kornhuber, 1974). 
Voorts kennen we de tonische labyrintreflex op de ledematen, die verloopt via de 
vestibulospinale baan naar de motoneuronen van de extensoren. Buigt bijvoorbeeld 
het hoofd actief met de romp samen voorover (nek blijft recht), dan zullen bij een 
viervoeter, als reflex, de voorpoten gestrekt en de achterpoten gebogen worden. 
Buigen hoofd en romp rechtsom, dan zullen be ide rechterpoten gestrekt worden en 
beide linkerpoten gebogen. 

De vestibulaire reflexen werken nauw samen met de tonische hals-, nekreflexen. Als 
men bij de viervoeter het hoofd voorover buigt (passiet) verdwijnt de stijfheid in de 
voorpoten, doch neemt die in de achterpoten toe. Deze reflectoire effecten komen 
tot stand door prikkeling van propriosensoren in de hals- en nekspieren, en in de 
gewrichten en banden van de halswervels. Zij zijn bekend als de (symmetrische) 
tonische hals-, nekreflexen. 
Wanneer het hoofd zijwaarts draait, neemt de stijfheid toe in de poten aan de zijde 
waarheen het hoofd gedraaid wordt, om zo het verplaatste lichaamszwaartepunt weer 
binnen het steunvlak te laten vallen. Hier spreekt men van asymmetrische halsrefle
xen. De tonische halsreflexen zijn bij de volwassen mens niet aantoonbaar. De 
reflexen vanuit de nek en de labyrinten vullen elkaar aan. Het resultaat is dat de 
spiercorrecties in de ledematen afwijkingen van de lichaamsorientatie ten opzichte 
van de "normale" verticaIe. positie, relatief gezien reduceren. 

6.1.2 OprichtreOexen 

Om na een valpartij de normale lichaamshouding weer in te nemen, gebruiken dieren 
de oprichtreflexen. Uit abnormale houdingen kan de grondhouding weer ingenomen 
worden. Dit geschiedt altijd in systematische volgorde. Onder invloed van impulsen 
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uit de vestibulaire organeh wordt het hoofd in de juiste stand ten opzichte van het 
grondvlak (richting van ge zwaartekracht) gebracht. Dit is de labyrintaire opricht
reflex. Daarbij treedt een verdraaiing in de halswervelkolom op en worden de 
sensoren in de wervelgewrichten, banden en de hats- en nekspieren geprikkeld (hals
oprichtreflex). Hierdoor komt reflectoir een spieractiviteit in de rompmusculatuur en 
in de muscu1atuur van de ledematen tot stand, waardoor de romp in de juiste stand 
achter het hoofd komt en de verdraaiing in de halswervelkolom weer wordt opge-
heven. . 
Naast bovengenoemde oprichtreflexen is er de optische oprichtreflex, welke opgewekt 
wordt door visuele informatie uit de omgeving. V oor een intact organisme zijn ze van 
zeer grote importantie en zijn ze veelal in staat labyrintaire stoornissen te compen
seren. Bij de lagere dieren is de visuele oprichtreflex Diet aanwezig en vindt de 
compensatie plaats met behulp van retlexen uitgaande van drukreceptoren (extero
ceptieve rompoprichtreflex). 

Niet alleen bij de lagere dieTen dragen drukreceptoren bij aan de houdingsregulatie; 
dit vindt ook plaats bij de mens. In de voetzolen zijn druksensoren gelegen, die 
informatie verscbaffen omtrent de verde ling van het licbaamsgewicbt tussen de beide 
voeten en omtrent de drukverdeling binnen de voet (vooral voor-, achterwaarts). 
Druk tegen de voetzolen kan reflectoir een aanspanoing van aIle spieren in de 
onderste extremiteiten (extensoren en flexoren) veroorzaken, waardoor deze tot een 
zuil worden die het lichaam kunnen dragen. 

