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Maak kennis met het onderwerp en 
de opzet van de tentoonstelling
De zintuigen zijn de meest fascinerende 
‘werkinstrumenten’ in ons lichaam. Ze zijn van groot 
belang om te kunnen overleven in de wereld waarin we 
leven. De zintuigen maken het ons mogelijk een adequaat 
beeld te vormen van de wereld waarin we bewegen, spelen, 
werken, eten, drinken, een partner vinden … Een wereld 
waarin we ons veilig kunnen voelen en gevaren kunnen 
ontlopen. Onze zintuigen zijn steeds alert en bieden ons een 
voortdurende stroom van informatie over alles wat in onze 
omgeving gebeurt. Het verkeerslicht dat verspringt, de snel 
aankomende auto, een vriend die je roept en die je hand 
aanraakt… We ‘ervaren’ dit allemaal met onze zintuigen in 
een continu dynamisch proces.

Onze eigen zintuigen lijken voldoende voor ons. Maar er is 
veel meer informatie in onze omgeving aanwezig dan we ooit 
kunnen opmerken of waarnemen. Bepaalde dieren kunnen 
die signalen tóch waarnemen. Zij kunnen vaak dingen 
horen, zien, voelen, ruiken of proeven die wij helemaal niet 
detecteren. Alle dieren hebben hun eigen set zintuigen die de 
informatie die voor hun leven noodzakelijk is, detecteren. Hun 
sensoren zijn verschillend in wat ze waarnemen en hoe ze dat 
doen. Elk levend organisme heeft een andere virtueel beeld 
van de wereld rondom zich waardoor hij het best aangepast 
is aan de omstandigheden waarin hij leeft. 

Dit vormt de kernboodschap van de tentoonstelling: onze 
zintuigen detecteren informatie via prikkels (stimuli) vanuit 
de omgeving en laten ons passend reageren/handelen. 
Sommige stimuli kunnen we heel goed waarnemen, voor 
andere stimuli zijn onze zintuigen nogal beperkt en nog andere 
stimuli kunnen we helemaal niet ‘ervaren’ terwijl sommige 
dieren die wel kunnen waarnemen. Die kernboodschap is in 
de tentoonstelling vertaald in interactieve opstellingen zodat 
de bezoekers alle verschillende stimuli die in de omgeving 
aanwezig zijn, kunnen ervaren en kunnen leren dat de mens 
ze niet allemaal ‘gebruikt’ om informatie over de omgeving te 
verkrijgen. Bezoekers zullen de limieten van hun zintuiglijke 
talenten kunnen achterhalen en zullen ervaren hoe dieren er 

vaak in slagen met een ‘zesde zintuig’ 
te werken.

De tentoonstelling bestaat uit acht 
zones die acht verschillende 

zintuigen belichten: de vijf alom 
gekende zintuigen (gehoor, 

zicht, reuk, tast, smaak) en drie 
speciale zintuigen waarover (vooral) 

dieren beschikken (temperatuur, elektriciteit 
en magnetisme). De twee grootste zones, zicht en 

gehoor, zijn opgedeeld in drie verschillende modules voor 
drie verschillende aspecten van die zintuigen (ultraviolet, 
kleur, infrarood voor zicht; ultrasoon, hoorbaar geluid en 
infrasoon voor gehoor). De andere zes zones hebben elk één 
module. Zo zijn er dus zes modules over stimuli die de mens 
(zeer) goed kan waarnemen en zes modules met stimuli die 
wij niet, maar sommige dieren wel kunnen waarnemen. Toch 
zal je als bezoeker kunnen ‘werken’ met deze voor de mens 
ongekende stimuli waarbij dieren als een voorbeeld dienen. 
Dit geeft de tentoonstelling een originele invalshoek en leuke, 
interessante interactieve opstellingen.

Prikkels! is een coproductie van het Museum voor 
Natuurwetenschappen met het NCB Naturalis in Leiden en 
het wetenschapscenter Experimentarium in Kopenhagen. 
Delegaties van de drie partners zorgden samen voor het 
concept, de inhoudelijke uitwerking en de vormgeving van de 
tentoonstelling. 

