
2. chemische receptoren
kunnen bepaalde moleculen uit de omgeving binden bv smaakreceptoren binden 
opgeloste moleculen en reukreceptoren binden moleculen uit de lucht.

3. temperatuurreceptoren
in de huid reageren op warmte of kou. Wanneer de
temperatuur in zo'n receptor boven of onder een
bepaalde normwaarde komt, ontstaat er een impuls.

4. pijnreceptoren
zitten in het hele lichaam en geven een impuls af door extreme druk, extreme 
temperaturen of door chemische stoffen die vrijkomen bij beschadiging of ontsteking 
van weefsel.

5. lichtreceptoren (fotoreceptoren)
geven een impuls af door zichtbaar licht.

109 Het ontstaan van impulsen in zintuigcellen

Net als in neuronen ontstaan in zintuigcellen impulsen als een prikkel sterker is dan de 
drempelwaarde. Elk type zintuigcel heeft voor elke soort prikkel een bepaalde 
prikkeldrempel. De prikkeldrempel van lichtreceptoren voor lichtprikkels is erg laag, maar 
voor drukprikkels hoog. Als er een lichte druk op je ogen wordt uitgeoefend, nemen de 
lichtreceptoren niet waar. Maar als je een klap op je ogen krijgt, zie je 'sterretjes'.
Licht wordt daarom een adequate prikkel voor lichtreceptoren genoemd en de 
bijbehorende prikkeldrempel is laag.

Naarmate de prikkel sterker is, is de impulsfrequentie hoger. Wanneer een prikkel enige 
tijd aanhoudt, neemt de impulsfrequentie af. Dit heet gewenning.
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Afbeelding 38. Mechanische receptor met haartjes.1

Afbeelding 39. Receptoren in de huid.1

Afbeelding 37. 
Drukreceptor1Afbeelding 36. Evenwichts- en gehoorzintuig.1



Bij een constante 
prikkelsterkte blijkt dat de 
tastreceptor de hoogste 
adaptiesnelheid heeft en de 
spierspoeltjes de laagste. 
Bij de tastreceptor is na 1 s 
de impulsfrequentie weer 
normaal, terwijl bij 
spierspoeltjes de 
impulsfrequentie na 5 s nog 
steeds hoger is dan normaal.

Basisstof 6 De bouw en werking van het oog

Je ogen zijn gevoelige organen die goed beschermd in de oogkassen liggen. 
Wenkbrauwen voorkomen dat er zweet en ander vocht het oog in loopt.
Wimpers beschermen het oog tegen vuil en te fel licht.

  

De traanklieren liggen onder de huid en boven de ogen. Zij produceren traanvocht.
Het traanvocht reinigt het oog door kleine stofjes of prikkelende stoffen weg te spoelen. 
en het traanvocht beschermt het oog tegen uitdroging. 
De traanbuizen zijn 2 kleine openingen die in de binnenooghoek (boven en onder) zitten, 
waardoor het traanvocht afgevoerd kan worden naar de neusholte.
De oogleden beschermen het oog verspreiden het traanvocht over het oog.
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Afbeelding 40. Relatie tussen tijdsduur van een prikkel en 
impulsfrequentie.1

Afbeelding 41. Vooraanzicht van het oog.1 Afbeelding 42. Zijaanzicht van het 
oog.1



111 De bouw van de ogen

Het harde oogvlies is het witte gedeelte van het oog, dat stevig is en bescherming biedt.
De oogspieren, die bevestigd zijn aan het harde
oogvlies en aan de oogkas kunnen het oog in de
gewenste richting draaien.

Het hoornvlies is de voortzetting van het oogvlies
aan de voorkant. Is doorzichtig.
Het vaatvlies zit aan de binnenkant tegen het harde oogvlies aan. Het bevat veel 
bloedvaten en zorgt voor de voeding van een groot deel van het oog.
De iris (regenboogvlies) is de gekleurde voortzetting van het vaatvlies aan de voorkant. 
De pupil is de opening in de iris.
De iris regelt de hoeveelheid licht die door de pupil het oog binnenvalt, door de pupil groter
of kleiner te maken.
De lens zit achter de iris en de pupil.
Het straalvormig lichaam zit rond de lens en bevat de kringspieren
(accommodatiespieren). De lens hangt met behulp van lensbandjes in
het straalvormig lichaam. De lens en het straalvormig lichaam zorgen
ervoor dat er een scherp beeld op het netvlies ontstaat.
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Afbeelding 43. Horizontale doorsnede van het oog.1