6.2 Statokinetiscbe retlexen 

De statokinetische of dynamische reflexen worden opgewekt door bewegingen van 
het hoofd in de ruimte of van het lichaam in zijn gebeel. Dit kunnen zowel draaibe
wegingen of hoeksnelheidsveranderingen zijn, als rechtlijDige verplaatsingen of 
lineaire snelheidsveranderingen. Op eenparige bewegingen, van welke aard ook, 
wordt door het organisme niet meer gereageerd. De receptoren van deze reflexen 
bevinden zich onder andere in het labyrint. De compensatoire bewegingen worden 
door de oogspieren, de hals-, romp- en extremiteitsspieren uitgevoerd . 

. ~ 
De dynamische reflexen gaan uit van de maculae en van de halfcirkelvormige 
kanalen. Over de afzonderlijke werking van de maculae bij lineaire versnelling is 
weinig bekend. De van de kanalen uitgaande reflexen zijn echter uitgebreid onder
webt. Behalve tot subjectieve draaisensaties leidt cupula-atbuiging in deze kanalen 
tot een aantal automatische reacties in het kader van de houdingsregulatie welke als 
doel hebben de stabiliteit ten opzichte van de omgeving te handhaven. 
Het halfcirkelvormige kanaal voert door zijn mecbanische eigenschappen een 
integratie uit van de draaiversnelling, zodat het afferente signaal bij benadering de 
draaisnelheid weergeeft. Uit dit signaal moet de langzame, compensatoire fase van de 
vestibulo-oculaire reflex (eventueel nystagmus) gegenereerd worden. 
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'-2.1 Compensatoire oogbewegingen 

De compensatoire oogbewegingen zijn een onderdeel van de vestibulo-oculaire reflex. 
Deze reflex wordt opgewekt in de halfcirkelvormige kanalen. 
Als het hoofd over een zekere hoek naar rechts draait, treden aan het begin en eind 
van deze beweging (tegengesteld gerichte) draaiversnellingen Ope De cupula·afbuiging 
weerspiegelt het snelheidsverloop correct over deze korte periode. De ontladings
frequentie van de afferente vezels komt overeen met de cupula-afbuiging. Uit dit 
ontladingspatroon wordt centraal een commando gegenereerd voor de motoneuronen 
van de oogspierkemen, zodanig dat de ogen nu een beweging uitvoeren die ruwweg 
bet spiegelbeeld is van de draaiing van het hoofd (zie figuur 25). 
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Figuur 25. De yesttOulo*oculaire reflex. 0 • activerende synapsen, • - inhiberende 
synapsen. Horizontaal halfcirkelvormig kanaal (SCC), Cerebellum (~R), 
mediale longitudinale fasciculus (MLF), reticulaire formatie (PRF), 
vestibulaire kemen (VN), nucleus vestibularis superior (5), nucleus 
vestibularis lateralis (L), nucleus vestibularis medialis (M), nucleus 
vestibularis descendens (D), nucleUs abducens (ABN), oogspier
kemen(OMN), m. rectus lateralis (rR) en medialis (MR). 
(Bron: Hinchcliffe, 1983). 
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Draait het hoofd naar reebts in bet vlak van de borizontale kanalen, dan is er 
gedurende de draaivers~ellingen een endolymfe v~rplaatsing in de tegengestelde 
riebting. De cupula van bet reebter horizontale kanaal buigt nu naar de utriculus af 
en de ontladingsfrequentie in de reebter afferente zenuwvezel vanuit de ampulla 
neemt toe. Dit signaal wordt via de ipsilaterale vestibulaire kemen overgedragen op 
een effectomeuron, de contralaterale nucleus abducens. Het gevolg is een eontractie 
van de linker m. rectus lateralis. Eveneens wordt het signaal vanuit de reebter 
ampulla via ipsilaterale vestibulaire kemen overgedragen op de ipsilaterale oogspier
kemen, waardoor de reebter m. rectus medialis contraheert. De antagonisten van 
deze oogspieren worden geinhibeerd. 
In bet linker borizontale kanaal buigt de cupula juist van de utriculus af, betgeen in 
de linker zenuwvezel van de ampulla resulteert in een afname van de ontladings
frequentie (inactivatie). Dit signaal vermindert de exciterende werking op de linker 
OJ. rectus medialis en de reebter m. rectus lateralis en ontremt de agonisten (dis
inhibitie), te weten de linker m. rectus lateralis en de m. rectus medialis (Luxon in 
Dix en Hood, 1984). 
Het uiteindelijke resultaat (in deze situatie) van de vestibulo-oculaire reflex in de 
horizontale kanalen is een eontractie van de linker laterale en reehter mediale 
oogspieren en een ontspanning van de linker mediale en de reehter laterale oog
spieren (zie figuur 26). Het signaal naar de oogspierkemen verloopt via de MLF en 
via de reticulaire formatie. De MLF zorgt voor snelle acties, de reticulaire formatie is 
een modulator die de informatie van verschillende neurale eentra integreert voor de 
fijnere oogbewegingen. 
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Figuur 26. Schematiscbe iIIustratie van de vestibulo-oculaire reflex. 
Verklaring lijnen: + activatie, - inhibitie, (+) ontremming (disinhibitie), 
(-) inactivatie. M. rectus lateralis (LR) en medialis (MR). . 
(Bron: Dix en Hood, 1984). 