Prikkels! richt zich in de eerste plaats op een gezinspubliek 
met kinderen vanaf zes jaar, met een speciaal parcours op 
kleutermaat (3-6 jaar). Voor scholen is ze ideaal voor de lagere 
school en de eerste graad van de secundaire school. De 
interactieve (spel)elementen en de inleidende teksten zijn voor 
die leeftijd geconcipieerd. De inhoudelijke informatie over de 
stimuli en de zintuigen wordt in verschillende lagen aangereikt 
op aanraakschermen en tekstpanelen. Daarbij wordt de 
hoofdboodschap versterkt door diepgaandere informatie 
die je als bezoeker 
op het scherm kan 
oproepen. Daardoor 
is de tentoonstelling 
ook toegankelijk 
voor leerlingen 
van de tweede en 
derde graad van de 
secundaire school 
in een meer gericht 
en door de leerkracht 
omkaderd bezoek. 
De teksten zijn 
opgesteld in drie talen: 
Nederlands, Frans en 
Engels. 

1. Voor een geslaagd bezoek aan de tentoonstelling Prikkels!
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Educatieve omkadering voor Prikkels!
De tentoonstelling is zo interactief opgebouwd dat elke 
leerling apart of in kleine groepjes de acht zintuigen verkent. 
Het is een straffe, maar individuele ervaring die je als 
bezoeker in Prikkels! opdoet. De educatieve dienst voorziet 
daarom geen groepsrondleiding zodat je actief en zelfstandig 
de verschillende interactieve modules kunt uitproberen. 

Om je ervaring met de zintuigen in Prikkels! didactisch beter 
te kunnen kaderen, stelt de educatieve dienst voor je klas het 
volgende voor:

Sensashow
Ben je geprikkeld om je zintuigen nog verder te doorgronden?   
In de sensashow ga je na hoe onze zintuigen met onze 
hersenen samenwerken. Moet je je ogen, oren, neus … 
wel geloven? In dit leerrijke atelier vol leuke proefjes, 
experimentjes, demo’s en observaties achterhaal je de 
werking van onze zintuigen: hoe reageren ze op de prikkels, 
hoe geven ze de informatie aan onze hersenen door en 
hoe verwerken de hersenen die en in welke zones? De 
sensashow is dé ideale educatieve aanvulling op het vrije 
bezoek aan Prikkels!

Doelgroep: van derde leerjaar basisonderwijs tot het eerste 
jaar secundair onderwijs
Duur: 75 minuten – voor of na het vrije klasbezoek aan 
Prikkels!
Max.: 30 deelnemers per sensashow

Praktische informatie
Wegwijs
Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 
260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)
Metro lijn 1 en 5 halte Maalbeek – lijn 2 en 6 halte Troon (op 
15 min.)
Bus MIVB 34 en 80 halte Museum (op 2 min.) | 38 en 95 
halte Parnassus (op 5-10 min.)

Openingstijden
De tentoonstelling Prikkels! loopt van 6 oktober 2011 tot 2 
september 2012. De toegang tot de tentoonstelling Prikkels! 
verloopt volgens vaste tijdslots.

Open:
•	 Schoolperiode: dinsdag tot vrijdag: 9.30 tot 17 uur 

zaterdag en zondag: 10 tot 18 uur
•	 Schoolvakanties: dinsdag tot zondag: 10 tot 18 uur

Sluitingsdagen: 
•	 Elke maandag, 1 januari, 1 mei, 25 december

Tarieven
Toegang
vanaf 15 personen Jongeren

(2-25 jaar)
Volwassenen

Tentoonstelling Prikkels! € 5 € 8

- Met het toegangsticket voor Prikkels! kan je ook alle 
permanente zalen van het Museum bezoeken.
- Eén begeleider gratis per groep van 15 betalende personen 
- Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun 
lerarenkaart. 
- Toegangsprijzen individuele bezoekers: 
zie www.natuurwetenschappen.be

Sensashow 
Per deelnemer €  2 bovenop toegangsprijs tentoonstelling

   
Reserveren
Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken. Telefoneer 
hiervoor naar 02-627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en 
van 13 tot 16.30 uur). Geen reserveringen mogelijk per brief, 
fax of e-mail.

