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VAN ALLES KUNNEN NAAR NIETS MEER KUNNEN

De beroerte
R.Th. Bonfrer, arts
De hersenen zijn echte energie verslinders. Deze energie wordt met de bloedbaan aangevoerd in de vorm van glucose
en zuurstof. Hoewel het gewicht van de
menselijke hersenen maar net twee procent vormt van het totale lichaamsgew i c h t verbruiken ze gedurende een et*
maal ongeveer 20% van de opgenomen
zuurstof. Door hun grote behoefte aan
energie zijn de hersenen enorm kwetsbaar. Wordt de aanvoer van zuurstofrijk
bloed onderbroken dan zal reeds na tien
seconden het bewustzijn uitvallen. Eeuwenlang heeft men de hersenen beschouwd als een onbelangrijk orgaan.
Volgens Aristoteles bestonden de hersenen voor het grootste deel uit water dat
tot taak had de ziel te koelen. Tegenwoordig weten w e dat de hersenen hun eigenschappen danken aan een buitengewoon
fijn afgesteld systeem van elektrochemische signalen. Deze signalen beïnvloeden
bij voortduring onze hersenen. Zij stellen
de mens in staat tot waarnemen, interpreteren, oordelen en handelen. Wanneer
deze processen zich afspelen, controleren
de hersenen ondertussen de ademhaling,
de samenstelling van het bloed, de lichaamstemperatuur en alle andere belangrijke maar niet bewuste functies van
het lichaam.

helft voortdurend geïnformeerd over wat de
andere hersenhelft uitspookt. Het stelt de
mens in staat als een harmonische persoonlijkheid te functioneren. Haar taak is om het
lichaam te leiden en gezond te houden.
De bloedvoorziening
Via openingen in de schedelbasis komen
bloedvaten en zenuwen de hersenen binnen. Door het grootste gat, het foramen
magnum, ook wel achterhoofdsgat genoemd, staat het ruggemerg in verbinding
met de hersenstam. Elke minuut, in totaal
1440 keer per dag, doorstroomt het bloed
ons hele lichaam. Van het bloed dat door het
hart wordt uitgepompt is 20 procent bestemd voor de hersenen. De bloedvoorziening heeft een eigen regelmechanisme, zodat praktisch in alle omstandigheden een
juiste hoeveelheid bloed door de hersenen

Opgebouwd uit cellen
Tijdens de embryonale ontwikkeling ontstaan dagelijks ongeveer 360 miljoen nieuwe zenuwcellen (circa 250.000 per minuut).
De productie houdt waarschijnlijk op bij de
geboorte. Hoewel de hersenschors slechts
zo'n drie millimeter dik is, bevat ze circa driekwart van de ongeveer 100 miljard zenuwcellen die de hersenen tellen.
Naast de zenuwcellen liggen er in de hersenen nog minstens tienmaal zoveel gliacellen, die de zenuwcellen omgeven, beschermen en voeden. Door middel van zo'n 200
miljoen zenuwvezels wordt de ene hersenV O O R P O S T 1990
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Bloedvoorzieningen via halsslagader en wervelslagader naar de hersenen.
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