Naast de directe en indirecte verbindingen russen vesubulaire kemen en oogspier
kemen, spelen de commissuurvezeIs een belangrijke rol. bij de controle van de 
vestibulo-oculaire reflex. Via inhiberende intemeuronen kunnen de vestibulaire 
kemen aan de ene zijde de kemen aan de andere\zijde remmen. Deze vezeIs zijn 
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vooral van belang bij eenzijdig verlies van de vestibulaire functie, daar zij ervoor 
zorgen dat een labyrint !-Ie vestibulaire kemen aan be ide zijden kan besturen. 

Het functionele resultaat van de vestibulo-oculaire reflex is dat de ogen tijdens 
draaiing van het hoofd op hetzelfde punt van de omgeving gericht blijven. Dit geldt 
voor draatbewegingen in aIle richtingen. Dit stabilisatiemechanisme is van groot 
belang voor een normale visuele perceptie en orientatie. Anatomisch gezien is het 
bewegingsbereik van de ogen echter beperkt. Wanneer compensatie niet meer 
mogelijk is, dan wordt de langzame oogbeweging (vestibulair opgewekt) onderbroken 
door eensnelle, stapvormige beweging in de tegengestelde richting. Het centrum van 
de snelle~ corrigerende component vindt haar oorsprong in dat gedeelte van de 
hersenstaJ:n. dat zowel de oogspier- als de vestibulaire kemen omvat. Deze com
binatie van een langzame en een snelle oogbeweging noemt men nystagmus. 
De langzame fase is het compensatoire dee!, de snelle fase is het saccadisch deeI 
waarbij de beweging tegengesteld is aan de langzame fase. Terwijl de snelheid van de 
langzame fase de varierende snelheid van de hoofdbeweging weergeeft, heeft het 
saccadische deel bij benadering een constante snelheid. De nystagmus wordt, eigenlijk 
ten onrechte, altijd genoemd naar de snelle fase omdat deze gemakkeUjker te 
observeren is. Naar zijn oorsprong spreekt men bier van een vestibulaire nystagmus. 
Een spontane nystagmus van vestibulaire oorsprong resulteert enerzijds vanuit een 
imbalans van de afferente vestibulaire informatie, anderzijds vanuit een lesie in het 
labyrint, de vestibulaire zenuw of de vestibulaire kernen. Optische matie en zelfs 
fixatie op een denkbeeldig punt kan de nystagmus onderdrukken. 

Naast de hierboven genoemde vestibulaire nystagmus bestaat er ook een opto
kinetische nystagmus, welke opgewekt wordt gedurende een continue beweging van 
de gehele visuele omgeving terwijl de waarnemer stilstaat. De mens tracht zich 
binnen deze visuele omgeving te stabiliseren door met de ogen een langzame gilj
dende volgbeweging te maken, het zogenaamde gladde volgen. Over een bepaalde 
afstand is deze volgbeweging mogelijk (300 - 600 per seconde bij gezonde mensen), 
maar dan schiet het oog terug met een snelle fase, de saccadische fase (Luxon in Dix 
en Hood, 1984). 
Er kan gemakkelijk de illusie ontstaan dat de waarnemer draait en de omgeving 
stilstaat (visuele illusie). De centrale interpretatie geeft kennelijk aan deze laatste, 
meer waarschijnlijke mogelijkbeid de voorkeur boven het, uiteraard zeer on
gebruikelijke altematie~ dat de omgeving om de waarnemer draait. 
Het labyrint kan hierbij geen uitsluitsel geven, daar de kanalen op constante 
draaisnelheden niet reageren. In een normale bewegingssituatie werkt deze globale 
optokinetische nystagmus nauw samen met de vestibulaire reflexen. 