B-dagtrips
Voor een groepsbezoek aan de tentoonstelling Prikkels! kun 
je een B-dagtrip aanvragen via groepen.nationaal@b-rail.be 
of 09-241 23 68. Je krijgt dan een voordelige prijs voor de 
combinatie trein+toegang. Groepen die met een B-dagtrip 
wensen te komen, dienen eerst bij het museum te reserveren, 
vooraleer de B-dagtrip vast te leggen!
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2. Plattegrond
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3. Overzicht van de tentoonstelling
Je ontdekt in Prikkels! de zintuigen van mens en dier in acht 
zones. Je kan die in een willekeurige volgorde bezoeken. 
Naast de vijf alom gekende zintuigen (zicht, gehoor, tast, 
smaak en geur) krijgen ook temperatuur, elektriciteit en 
magnetisme elk hun eigen zone.  Elke zone bestaat uit een 
hoofdmodule, behalve het zicht en het gehoor waar je drie 
modules voorgeschoteld krijgt. Die zintuigen hebben immers 
aan beide zijden van het bereik dat wij als mens kunnen 
waarnemen, stimuli die sommige dieren ook nog kunnen 
opvangen.

Elke zone/module heeft een eigen karakter meegekregen 
door een apart kleur- en materiaalgebruik dat aansluit bij het 
gevoel dat het zintuig van die zone oproept. Het onderscheid 
tussen de zintuigen wordt hiermee in de verf gezet. Elke 
module begint met een korte tekst over het zintuig en 
bestaat verder uit meerdere opstellingen die de stimuli (de 
prikkels) op een actieve wijze voorstellen. Dieren met een 
bijzondere betekenis voor het betreffende zintuig worden op 
verschillende manieren aan je voorgesteld.

In Prikkels! maak je een bijzonder interactieve tocht langsheen 
de verschillende stimuli  waarop onze zintuigen reageren. Zo 
ervaar je aan den lijve welke stimuli wij met onze zintuigen 

goed kunnen ervaren en welke stimuli wij niet of niet goed, 
maar dieren wel of beter kunnen detecteren.
De verschillende tentoonstellingselementen in Prikkels! 
laten je jouw zintuigen ontdekken en afwegen tegenover de 
zintuigen bij dieren:

•	 2 sensperiences: 1 voor zicht en 1 voor gehoor. Een 
sensperience geeft je een indrukwekkende en intieme 
zintuiglijke  ervaring via een onderdompeling in een 
overvloed van steeds wisselende prikkels.

•	 12 interactieve hoofdopstellingen (1 per module)
•	 24 bijkomende (interactieve) opstellingen
•	 Een brede waaier aan dieren (34 opgezette exemplaren, 

drie levende diersoorten, 24 foto’s en 8 films)
•	 5 speciale hoekjes voor kleuters (3-6 jaar): 

regenboogdomino, dierenoren, een geurig verhaal, 
voelen op het strand, de vijf smaken.

In het volgende parcoursoverzicht krijg je informatie over de 
verschillende opstellingen per zone. De vijf kleuterhoekjes 
komen niet aan bod. Het parcoursoverzicht geeft je een ideaal 
inzicht in de verschillende onderwerpen die Prikkels! aanboort.

ZONE 1 - Zicht, ons meest dominante zintuig

Deze zone handelt over lichtgolven en omvat een 
sensperience en drie modules (kleur, ultraviolet en infrarood). 
Een groot gedeelte van het lichtspectrum is zichtbaar voor 
de mens: dat zijn de kleuren die we kunnen zien. Aan de 
ene (rode) zijde van het spectrum is er infrarood (IR) licht en 
aan de andere (violette) zijde ultraviolet licht (UV). Die zijden 
van het spectrum kunnen we niet waarnemen. Zone 1 is de 
grootste zone omdat zicht ons meest dominante zintuig is.

Ogenparade
 FOTO'S

Dieren: platworm, nautilus, kraak, heidelibel, 
wijngaardslak, snorspringspin, roodoogboomkikker, 
bidsprinkhaankreeft, sneeuwuil

Negen prijswinnende natuurfoto’s geven je een mooi 
overzicht van de verschillende types ogen die de evolutie in 
het dierenrijk heeft voortgebracht. 

MODULE 1 : KLEUR (KL)
In deze opstelling kan je in een interactief spel ontdekken 
dat we als mens zeer goed zijn in het zien van kleuren en 
dat we dit gebruiken om objecten te onderscheiden. Je kan 
er ook verschillende kleuren vermengen en meer over de 
eigenschappen van kleur te weten komen.

Bessenplukker
 OPGEZET

Dier: chimpansee 
Kleuren geven ons heel wat informatie: is iets veilig, 
eetbaar, gevaarlijk… In dit interactief spel maak je net als 
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de chimpansee gebruik van licht en kleur om binnen de 
minuut zo veel mogelijk rijpe, blauwe bessen te plukken 
en de groene, giftige te mijden. Lukt het ook nog goed bij 
minder lichtinval?