Afbeelding 45. Lens en 
straalvormig lichaam.1

Afbeelding 44. Oogspieren.7



De voorste oogkamer zit tussen het hoornvlies en de pupil. Deze is gevuld met vocht.
De achterste oogkamer zit tussen de iris en de lens. Deze is gevuld met vocht.
Het netvlies is de binnenste laag van het oog. Het netvlies bevat lichtreceptoren en 
neuronen en het zit tegen de binnenkant van het vaatvlies aan.
Het glasachtig lichaam is een geleiachtige massa die het grootste gedeelte van het oog 
opvult en het netvlies op zijn plaats houdt.
De oogzenuw geleidt de impulsen, die ontstaan wanneer de lichtreceptoren geprikkeld 
worden, naar de hersenen.
De gele vlek ligt in het centrum van het netvlies. Met de lichtreceptoren in de gele vlek 
kun je het scherpst zien.
De blinde vlek is de plaats van het netvlies waar de oogzenuw het oog verlaat. Deze 
plaats is ook de in- en uitgang voor bloedvaten. Hij bevat geen lichtreceptoren.

113 De werking van de ooglenzen

Lichtstralen die het oog binnenvallen, worden
gebroken door het hoornvlies en de ooglens. Op
het netvlies wordt een omgekeerd, verkleind
beeld gevormd. In de gezichtscentra in de grote
hersenen wordt dit beeld 'vertaald' in een
rechtopstaand beeld van de juiste grootte.

Om scherpe beelden te krijgen van voorwerpen
op verschillende afstanden, verandert de vorm
van de ooglens.

Een ooglens hangt met behulp van lensbandjes in het straalvormig lichaam. In het 
straalvormig lichaam liggen kringspieren.

In de oogspieren zitten rekzintuigen. Bij het bewegen van de ogen geven deze 
rekzintuigen informatie door naar het centrale zenuwstelsel (hersenstam) over de positie 
van de ogen. Het autonome zenuwstelsel verwerkt de informatie van de rekzintuigen uit de
oogspieren en leidt daaruit af hoe ver een voorwerp van het oog is verwijderd. Op basis 
van deze berekening ontvangen de kringspieren van het straalvormig lichaam signalen om
te ontspannen, of om juist samen te trekken. Deze reflexboog wordt de fixatiereflex 
genoemd. 

Zijn de ogen erg naar elkaar toe
gedraaid (kijk je erg scheel), dan
is het voorwerp dichtbij en zal
door het samentrekken van de
spieren in het straalvormige
lichaam de lens boller worden.
Staan de ogen minder scheel,
dus min of meer op de "rechtuit
stand" dan krijgen de spieren van
het straalvormige lichaam via het
autonome zenuwstelsel de
opdracht zich te ontspannen.
Door het ontspannen van de spieren van het straalvormig lichaam wordt de lens plat 
getrokken. Bij het zien in de verte zijn de ogen in rusttoestand.

Afbeelding 45. Beeldvorming in het oog.1

Afbeelding 46. In de verte en dichtbij zien.1



Samengevat:
Ver weg zien → kringspieren zijn ontspannen      → lens wordt platter.
Dichtbij zien  → kringspieren zijn aangespannen → lens wordt boller.

Het platter en boller worden van de ooglens wordt accommoderen genoemd. De 
kringspieren in het straalvormig lichaam worden accommodatiespieren genoemd. 

115 Lichtbreking door lenzen

Lichtstralen die het oog binnenvallen, worden gebroken door het hoornvlies en de ooglens.
Dit gebeurt vooral door het hoornvlies. De lichtbreking door de ooglens varieert, doordat  
de ooglens van vorm verandert om het beeld scherp te stellen.

Bolle of positieve lenzen convergeren (bundelen) het licht. 
Holle of negatieve lenzen divergeren (spreiden) het licht. 

De lichtstralen die op een lens vallen, lopen evenwijdig aan elkaar. 
De lichtstralen die een positieve lens verlaten, komen bij elkaar in het brandpunt F 
(focus). 
De lichtstralen die een negatieve lens verlaten, lijken uit één punt afkomstig te zijn. Het 
brandpunt F ligt bij holle lenzen vóór de lens. De brandpuntsafstand (afstand van het 
brandpunt F tot het midden van de lens) heeft dan een negatieve waarde.

Om een scherp beeld te krijgen van een punt
op het netvlies moeten de lichtstralen
afkomstig van dit punt weer in 1 punt samen
komen precies op het netvlies (afbeelding
50). 