Wanneer we nu de vestibulaire en optokinetische nystagmus met elkaar vergelijken, 
dan zien we de volgende overeenkomst. De neuronen in de vestibulaire kernen , 
reageren op vestibulaire stimulatie (hoofdbeweging) met een richtingsspecifieke 
respons. Tegelijkerdjd reageren dezelfde neuronen op dezelfde wijze op een opta
kinetische stimulatie (visuele omgeving beweegt), die in de tegenovergestelde richting 
gegeven wordt. Het verschil tussen de vestibulaire en optokinetische nystagmus is dat 
snelle, korte draaiingen van het hoofd via signalen uitgaande van de halfclrkel
vormige kanalen worden gecompenseerd, en langzame en langdurige draaiingen, 
meestal gebruikt in c1inische testprocedures, via signalen uitgaande van de opta
kinetische reflex worden gecompenseerd (Cohen en Keshner, 1989). 

, . 
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Cervicale proprioceptie draagt ook bij aan compensatoire oogbewegingen (de 
stabiliteit van het oog)(cervico-oculaire reflex). D~ interactie tussen de cervicale 
proprioceptie en de vestibulaire afferenten vindt plaats op het niveau van de vestibu
laire kemen. Deze reflex is bij de gezonde mens zeer zwak (Barnes en Forebad in 
Hinchcliffe, 1983). Een lichaamstorsie van 500 - 600 -met het hoofd gefixeerd
veroorzaakt een compensatoire oogbeweging van nauwelijks 4° - 5° (Luxon in Dix en 
Hood, 1984). 

6.2.2 Posturele compensaties 

Behalve tot compensatoire oogbewegingen leidt prikkeling van de halfcirkelvormige 
kanalen tot een groot aantal andere posturele reacties, die erop gericht zijn bij de 
(werkelijke of vermeende) draaiing van het lichaam (boofd) het evenwicbt te 
bandhaven. 
De compensatoire werking van reflexen uitgaande van de halfcirkelvormige kanalen 
kan zowel op het hoofd als op het lichaam betrekking hebben via de vestibulospinale 
baan. 
Dreigt het hoofd in een richting weg te draaien, dan zal dit gecorrigeerd worden op 
de volgende wijzen: : 
- Naar rechts draaien van het hoofd (om de verticale as) geeft prikkeIing van het 

rechter horizontale kanaal en remming van het linker horizontale kanaal. Het 
gevolg is excitatie vande extensoren links, waardoor de draaiing wordt tegen
gegaan. 
Naar voren kantelen van het hoofd geeft excitatie van de ampullae anteriores met 
als gevolg excitatie van de extensoren aan beide zijden (opheffen van het hoofd). 
Naar achteren kantelen van het hoofd geeft excitatie van de ampullae posteriores, 
waardoor aan beide zijden de extensoren geinhibeerd worden (opheffen van het 
boofd). 

De draaiing van het Iichaamkan gesimuleerd worden door een proefpersoon op een 
draaitafel te plaatsen. Hij vertoont bij het plotseling starten en stoppen van de tafel 
een neiging tot vallen. Dit wordt opgevangen door de myotatische reflex (rekreflex) 
via de vestibulospinale baan. Er ontstaat een stijfbeid, rigiditeit in de zogenaamde 
antigraviteitsspieren, de spieren die tegen de zwaartekracht in het lichaam overeind 
houden. Bij de mens bevinden deze spieren zich in de onderste extremiteiten, in de 
rug en in de ne~ bij de viervoeter ook in de voorste extremiteiten. 
De myotatische reflexen vormen de basis voor de regulering van de normale 
lichaamshouding en zijn erop gericht de actuele lengte van een spier constant te 
houden. De· grote a-motoneuronen worden geactiveerd of geinhibeerd via de extra
fusale spiervezels (monosynaptisch) (zie figuur 27). 