Kleurenmixer
Wij kunnen heel wat verschillende kleuren goed zien. In 
deze interactieve opstelling kan je zelf kleuren maken door 
het licht van een rode, groene en blauwe spot naar keuze 
te mengen. Zo ervaar je de betekenis van de primaire 
kleuren.

MODULE 2: INFRAROOD LICHT (IR)
IR is dat deel van het lichtspectrum (met lange golflengtes) 
dat wij niet kunnen zien. Bepaalde zoetwatervissen kunnen 
het wel zien en gebruiken het in troebel water waarin er 
anders weinig zichtbaarheid is. Ook voor de mens zou het 
zoveel handiger zijn mochten we IR kunnen zien. In deze 
module zorgen we hiervoor met enkele hulpmiddelen.

Infrarood labyrint 
 OPGEZET

Dieren: goudvis, kroeskarper
In dit spel volg je zo snel mogelijk een onzichtbaar infrarood 
parcours op een vloer. Om het parcours te kunnen ‘zien’, 
kan je gebruik maken van een scherm waarop een IR-
camera het pad zichtbaar maakt. Een aanraakscherm 
geeft je meer info over IR en de dieren die dat kunnen zien.

 Zappen met infrarood
Ook al kunnen wij IR niet zien, toch gebruiken we 
het frequent in allerlei toepassingen. Zo ook in onze 
afstandsbedieningen. In deze opstelling kan je met de 
camera toch het IR licht van de afstandsbedieningen 
bekijken. Probeer dit ook gerust thuis uit.

MODULE 3: ULTRAVIOLET LICHT (UV)
UV is dat deel van het lichtspectrum (met korte golflengte) 
dat we niet kunnen zien. Wanneer er UV licht aanwezig 
is, kunnen we het soms onrechtstreeks opmerken (zoals 
bij het controleren van de echtheid van geldbriefjes of 
door het oplichten van onze kledij onder een blacklight 
in discotheken). Maar dat is niet wat sommige dieren 
waarnemen. Zij kunnen UV licht echt zien wanneer het 
bijvoorbeeld door sommige bloemen of door patronen 
op vishuiden gereflecteerd wordt. Het is alsof er een 
verborgen boodschap uitgezonden wordt. 

Nectarslurper
 OPGEZET

Dieren: honingbij, Aziatische koninginnepage, 
robijnkeelkolibrie

Sommige insecten en vogels kunnen UV-patronen op 
bloemen waarnemen. Zo slagen ze er in meer nectar te 
oogsten. In dit interactief spel ga je met een ‘nectarhelm’ 
in een bloemenveld op zoek naar bloemen met veel 
nectar. Na een tijdje geven we je speciaal ‘UV-zicht’.  Je 
zal merken dat het nectaroogsten daarna veel vlotter gaat. 
Meer info vind je op een aanraakscherm.

Zie ultraviolet
In deze interactieve opstelling zal je merken dat sommige 
objecten onder UV-licht ‘oplichten’.  Achterhaal in welke 
van de twee black boxen fluorescerende objecten 
oplichten dankzij UV-licht.  

Geheime signalen
 FOTO'S

Dieren en planten: Eronia leda (vlinder), 
komeetdikkopje (vlinder), madagaskarzwerver (vlinder), 
kappertjeswitje (vlinder), ambonjuffer (vis), rechte 
ganzerik (plant), goudsbloem, beemdooievaarsbek.

Je ziet acht foto’s van planten en dieren met UV-patronen. 
De foto’s zijn nu eens in normaal licht, dan weer met een 
speciale UV camera genomen. De ‘geheime’ patronen 
komen bij die laatste te voorschijn. Ze worden gebruikt als 
‘extra’ visuele communicatie.

In deze speciale, 
kleine opstelling 
onderga je een 
specifiek program-
ma over het zin-
tuig licht: je geniet 
van een unieke en 
intieme ervaring 
van visuele stimuli. 
Kleuren veranderen 
continu van inten-
siteit, gaande van 
pikkedonker tot zeer 
fel. Ze omgeven je 
lichaam en geest . 