Lichtstralen die afkomstig zijn van een punt
dichtbij, vallen niet evenwijdig op de ooglens maar
vallen uit elkaar gericht op de lens. De plaats waar
deze lichtstralen achter de lens bij elkaar komen,
ligt verder van de lens af en dus achter het
netvlies(afbeelding 51). Dit levert een onscherp
beeld op.

Afbeelding 47. Lichtbreking 
door een positieve of bolle 
lens.1

Afbeelding 49. Lichtbreking
door een negatieve of holle
lens.1

Afbeelding 48. Lichtbreking
door een bollere lens.1

Afbeelding 50. Een voorwerp veraf geeft een scherp 
beeld.1

Afbeelding 51. Een voorwerp dichterbij geeft 
een onscherp beeld.1



Om dit beeld toch scherp op het netvlies te krijgen, moeten
de lichtstralen door een bollere lens gebroken worden
(afbeelding 52).

116 Pupilreflex

De wimpers en de pupilreflex beschermen de ogen tegen te fel licht. De pupilreflex regelt 
de hoeveelheid licht die op het netvlies valt.
De kringspieren en de straalsgewijs lopende spieren bepalen de pupilgrootte. Het 
samentrekken en ontspannen van deze spiergroepen wordt geregeld door zenuwen van 
het automome zenuwstelsel.

• als de kringspieren zich samentrekken, wordt de pupil kleiner (hier zorgt het 
parasympatische deel voor), afbeelding 53 situatie 1.

• als de straalsgewijs lopende spieren zich samentrekken, wordt de pupil groter (hier 
zorgt het orthosympatische deel voor), afbeelding 53 situatie 2.

118 De bouw en werking van het netvlies

Afbeelding 52. Een voorwerp 
dichtbij geeft een scherp beeld, 
wanneer een bollere lens wordt 
gebruikt.1

Afbeelding 53. Pupilreflex.1

Afbeelding 54. Netvlies1



Vanaf het glasachtig lichaam bestaat het netvlies uit een laag neuronen, een laag 
lichtreceptoren en een laag pigmentcellen. Door het pigment wordt licht geabsorbeerd. 
Het pigment beschermt de zintuigcellen tegen te sterke lichtprikkels.

Als licht op het netvlies valt, gaat het eerst door een laag van neuronen heen voordat het 
de lichtreceptoren bereikt. De neuronen en zintuigcellen zijn transparant. 
De impulsen, die in de lichtreceptoren ontstaan, worden naar de neuronen geleid. 
Uitlopers van de neuronen verlaten het oog via de oogzenuw die door de blinde vlek in het
netvlies loopt en geleiden de impulsen naar het centrale zenuwstelsel. In de blinde vlek 
gaan de uitlopers door het netvlies, het vaatvlies en het harde oogvlies heen. In de blinde 
vlek liggen geen lichtreceptoren.

neuronen = zenuwcellen die de impulsen van de lichtreceptoren naar het centrale 
zenuwstelsel leiden.

lichtreceptoren = zintuigcellen, bestaande uit staafjes en kegeltjes, waarin de impulsen 
ontstaan.

pigmentcellen = cellen die schadelijk licht absorberen.

118 Lichtreceptoren

In het netvlies liggen 2 soorten lichtreceptoren: staafjes en kegeltjes.

Staafjes:
• 95% van de lichtreceptoren zijn staafjes.
• liggen verspreid over het hele netvlies, maar niet in de gele vlek en

in de blinde vlek.
• hebben een lage prikkeldrempel en zijn dus erg gevoelig voor licht.
• nemen contrasten waar in zwart-grijs-wit, maar geen kleur.
• leveren niet zo'n heel scherp beeld, doordat ze met meerdere aan

een zenuwcel vastzitten, maar ze zijn wel erg gevoelig voor
beweging.

• in een oog zitten meer dan 100 miljoen staafjes.

Kegeltjes:

• liggen vooral in de gele vlek en de omgeving daarvan, maar niet in de
blinde vlek of aan de rand van het netvlies.

• hebben een hogere prikkeldrempel dan staafjes.
• zien kleur en details.
• zijn er in 3 typen, één type is gevoelig voor rood licht, één type

voor blauw licht en één type voor groen licht.
• kunnen een heel scherp beeld doorgeven, doordat elk kegeltje

apart verbonden is met een zenuwcel die het beeld doorgeeft.

