
Diagnostische toets week 5 
 
Vraag 1  
a) Bij een actiepotentiaal spelen zich de volgende processen af. Door een prikkel 
wordt de negatieve rustpotentiaal (-70 mV) in de richting van 0mV verlaagd 
(depolarisatie). Gedurende de depolarisatiefase gaan de Na+ kanalen open maar 
blijven de K+ kanalen gesloten (membraanpotentiaal stijgt). Wordt de drempelwaarde 
van -55 mV overschreden dan ontstaat er een actiepotentiaal. De geleiding van Na+ 
neemt toe en nog meer Na+ kanalen gaan openen. De membraanpotentiaal wordt zeer 
snel minder negatief en bereikt op een bepaald moment zelfs een positieve waarde. 
Op de top van de potentiaal neemt de Na+ geleiding af en de Na+ kanalen gaan zich 
sluiten terwijl de geleiding van K+ toeneemt door het opengaan van de K+ kanalen. 
Dit leidt tot de wederopbouw van de rustpotentiaal (repolarisatie).  
b) Het beschreven neurotoxine zorgt voor het openen van voltage-gated K+ kanalen. 
Hierdoor zal er een hyperpolarizatie (potentiaal wordt meer negatief) optreden 
waardoor een actiepotentiaal moeilijker kan ontstaan.  
 
Vraag 2 
Referred pijn, gerefereerde pijn, weerpijn. 
"Convergentie van somatische en viscerale nociceptieve input op projectieneuron" 
oftewel: De sensorische prikkels uit de blindedarm en de huid komen samen op 
dezelfde hoogte in het ruggenmerg en delen dezelfde opstijgende zenuwbaan naar het 
brein. 
 
Vraag 3  
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De postsynaptische α receptor is van het type α1. Indien α2 wordt gegeven moet de 
opmerking worden gemaakt dat deze presynaptische receptor de vrijzetting van NA 
remt. 
De cholinerge M-receptor is van het type M3. 
 
Vraag 4  
Het lichaam van een zwangere vrouw produceert zowel T4 voor haar eigen lichaam 
als voor haar baby. Zolang er voldoende jodium aanwezig is, is het geen probleem. 
Echter, zodra er een tekort is aan jodium, zal dit leiden tot een verhoging van de TSH. 



Constante verhoging van TSH in het bloed geeft aanleiding tot het ontstaan van 
struma doordat onder invloed van het TSH de follikelcellen in aantal toenemen. 
 
 