Licht-sensperience
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Met onze neus kunnen we moleculen in de lucht ruiken. 
Sommige geuren rakelen herinneringen op en doen ons een 
beetje tijdreizen. We kunnen zowat 10 000 verschillende 
geuren onderscheiden, maar we vinden het moeilijk ze een 
naam te geven (we omschrijven altijd een geur). En zelfs al 
kunnen we relatief goed ruiken, toch kunnen we niet op tegen 
vele dieren die een veel betere reukzin dan wij hebben. Omdat 
ruiken iets is dat we graag doen, bestaat het interactieve 
gedeelte van deze module uit vele ruikactiviteiten die ons iets 
vertellen over de verschillende aspecten van de geurzin.

Ruik het gevaar

 
Geuren: koffie, aardbei, aardgas, uitwerpselen.

Geuren kunnen je snel vertellen of iets goed of veeleer 
schadelijk is. In deze opstelling kan je aan vier geurstations 
ruiken en met een knop aangeven hoe je op de geur zou 
reageren: word je erdoor aangetrokken of loop je ervan weg?

Geurtaal

Geur: truffels

 OPGEZET
Dier: truffelvarken

Kan jij een treffende naam verzinnen voor de geur in deze 
opstelling? Kleuren hebben een naam, maar geuren niet. We 
beschrijven eerder de verschillende eigenschappen van een geur. 

Geurenmix

Geurmix 1: aardbei / lavendel / citroen  
Geurmix 2: koffie / kaneel / rozemarijn 
Geurmix 3: vanille / kokosnoot / leder

De ene mens kan geuren beter waarnemen en herkennen dan de 
andere. In deze opstelling kan je aan drie geurstations telkens een 
mengsel van drie geuren ruiken. Hoeveel componenten herken je? 

Neusparade
 FILM

Dieren: mens, neusaap, reuzenmiereneter, Afrikaanse 
olifant, koningsgier, slang, Amerikaanse kakkerlak, mug

Op vier schermen spelen telkens twee kortfilms over dieren 
met speciale neuzen. Neuzen zijn er in allerlei vormen en 
maten. Maar je zal ook merken dat neuzen niet altijd dienen 
om te ruiken of dat sommige dieren geuren niet noodzakelijk 
met een neus waarnemen!

Speurneus
 OPGEZET

Dier: politiehond

Wij kunnen geuren pas waarnemen vanaf een bepaalde 
concentratie. In deze opstelling kan je aan drie geurstations 
met verschillende concentraties ruiken. Hoe gevoelig is 
jouw neus? Ernaast zie je Thor, een drugshond die voor 
de Nederlandse politie werkte. Bekijk welke enorme lage 
concentratie drugs hij nog kon opsporen!

Geurenblind?
In deze opstelling verspreidt 
een geurstation de geur 
van eucalyptus.  Maar niet 
iedereen ruikt dat. Zo een 30% 
van de mensen zijn genetisch 
niet in staat die geur waar te 
nemen. Je genen bepalen dus 
welke geuren je kan ruiken.

Feromonen
 OPGEZET

Dier: zijdevlinder
In tegenstelling tot geuren zijn feromonen chemische signalen 
die we onbewust waarnemen. In deze opstelling vertellen we 
je hoe feromonen het gedrag van dieren, planten én mensen 
beïnvloeden. 

ZONE 2 - Reuk, ons meest emotionele zintuig
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Voor de smaak van ons eten is dit zintuig niet zó belangrijk 
dan we wel denken. Wanneer we op restaurant genieten van 
een maaltijd, is het eigenlijk onze geurzin die het verschil 
maakt. De smaakpapillen op onze tong detecteren moleculen 
die in water opgelost zijn. Ze onderscheiden vijf verschillende 
smaken. Smaak is vooral bedoeld om snel te weten of ons 
voedsel wel veilig en voedzaam genoeg is.

Proef de vijf smaken

 
Smaken: zoet, zout, bitter, zuur en umami

In deze opstelling zitten vijf flessen in een wand. Door op een 
knop te drukken kan je proeven van 1 druppel uit elke fles.  
Herken je elk van de vijf smaken die de mens kan proeven? 
Meer info vind je op een aanraakscherm.

Bekijk je smaakpapillen
Je proeft dankzij de smaakpapillen die op je tong zitten. 
Die papillen bevatten smaakcellen. Bekijk ze met deze 
vergrotende spiegel. De smaakcellen in de papillen blijven 
echter te klein om te zien.

Proef zonder neus

 
Smaken: thee (medova), citroen, vanille, kaneel, knoflook

Geur en smaak hangen nauw samen. Proef van de vijf 
smaken in deze opstelling met je neus dicht. Wedden dat je 
de smaak pas herkent als je ze ook kan ruiken?