Met de gele vlek zie je het scherpst. Wanneer je naar een voorwerp kijkt, fixeer je je ogen 
zo, dat het beeld van dat voorwerp precies op de gele vlek valt.

Het lichtgevoelige pigment in staafjes is rodopsine (staafjesrood). Onder invloed van licht 
wordt rodopsine in een cascade van reacties afgebroken en ontstaan impulsen in de 
aangesloten sensorische neuronen. Na afbraak wordt rodopsine weer terug gevormd. 
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Afbeelding 55. 
Staafje.1

Afbeelding 56. 
Kegeltje.1



Tijdens de terugvorming is het staafje tijdelijk ongevoelig voor licht, maar doordat dit 
proces in miljoenen staafjes niet tegelijkertijd plaatsvindt, merk je daar niets van.
Doordat de 3 typen kegeltjes in verschillende mate tegelijkertijd kunnen worden 
geprikkeld, kun je zeer veel verschillende kleuren zien. Wanneer ze alle 3 even sterk 
worden geprikkeld, zie je wit licht.

121 Diepte zien (stereoscopie)

Als je naar een voorwerp kijkt, bekijk je het met je linkeroog uit een iets andere hoek dan 
met je rechteroog. In de grote hersenen worden de impulsen uit beide ogen in de 
gezichtscentra verwerkt tot één beeld.

In het optisch chiasma kruisen de uitlopers
in beide oogzenuwen elkaar gedeeltelijk.
Impulsen van het rechtergedeelte van beide
ogen gaan naar het rechtergezichtscentrum
en de impulsen van het linkergedeelte van
beide ogen gaan naar het
linkergezichtscentrum. 
De gezichtscentra vergelijken de beelden van
beide ogen met elkaar en het verschil tussen
beide beelden levert informatie over de
afstand waarop een voorwerp zich bevindt.
Het verschil tussen de beide beelden is groter
naarmate het voorwerp dichterbij is. Hierdoor
kun je diepte zien (stereoscopie) en
afstanden schatten.
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Afbeelding 57. Absorptiespectra van de 3 verschillende
lichtgevoelige pigmenten in kegeltjes.8

Afbeelding 58. Oogzenuwbanen en de 
gezichtscentra.1



Wanneer je vanuit het licht in een donkere kamer komt,
zie je in het begin bijna niets. Na enige tijd begin je weer
dingen te zien, doordat de prikkeldrempel van de
zintuigcellen verandert. Dit wordt donkeradaptatie
genoemd.

122 Oogafwijkingen

Wanneer de lens in en oog niet bol of plat genoeg kan worden of wanneer de oogbol een 
afwijkende vorm heeft, vallen de lichtstralen niet precies samen op het netvlies. Er ontstaat
dan een onscherp beeld.

Mensen die bijziend zijn:
• zien voorwerpen van dichtbij

scherp, maar voorwerpen van veraf
onscherp.

• hebben een oogbol die te lang is of
de lichtstralen worden te sterk
afgebogen door het hoornvlies en/of
de lens.

• hebben holle (negatieve) lenzen
nodig om veraf weer scherp te
kunnen zien.

• Holle lenzen verzwakken de
lichtbreking.

Mensen die verziend zijn:
• zien voorwerpen van veraf scherp,

maar voorwerpen van dichtbij
onscherp.

• hebben een oogbol die te kort is of
de lichtstralen worden onvoldoende
afgebogen door het hoornvlies
en/of de lens.

• hebben bolle (positieve) lenzen
nodig om veraf weer scherp te
kunnen zien.
Bolle lenzen versterken de
lichtbreking.

Nabijheidspunt is de kleinste afstand waarop je een voorwerp scherp kunt zien. Bij het 
ouder worden neemt de elasticiteit van de ooglenzen af, waardoor ze niet meer zo goed 
bol kunnen worden en het nabijheidspunt steeds verder weg komt te liggen.. 
Ouderdomsverziendheid komt doordat het accommodatievermogen afneemt, waardoor 
het steeds lastiger wordt om van dichtbij scherp te zien.
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Afbeelding 59. Donkeradaptatie.1

Afbeelding 61. Verziend.1

Afbeelding 60. Bijziend.1



Staar is een vertroebeling van de
ooglens, waardoor de lichtstralen in het
oog zich verspreiden en het beeld op het
netvlies onscherp is. Een troebele
ooglens kan operatief worden vervangen
door een kunstlens.
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Afbeelding 62. Staar: een troebele ooglens.1