De ..,..signalen verzekeren een continue controle. Zonder basisactiviteit van de ..,.. 
motoneuronen verliezen de spierspoeltjes bun prikkelbaarheid, waardoor de activatie 
van de a-motoneuronen, die via de ..,-lus in stand wordt gebouden, vervalt (zie figuur 
~~ . 

De a-controle wordt waarschijnlijk gebruikt wanneer de snelheid essentieel is. 
Ben vrijwiUige beweging is mogelijk als de myotatische reflex onderdrukt wordt De 
..,..motoneuronen zorgen ervoor dat de spiervezels kunnen contraheren. 
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Figuur 27. De myotatische retlexbanen voor flexoren en extensoren van het elleboo&
&ewricht. • - inhiberende synapsen. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). 

Figuur 28. Schematische voorstelIinK van spieractiyiteit via de rlus. Tvezels (1), I •• 
afferenten (2) en a .. motoneuronen (3). 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). , 
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De vestibulospinale baan oofent dus zijn invlood uit op a- en -y-motoneuronen en 
ontvangt informatie vanuit verschillende sensoriscpe systemen. Volgens Allum en 
Pfala (in Bles, 1986) bestaat de afferente aanvoer van deze baan bij neutralisatie van 
de slingerbeweging (door middel van spiersynergie) rondom de enkels voor 65% uit 
vestibulaire stimulatie en voor circa 35% uit proprioceptieve stimulatie vanuit de 
beenspieren. Natuurlijk draagt proprioceptieve informatie uit andere lichaamsdelen 
ook bij tot stabilisatie van het lichaam. 
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7 DE CONTROLE OVER HOUDING EN EVENWICHT 

Houding en evenwicht worden gehandhaafd door posture Ie reflexen, waarbij de 
afferente sensorische impulsen zelf de output bepalen. Maar de terugmelding vanuit 
de periferie en de modulatie binnen het centrale zenuwstelsel bUjft van groot belang 
voor de precisie van de uitgevoerde bewegingen en voor het overwinnen van 
onverwachte obstakels. 
Controle en bewerking van de afferente input vindt plaats in het cerebellum, het 
cerebrum en de formatio reticularis. 
Het controlemechanisme van houdingshandhaving kan ook als een regelsysteem 
gezien worden, waarvan de regelkring gesloten of open is. 

7.1 Ho=", motorische centra 

Het cerebellum en de formatio reticularis hebben wederzijdse verbindingen met de 
vestibulaire kernen en zijn betrokken bij de controle en correctie van de posturele 
reflexen. Gebieden in de parietale lob van de grote hersenen ontvangen informatie 
vanuit de halfcirkelvormige kanalen en de proprioceptoren (vooral cervicaal), maar 
hun effect op posturele reflexen is indirect en Diet volledig bekend. Men neemt aan 
dat deze gebieden, in samenwerking met andere cortica1e gebieden, input integreren 
tot ruimtelijke orientatie, waardoor je op de hoogte bent van verplaatsing en 
verplaatsingsrichting ten opzichte van de uitgangssituatie. 

7.1.1 Bet cerebellum 

Het cerebellum speelt een belangrijke rol bij de automatisering van vaardigheden en 
werlct als een correctiemechanisme (foutendetector) voor met name zeer snelle bewe· 
gingen van romp en ledematen, door de afdalende informatie vervoerd in de vesti· 
bulospinale (danwel vestibulo-oculaire) baan te controleren en eventueel bij te 
stellen. Het cerebellum kan vestibulospinale reflexen beinvloeden, niet als initiator 
van deze reflexen maar als corrigerend mechanisme (vooral inhiberend) (Robinsin in 
Keshner en Cohen, 1989). 
Uit de vele afferente signalen kan het cerebellum van moment tot moment correcties 
berekenen die de beweging bijstellen. Reeds Sherrington (in Voorhoeve, 1978) 
meende dat het cerebellum de cortica1e motorische commando's vergeleek met de 
proprioceptieve feedback en op grond hiervan de commando's aanpaste. Deze 
theorie is in essentie nog steeds gangbaar, zij het in uitgebreidere vorm. De 
afferentie is veel algemener dan propriocepief aileen en er is ook interne feedback, 
nameUjk uit de spinale interneuronen. 