Tongparade
 FOTO'S

Dieren: hond, kat, giraf, Namakwakameleon, mens, 
huisvlieg

Zes foto’s met bijhorende 
uitleg geven je een overzicht 
van dieren met speciale 
smaakorganen. Sommige 
dieren gebruiken hun tong 
immers voor meer dan alleen 
maar proeven of smaken met 
iets anders dan een tong!

ZONE 3 - Smaak, ons meest overschatte zintuig
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Ieder levend wezen produceert minieme elektrische ladingen 
stroom door de biologische activiteit in onze cellen. Het 
is een zeer zwakke prikkel, maar toch zeer bruikbaar voor 
sommige dieren om een prooi onder het zand te vinden. Dit 

zintuig wordt bijna alleen bij waterdieren opgemerkt, omdat 
elektriciteit in water veel beter dan in lucht geleid wordt. 
Sommige diersoorten kunnen actief elektriciteit opwekken en 
gebruiken het ook om te communiceren.

Elektrische vissen
 LEVEND

Dieren: olifantsvis, spookmesvis

Sommige vissen wekken actief een elektrisch veld op 
en kunnen veranderingen in deze velden waarnemen. In 
de twee aquaria van deze opstelling leven zulke vissen. 
Elektroden in het water zijn verbonden met een versterker 
en een luidspreker, maar ook met een lichtbron. Die vertalen 
het elektrisch signaal in leuke geluids- en lichteffecten. Extra 
uitleg krijg je op een aanraakscherm.

Een magnetische naald zal zich altijd afstemmen op de van 
Noord- naar Zuidpool lopende veldlijnen van het magnetisch 
veld van de Aarde. Wij maken van dit concept gebruik in onze 
kompassen. Sommige vogelsoorten en andere diersoorten 
gebruiken ook het magnetische veld om zich te oriënteren. 
Mensen hebben deze gave niet, althans niet bewust. Het 
wetenschappelijke onderzoek naar dat mysterieuze zintuig 
komt in deze zone volop onder de aandacht.  

Een koe als kompas?
 OPGEZET

Dier: koe

Wetenschappers hebben getracht het magnetische zintuig van 
koeien met Google Earth-beelden aan te tonen. Daarop zagen 
ze namelijk dat kudden koeien zich meestal volgens dezelfde 
oriëntatie opstellen. Ben jij het met die wetenschappers eens? 

Geef je mening op het computerscherm of vraag het aan de 
koe ernaast.

Magnetische velden
In deze opstelling kan je met magneten magnetische velden 
en veldlijnen ‘zichtbaar’ maken. Je achterhaalt ook de 
eigenschappen van magneten. 

Voel het noorden
Wij mensen hebben geen 
magnetisch zintuig en zijn vaak 
het noorden kwijt. Probeer het 
terug te vinden door de grote pijl 
in deze enorme kompas naar 
het noorden te doen wijzen. 
Een druk op de knop toont je 
hoe dicht of hoe ver je ervan af 
bent. Kijk voor meer info op het 
aanraakscherm.

Magnetoparade
 FOTO'S

Dieren: houtduif, bosmuis, onechte karetschildpad, 
geschulpte hamerhaai, kompastermiet

In deze fotogalerij met extra uitleg zie je de grote 
verscheidenheid aan dieren die magnetische velden kunnen 
waarnemen. 

ZONE 4 - Magnetisme, een mysterieus zintuig

ZONE 5 - Elektriciteit, een spannend zintuig
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Elektroparade 
 OPGEZET

Dieren: bruine katvis, toonhaai, vogelbekdier, gevlekte rog

Over een ‘neus’ voor elektrische velden beschikken vooral 
bepaalde waterdieren. We tonen er hier drie van met wat 
extra uitleg over de werking en functie van hun speciaal 
elektro-zintuig.

Bio-elektriciteit
In deze opstelling meet je via een metalen handvat de 
minieme hoeveelheid aan millivolt bio-elektriciteit die je 
lichaam opwekt. Kan je de meter verder doen uitslaan door je 
spieren te bewegen?

Voelen aan een object geeft ons heel wat informatie erover: 
is iets hard of zacht, harig of glad, elastisch of taai, rond, 
lang …? We moeten rechtstreeks met het object in contact 
staan om het te voelen. Niet zo bij katten en andere dieren 
die van op een afstand kunnen voelen met hun snorharen. 
Bepaalde lichaamsdelen zijn gevoeliger dan andere. Behalve 
het doorgeven van informatie kan de tast ook heel gevoelig 
zijn en ons genoegen geven.

