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Chemosensorische perceptie

• Orthonasale reukzin

• Retronasale reukzin

• Smaakwaarneming

• Tactiel, zintuiglijk, …

Multisensorische perceptie met betrekking 

tot craniale zenuw I, V2, IX, X, VIIb



Honger - Verzadiging

• Spijsverteringskanaal en hormonen
Negatieve feedback met peptide secretie
Cholecystokinine (CCK)

• Glucose en insuline bloedwaarden

• Hypothalamus : lateraal en ventromediaan

• Verbindingen met chemosensorische centra
met amygdala
met prefrontale cortex

cognitieve factoren : 
smaakvoorkeur en –afkeur van voedsel



Nutritionele implicaties

• Reukzin wordt beschouwd als een instrument bij het 

lokaliseren van voeding in de nabijheid

• Smaak wordt gezien als de beslissende factor bij 

ingestieve beslissingen

zoet : koolhydraten

zout: ionen en elektrolyten

umami : proteïnen

zuur : zuren

bitter : toxisch of schadelijke stoffen



Nutritionele implicaties

• Sensorische functie en voedselkeuze

- adequate voeding zonder oronasale chemosensorische  

stimulatie (b.v. volledig parentale voeding) geeft 

gewoonlijk geen volledige verzadiging.

- het gebruik van zoetstoffen met hoge intensiteit en 

vetvervangers heeft niet tot een reductie van suiker- en 

vetconsumptie of totale energie geleid.



NH2

COOH

Extracellulaire ruimte

Cytosol

aminozuurresidue

G-eiwit met 7 transmembrane  domeinen



Solitaire chemoreceptor -cellen

Orale en nasale mucosa

Respons op dampfase irriterende chemicalieën

Finger TE et al. Solitary chemoreceptor cells in the nasal cavity serve as sentinels of respiration. Proc Natl Acad Sci 2003

SCrC in het groen

Substantie P in zenuweinde in het rood



Stimulatie van nasale trigeminus 

chemoreceptoren

• Scherp gevoel

• tintelen 

• prikken

• branden

• koud

• warm

• pijn

• irritatie







Psychofysische testen

Morfologie Neuronale activiteit

Evaluatie sensorische functie



Psychofysische testen

Orthonasaal - Retronasaal

MRI Bulbus

olfactorius volume

Chemosensory

Event Related Potentials

Evaluatie chemosensorische functie



MRI bulbus 

olfactorius volume





Chemosensory

Event Related Potentials



Stimulation

Recording

Analysis



P1

P384

N1

N484

Major negativity

Late positive complex

P2

P3

P3-1-a

P3-2-b

P649

Shape and nomenclature

of olfactory ERP.

Early component:

The nature of the stimulus

Late component:

The meaning of the stimulus

- 3 µv                - 10 µv

+ 5 µv               + 20 µv

ChemoSensory Event Related Potentials



Psychofysich 

orthonasale testen 

Olfactorische 

ERPs 

Conclusie 

Normosmie Aanwezig Normale olfactorische functie 

Normosmie Afwezig Mogelijk normale olfactorische 

functie, verifieer of eventueel 

technisch probleem (EEG 

artefacten, …).  

Hyposmie Aanwezig Verminderde olfactorische functie. 

(aanwezigheid van OERPs kan 

met goede prognose worden 

gecorreleerd) 

Hyposmie Afwezig Verminderde olfactorische functie. 

(aanwezigheid van OERPs kan 

met slechte prognose worden 

gecorreleerd) 

Anosmie Aanwezig Verifieer of patient simuleert 

Anosmie Afwezig Ernstig veranderde olfactorische 

functie, slechte prognose 

 



Multiple Chemical Intolerance















http://www.orl-nko.be/common/b-ent_guidelines.htm
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