De vermis (het middengedeelte van het cerebellum) speelt de hoofdrol bij de 
houding en stereotiepe algemene bewegingspatronen en gebruikt hierbij de infor
matiedie afkomstig is uit de spinocerebellaire afferente baan, en de vesnoulospinale, 
rubrospinale en reticulospinale efferente banen. De hemisferen, aan weerszijden van 
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de vermis gelegen, zijn betrokken bij de meer specifieke en verfijnde, piramidale 
motoriek (regelkring tussen cerebellaire en cerebtale cortex). Deze zienswijze 
bescllouwt de cerebellaire actie als een gesloten regelkring (zie 7.2.1). De cerebel
laire is sterk vereenvoudigd als voIgt: de piramide-cellen in de motorische schors van 
de cerebrale cortex zenden impulsen (motor commando's) langs het ruggemerg, 
waardoor de motomeuronen geactiveerd worden en een beweging ontstaat. 
Tegelijkertijd wordt het pars intermedia van bet cerebellum 'op de boogte gesteld' 
van de bedoelde beweging en wei via collateralen van de piramidebaan. Als resultaat 
van de beweging worden proprioceptieve feedbackstimuli via spinocerebellaire banen 
naar betzelfde gebied van bet cerebellum gezonden. De directe input vanuit de 
corteX is daar dan al gearriveerd. De Purkiojecellen summeren de corticale input, die 
bet motorcommando tot beweging representeert, met de spinale input, die de 
beweging bescbrijft. Op deze wijze kan de perifere input belangrijke informatie 
opleveren over de positie van de ledematen, en de snelheid van de uitvoering zijnde 
beweging; informatie die bet pars intermedia kan coordineren met bebulp van 
informatie vanuit de motorische cortex over de volgende fase, betgeen de effectiviteit 
van de beweging bevordert zonder dat daartoe een bewuste interventie noodzakelijk 
is. 

Een andere benadering is het cerebellum te zien als een centrum dat snelle "bal
listiscbe bewegingen" corrigeert, bewegingen die zo snel worden uitgevoerd dat 
informatie uit de periferie te laat komt om ze te beinvloeden en die dus gebeel te 
voren geprogrammeerd moe ten zijn. De correcties moeten plaats vinden voordat ze 
uitgevoerd worden op grond van de op dat moment bekende condities. Het regel
systeem werkt hier als een open systeem (zie ook par. 7.2.2). 
De beide werkwijzen sluiten elkaar niet uit en vermoedelijk komen beide in bet 
cerebellum voor (Collewijn en Voorboeve in Voorboeve, 1978). 

I 

Bij verwijdering van de flocculonodulaire lob van bet cerebellum is de verwerking 
van de signal en afkomstig ,van de balfcirkelvormige kanalen verstoordt de signalen 
afkomstig van de maculae worden echter nog normaal gecontroleerd. 

1.1~ De formatio reticularis 

De formatio reticularis ontvangt informatie vanuit verschillende bronnen. De 
efferente banen nemen deel aan de sensorische informatie-overdracht naar de spinale 
en cervicale motoneuronen. 
Men neemt aan dat in de formatio reticularis data-centra gelegen zijn, waarin vanaf 
de geboorte informatie geintegreerd en opgeslagen wordt (Luxon in Dix en Hood, 
1984). In deze data-centra zijn de patronen van motorische activiteiten geprogram
meerd met behulp van spino-cerebellaire-gangliaire sensorische feedback, zedat ze 
grotendeels onbewust verlopen met vrijwel automatiscbe modificaties door de 
subcorticale sensorische feedback. Nieuwe afferente informatie wordt continu 
vergeleken met de opgeslagen gegevens en normalerwijs vergemakkelijkt de onmid
deUijke herkenning van sensorische patronen de vestibulaire activiteit, door op een 
onbewust niveau plaats te vinden. 
Maar in onbekende situaties gebeurt de integratie van vestibulaire informatie op een 
bewust niveau. Omdat de rJeuwe informatie vreemd is voor de data-centra, moet er 
een nieuw berkenningspatroon gevormd worden in deze centra. Zolang als de 
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informatie vreemd is, kan· deze een onplezierige activiteit van het autonome zenuw
stelsel oproepe~ zoals d.uizeligheid, braken en zweten. 