Tastparade
 OPGEZET

Dieren: sterneusmol, kat, zeebaars, wilde eend, 
Arizonaschorpioen, treksprinkhaan

Er bestaan een heleboel verschillende tastorganen bij dieren.  
Je ontdekt er zes van bij deze speciale dieren.

Gevoelige vingers
In dit spel voor twee ga je na hoe gevoelig bepaalde zones 
van je lichaam wel zijn. De ene speler prikt (zachtjes) de 
andere speler met een prikker met twee punten die heel kort 
tegen elkaar staan. Op de tip van je vinger voel je wel de twee 
punten apart, maar op je arm niet. Doe de proef! Meer uitleg 
vind je op een aanraakscherm.

Voel het verschil

 OBJECTEN
twee tuinkabouters met minieme verschillen in materiaal, 
vorm…

Tast geeft ons informatie over een object, maar heel precies 
werkt dat niet bij de mens. Bij deze opstelling hoort een 
gesloten doos met voelgaten erin. Herken je wat er in zit en 
wat de verschillen tussen beide objecten zijn?

Zin in ’n knuffel?
Tast hangt vaak samen met een bepaald (emotioneel) gevoel. 
Een aanraakscherm in deze opstelling stelt je negen vragen 
en afhankelijk van (het gevoel van) je antwoorden krijg je 
telkens een boodschap in tekst en geluid met een bepaalde 
aanraking zoals “kietel me”, “knuffel me” …

ZONE 6 - Tast, ons meest sensuele zintuig
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Temperatuur bestaat uit warmte-energie. Infrarode 
warmtegolven zijn een manier om warmte-energie door 
te geven. Ze hebben een nog langere golflengte dan 
infrarood licht (die sommige vissen kunnen zien). Ze zijn 
sterk gebundeld, maar worden door andere gevoelige cellen 
waargenomen dan licht. Via onze huid kunnen we warmte 
waarnemen, maar dat werkt niet echt accuraat. Slechts 
enkele diersoorten gebruiken het meer precies. 

Temperatuurparade
 OPGEZET

Dieren: gewone vampier (vleermuis), gewone roetpage 
(vlinder), bedwants

Slechts enkele diersoorten hebben een nauwkeurige zin voor 
temperatuur(sverschillen). We stellen er drie van voor met 
uitleg over hun speciaal zintuig.

Een warm nest
 FOTO

Dier: thermometervogel. Hij heeft uiterst gevoelige 
warmtesensoren in zijn bek waarmee hij heel precies de 
temperatuur van zijn nest meet.

In deze opstelling moet je de 
temperatuur van vijf metalen 
handen achterhalen. Je hebt 
steeds keuze uit vijf mogelijke 
temperaturen. De warmste 
en koudste hand haal je er 
gemakkelijk uit, de andere ook?

Rattenvanger
 LEVEND

Dier: koningspython (in een glazen kooi). Hij geeft je wel de 
nodige inspiratie.

Slangen hebben een uitstekend warmtegevoelig zintuig 
waarmee ze op prooien jagen. Wij hebben zo een zintuig niet, 
maar toch kan je hier op vijf verborgen ratten onder de vloer 
jagen. Voel je het warmteverschil? Een scherm geeft meer 
uitleg over het warmtegevoelige zintuig van slangen.

ZONE 7 - Temperatuur, ons meest onnauwkeurige zintuig
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ZONE 8 - Gehoor, ons meest sociale zintuig

Deze zone handelt over geluidsgolven en omvat een 
sensperience en drie modules (geluid, ultrageluid en 
infrageluid). Het menselijke oor kan enkel een beperkt bereik 
van frequenties horen: het hoorbare geluid. Aan de ene 
zijde van dit bereik (met lange golflengtes) heb je infrasoon 
geluid en aan de andere kant (met korte golflengtes) heb je 
ultrasoon geluid. Beiden kunnen we niet waarnemen. Omdat 
horen belangrijk is in een sociale context, bevat die zone ook 
interactieve opstellingen die de sociale omgang stimuleren. 

Orenparade
 OPGEZET

Dieren: grootoorvos, konijn, kerkuil, makreel, Amerikaanse 
brulkikker, huiskrekel, hoornratelslang, roodlipgaasvlieg

Aan de hand van acht dieren en bijhorende uitleg krijg 
je een overzicht van verschillende types oren bij dieren. 
Hun gehoor is goed aangepast aan hun levenswijze en de 
omstandigheden waarin ze leven.

