
SYNGAP1 
NEUROLOGIE 101 

DE HERSENEN 
I N F O G R A P H I C  

Syngap1 is een eiwit dat wordt 
gebruikt in de hersenen

Neuronen communiceren onderling 
door middel van Synapsen

Dag tot dag Analogie 1: 

Als u voor de eerste keer door een tarweveld loopt, laat je een klein 
pad achter. 
Hoe meer je hetzelfde pad gebruiken, hoe groter het pad wordt. 
Als je stopt met het gebruik van het pad, zal de tarwe weer groeien 
en  
het pad weer kleiner worden.

V1.0

Hersenen zijn samengesteld uit   
ongeveer 100 miljard neuronen 

Neuronen verwerken en verzenden  
informatie via elektrische en  

chemische signalen 

Neuronen zijn de zogenaamde 'grijze  
stof' en de hersenen bestaan 60% uit 

neuronen.

Er zijn tussen de 1000 en 10.000 synapsen per neuron 

-Axonen zetten elektrische informatie om in chemische informatie 
-Dentrieten ontvangen chemische informatie en zetten deze weer terug 

naar elektrische informatie 
Axonen en dendrieten worden "witte stof" genoemd (40% van de 

herseninhoud)

Dentrieten

Axon

Synaps

Na de leerfase 
(LTP) het signaal is 

sterker en de 
ontvangende kant is 

gevoeliger.

Bij een synaps 
raken twee 

neuronen bijna 
elkaar. 

Hersenplasticiteit

Neurale paden verbinden verschillende delen van de hersenen. 

Elk pad wordt geassocieerd met een bepaald gedrag of een bepaalde 
handeling.  

Elke keer dat we iets denken, voelen of doen, versterken we dit pad. 
Gewoonten zijn goed gebruikte paden. 

Onze hersenen vinden deze dingen makkelijk te doen.

Herhaling en oefening 
versterken deze paden 

en vormen nieuwe 
gewoonten.

Het brein is plastisch en kan veranderen op basis van ervaring 
Dit wordt hersenplasticiteit of neuroplasticiteit genoemd

Nieuwe gedachten en 
vaardigheden vormen 

nieuwe paden.

Oude paden worden 
minder gebruikt en 

verzwakken.

Dag tot dag Analogie 2:  

Het pad ziet er eerst uit als een vuile weg. 
Als er veel auto's gebruik van maken, zal de stad het pad asfalteren 
en het veranderen in een straat, dan in een weg en uiteindelijk in een 
snelweg.  
Als het pad niet meer wordt gebruikt en niet wordt onderhouden, 
verdwijnt het teer en wordt het weer een onverharde weg.

In eerste instantie 
draagt de synaps 

kleine stukjes 
signaal.

Dag tot dag Analogie:  

Axonen zijn net als sprekers en sturen informatie. 
Dentrieten zijn als microfoons en ontvangen wat wordt gestuurd door 
axonen. 
Hoe meer je het pad gebruikt, hoe luider de spreker is en hoe meer 
de microfoon gevoeliger is.

Cell

Signal

Deze leerfase 
wordt 

genoemd:  
Langetermijn 
potentiëring

De fase van 
verleren wordt 

genoemd:  
Langetermijn 

depressie

Electrisch 
signaal

Chemisch 
signaal

Impact van Syngap1-mutatie

Een rol van de Syngap1-eiwit is 
het beheersen van de 

overdracht en het verbinden 
van nieuwe receptoren aan de 

synaps.

Regulatie van receptor 
verbinding is cruciaal voor een 
goede langetermijnpotentie. 

Syngap1-mutatie heeft invloed 
op de regulatie van het creëren 

van nieuwe receptoren.

Syngap1-mutatie heeft ook 
invloed op de plasticiteit van de 

hersenen, door de rijping van 
de dendrieten (grootte van het 

ontvangstgebied) te snel te 
versnellen.

Dag tot dag Analogie:  

De  taakomschrijving van Syngap-eiwit lijkt op de geluidstechnicus 
van een muziekband.  
De rol van de technicus is om het juiste aantal microfoons op de juiste 
synaps punten te plaatsen en het geluidsvolume en het balans 
(omhoog of omlaag) aan te passen.  
Als je niet het juiste balans hebt, kan je niet naar muziek luisteren, 
maar moet je mogelijk meerdere keren luisteren om alle geluiden en 
stemmen volledig te horen. 
Met Syngap1-mutatie is het podium te groot en worden er te veel 
microfoons gebruikt.

Receptoren

Receptoren worden beïnvloed 
door syngap1-mutatie

Referenties, bronnen en verder lezen

Meer informatie op: 
www.syngapblobal.net 
En 
Facebook Syngap Global 
Network 
Opmerking: Deze informatiepagina is geschreven door 
Syngap-ouders, niet door medische professionals. Er is 
een medische professionele beoordeling uitgevoerd. Dit is 
gebaseerd op interpretatie van huidig onderzoekspapier 
met betrekking tot Syngap1-eiwit

bronnen: 

Richard Huganir lab homepage 
http://neuroscience.bs.jhmi.edu/huganir/ 

Genetic and neurodevelopmental spectrum of SYNGAP1-associated intellectual disability and epilepsy 
Mignot C, von Stülpnagel C, Nava C, et al. J Med Genet Published Online First: March 17, 2016 doi:10.1136/jmedgenet- 2015-103451 

SYNGAP1 encephalopathy: A distinctive generalized developmental and epileptic encephalopathy 
Neurology 92(2):10.1212/WNL.0000000000006729 · December 2018 

https://www.khanacademy.org/science/health-and-medicine/executive-systems-of-the-brain/modal/v/long-term-potentiation-and-synaptic-
plasticity 

https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/12-5-communication-between-neurons/ 

Neuron

Het invloed op neuronale groei, 
functionele rijping en 
totstandbrenging van 

functionele hersencircuits zijn 
gekoppeld aan het Syngap1-

syndroom

SYNGAP1 staat voor 'Synaptic Ras GTPase-activating protein 1'.  
Dit is een onderdeel van een familie van eiwitten die betrokken zijn 

bij het verzenden van signalen binnen cellen.

Gavin Rumbaugh lab homepage 
https://www.scripps.edu/rumbaugh/ 

Epilepsy Research Centre, Australia 
http://www.epilepsyresearch.org.au/
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