7.2 Closed-looO en oPen-loop controle 

Evenwicht wordt gehandhaafd door met elkaar verband houdende reflexe~ die flexie 
of extensie van nele. romp en ledematen veroorzaken. De controle op deze reflexen 
wordt enerzijds uitgevoerd door een hierarchie van feedbacksystemen (closed-loop 
systeem) en anderzijds door open-loop systemen. 

7.2.1 Closed-loop systeem 

In een gesloten regelkring is er een grootheid die gereguleerd wordt en WaarOP een 
corrigerend orgaan en uitwendige verstoringen inwerken. De uitgangsgrootheid wordt 
gemeten door een meetorgaan en dit signaal wordt teruggekoppeld naar een verge
lijkend org~ waar het vergeleken wordt met een vaste streefwaarde (feedback). 
Het streven van het systeem is erop gericht het verschil tussen beide signalen zo 
klein mogelijk te houden (zie figuur 29). 

stOnngNCtlYltelt 
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Figuur 29. Grondmodel van re~elsysteem. 
(Bron: Bernards en Bouman, 1988). 
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Bij een gesloten regeJkring worden fouten gecorrigeerd met behulp van feedback
lossen. Dit kan op twee manieren plaatsvinden. De proprioceptieve, vestibulospinale 
en visuospinale reflexen zijn automatische feedbackmechanismen van een laag niveau 
die toezicht houden op houding en evenwicht. Het andere feedbackmechanisme . 
omvat processen die meer op een cognitief niveau plaatsvinden, zoals de reactietijd 
respons. 

De visuele, vestibulaire en proprioceptieve feedbacksubsystemen reageren op een 
verstoring van homiing en even wicht. Ieder subsysteem is gespecialiseerd in bet 
corrigeren van bepaalde fouten. 
Het visuospinale systeem speelt een grote rol bij de controle van langzame slinger
bewegingen. Dit doet zicb voor bij de handhaving'van balans (predictieve controle). 
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Het vestibulospinale syste~m bestaat uit twee componenten; de ene component is 
gevoelig voor statische input en de andere voor dynamische input. 

Tussen de voomoemde feedbacksystemen treedt een overlap op die om twee redenen 
belangrijk is: 

De ene sensorische input kan soms ter vervanging van een andere optreden. 
Wanneer er echter een geringe overlap is, is sensorische substitutie niet effectief. 

Soms voegen de effecten van de individuele feedbacklussen zich gewoon samen. In 
andere gevallen kan een feedbacklus dominant zijn. Ben voorbeeld hiervan is de 
visuele dominantie die optreedt bij veranderingen in de beweging van de visuele 
omgeving. Het lichaam zwaait naar voren (of achteren), terwiji de vestibulaire en 
proprioceptieve input het juiste signaal doorgeven, namelijk dat de persoon in 
werkeliJldleid helemaal niet aan het vallen is. 

Bij de feedbackprocessen ter correctie van houdingsafvvijkingen treden er twee 
beperkingen op, die voorkomen dat deze processen perfect zijn. 
De eerste beperking is de tijdvertraging tussen een fout en zijn correctie. Closed-loop 
regulatie is ineffectief wanneer de vertraging relatief groot is ten opzichte van de 
verstoring. Normalerwijs tijn de proprioceptieve en dynamische vestibulospinale 
feedbackkringen korter dan de visuospinale feedbackkrlng. De tijdvertraging die 
optreedt bij cognitieve processen ligt boven de 100 ms., atbankelijk van het soort 
informatie dat verwerkt moet worden (Schmidt in Cohen en Keshner, 1989). 
De tweede beperking is dat reflectoire feedbacklussen zelden perfect compenseren 
voor fouten in houding of balans. Een voorbeeld hiervan is de rekreflex: alhoewel 
werd aangenomen dat de rekreflexen een evenwichtsverstoring geheel zouden kunnen 
corrigeren in circa 45 MS. (Nashner in Bles, 1986), is aangetoond dat zij minder dan 
30% van de verstoring opheffen (Allum in Cohen en Keshner, 1989). Het grootste 
gedeeIte van de correctie komt voor rekening van een respons met een langere laten
tietijd: circa 120 MS. (Nashner in Bles, 1986). Deze respons heeft in de literatuur 
verschillende namen: functionele strekrespons, "long-loop-It of transcorticale reflex. 
Bij rekking van een spier verloopt de long-loop reflex a1s voigt: de spierspoel vuurt 
via de I.-afferent informatie naar het ruggemerg, waar deze enerzijds synapteert op 
een a-motoneuron en anderzijds de informatie naar hoger gelegen segmentale 
niveaus en/of de hersenen stuurt. De reflex is door de koppeling met hogere centra 
langer onderweg, maar weI flexibeler dan de monosynaptische rekreflex, waardoor 
een eventuele aanpassing van de uit te voeren reflex mogelijk is (zie par. 7.1.1). , 

