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1. Schets 2 zenuwcellen en geef aan:
a) axon
b) dendrieten
c) cellichaam
d) axonheuvel
e) synaps
f) postsynaptische zenuwcel
g) presynaptische zenuwcel

2. Beschrijf de Nernstvergelijking.

3. Waarom loopt een actiepotentiaal maar in één richting over het axon?

4. Beschrijf de functie van de natrium/kalium pomp

5. De afgifte van neurotransmitters gebeurt in kleine pakketjes. Wat is hier-
van het onderliggend mechanisme?

6. Hoe wek je LTP op?

7. a) Wat is het receptieve veld van een corticaal neuron?
b) Geef een voorbeeld van de plasticiteit hiervan.

8. Noem drie verschillen tussen tastcellen in de huid en nociceptoren.

9. Wat is de rol van transducine bij fototransductie in staafjes?

10. Noem de verschillen tussen het receptieve veld van een retinale ganglion
cel en een orientatie selectieve primaire cortex neuron.

11. Via welke neurale paden krijgt de nucleus suprachiasmaticus informatie
over de hoeveelheid licht in de buitenwereld?

12. Wat is de rol van het basilair membraan bij de verwerking van auditieve
stimuli?

13. Waarom word je duizelig als je snel ronddraait en plotseling stopt? Ge-
bruik in je antwoord de termen halfcirkelvormige kanalen en cupula.

14. Wat is het grote verschil tussen reuk en andere sensorische systemen met
betrekking tot het neurale pad van de perifere receptoren naar de corticale
verwerking.

15. a) Wat gebeurt er met de kolommen voor oogdominantie als één oog ges-
lotenis tijdens de kritische periode?
b) En als beide ogen gesloten zijn?
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16. a) Geef de functie van een α-motorneuron.
b) Geef de functie van een γ-motorneuron.

17. Wat zijn spiegelcellen?

18. Wat is een saccadische oogbeweging?

19. Wat is de functie van filopodia bij axonuitgroei?

20. Wat is het verschil in spacial neglect bij een laesie in de parietale cortex
in de linker of rechter hemisfeer?

21. Wat is het verschil tussen Broca afasie en Wernicke afasie?

22. Wat gebeurd er met iemand die geen REMslaap heeft?

23. Wat meet je met fMRI?
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