1.2.2 Open-loop systeem 

In de meest eenvoudige vorm van open-loop controle wordt het commando direct 
omgezet in de gewenste output mnder enige correctie van fouten die tijdens de , 
beweging kunnen optreden. Deze vorm van controle is effectief wanneer de condities 
te voorspellen zijn. Aan de hand van deze voorspellingen kan een feedforward
commando indien nodig correcties aanbrengen. Deze correcties zijn echter niet 
gebaseerd op de fouten die tijdens de beweging optreden. Wanneer er echter een 
verkeerde voorspelling gedaan is, wordt de fout alleen nog maar groter. 

Het centrale mechanisme van een open-loop systeem wordt een motorprogramma 
genoemd. Proeven met mensen duiden er op dat melle bewegingen vrijwel geheel 
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centraal geprogrammeerd zijn en als geheel worden uitgevoerd. Hiervoor is meestal 
weI een Jeerproces nooqz.akelijk. . 
De perifere motorprogramma's kunnen snel een bewegingspatroon samenstellen, 
gebruikmakend van intersegmentale somatosensorische inpuL Met behulp van deze 
programma's is bet aileen' mogelijk de beweging van een bepaald deel van bet 
licbaam ten opzichte van een ander deel (relatief gezien) te onderscheiden. 
Zij zijn ecbter ruet in staat een onderscheid te maken tussen een (relatieve) 
lichaamsbeweging en bewegingen van externe objecten, omdat deze bewegingen 
aileen goed uitgevoerd kunnen worden in samenwerking met visuele en vestibulaire 
inpUL De centrale programma's herzien delen van de perifere motorprogramma's om 
zich aan de veranderde exteme omstandigheden aan te passen. 

7.3 Combinatie van closed- en open-loop S,ystemen 

De closed-loop en open-loop systemen bij de mens maken dee! uit van een groter 
motorisch systeem. Beide systemen dragen bij aan de controle en regulatie van 
evenwichtshandhaving. Aileen wanneer we de mens zien als een complex geheel, dat 
samengesteld is uit verschillende mecbanismen, pas dan is het mogeUjk de complexe 
bewegingsgedragingen te begrijpen. Het verschil tussen open en gesloten vaardig
heden moet ruet absoluut opgevat worden. Subjectief gezien zal een vaardigheid voor 
iemand meer het karakter van een gesloten vaardigheid aannemen, naarmate hij 
beter in staat is veranderingen in de omgeving te voorspellen. Dat brengt met zich 
mee dat tijdens motorische leerprocessen vaardigheden zich langs een continuiim van 
open naar gesloten zullen bewegen. 

De vestibuio-oculaire reflexen worden gerekend tot het open-loop systeem, omdat de 
afferente vezels vanuit de extra-oculaire spieren weinig of geen direct effect op de 
oculomotorrespons blijken te hebben. Tevens is er geen directe representatie op de 
vestibulaire kemen aanwezig. 
De vestibulospinale reflexen worden gerekend tot het closed-loop systeem, omdat de 
spinale afferente vezels, vooral van de cervicale gewrichtsreceptoren weI sterk 
venegenwoordigd zijn in de vestibulaire kemen (Rubin et al. 1975, 1977 in 
Hinchcliffe, 1983). 
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