MODULE 1: GELUID (GE)

We praten, we luisteren: horen is sociaal gezien van het 
grootste belang. Dieren maken ook een verscheidenheid 
aan geluiden. Ze lokken hiermee partners of waarschuwen 
soortgenoten voor gevaar. Elk geluid die ze maken, heeft 
een zekere toon en valt binnen het gehoorbereik van die 
dieren. In de dierenwereld heb je een enorme variatie in 
het gehoorbereik.

Geheime ringtone
Wist je dat jongeren hogere frequenties van geluid 
kunnen horen dan oudere mensen? In deze opstelling 
kunnen jongeren ringtones downloaden met een hoge 
frequentie (tussen 16 000 en 20 000 Hz) die hun ouders 
(en leerkracht?) niet kunnen horen. 

Hoor jij het nog?
 TEKENINGEN

Dieren: afrikaanse olifant, tuimelaar (dolfijn), bruine rat, kip

In deze interactieve opstelling meet je jouw eigen 
gehoorbereik: welke geluiden kan je wel nog horen en 
welke helemaal niet. Je krijgt een hoofdtelefoon op en 
via een scherm reageer je op de geluiden die je hoort. Je 
eigen gehoorbereik kan je nadien op het scherm aflezen 
en met het gehoorbereik van vier diersoorten vergelijken. 
Extra info vind je op een aanraakscherm.

Apenpraat
Je stemgeluid klinkt helemaal anders als je de toonhoogte 
wijzigt. Probeer dat maar uit met behulp van de aap op het 
aanraakscherm. De aap aapt je geluid na, maar op een 
andere toonhoogte. De frequentie kan je zelf aanpassen.

Geluidenmemory
We kunnen heel wat geluiden onderscheiden. Dat kan 
je zelf  op dit aanraakscherm met een geluidenmemory 
uittesten. Dit spel kan je in twee moeilijkheidsgraden 
spelen. Wie heeft er een goed gehoor (geheugen)? Lukt 
het beter of slechter dan bij een gewone memory met 
afbeeldingen.
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MODULE 2: ULTRAGELUID (US)

Sommige geluidsgolven vallen buiten het bereik van 
ons gehoor, zoals ultrasone geluiden. Die geluidsgolven 
zijn uiterst kort en kaatsen gemakkelijk terug op allerlei 
obstakels. Dat eigenschap stelt bepaalde dieren in staat 
op een bijzondere wijze in de ruimte te navigeren en 
prooien te lokaliseren (echolocatie). 

Hoor ultrageluid
 OPGEZET

Dieren: laatvlieger (vleermuis), huismuis, Richardsons 
grondeekhoorn 
Apparaten: insectenwerend middel, hondenfluitje

Sommige dieren communiceren met ultrageluiden. Ook 
sommige apparaten werken met ultrageluiden. Met een 
speciale  detector kan je in deze opstelling enkele van 
zulke dieren en apparaten beluisteren (in hoorbaar geluid).

Blindschieter
 TEKENING

Dier: kleine wasmot
Sommige vleermuizen jagen op insecten met echolocatie. 
Ze maken gebruik van ultrageluiden als een soort sonar. 
In dit spel ben jij de vleermuis. Met een ‘vleermuiskanon’ 
probeer je  vijf ‘motten’ te raken. Via biepgeluiden hoor je 
of je al dan niet op een mot richt. Wie raakt ze alle vijf? Op 
een aanraakscherm vind je extra uitleg over echolocatie.

MODULE  3: INFRAGELUID (IS)

Infrageluid bestaat uit lange golflengtes die het menselijke 
oor niet kan opvangen. Door hun hoge energie en lange 
golflengte kaatsen die geluidsgolven niet gemakkelijk 
terug. Zo kunnen ze lange afstanden afleggen. 
Grotere dieren zoals olifanten en walvissen zijn in staat 
zulke geluidsgolven te maken en op te vangen. Net 
langeafstandsgesprekken.

Zeg het voort
 MODELLEN

Dieren: afrikaanse olifant, tijger, giraf, nijlpaard, alligator, 
mens

In dit spel krijg je er een idee van welke dieren infrageluid 
gebruiken en dus over lange afstanden kunnen 
communiceren. Het is de bedoeling dat jouw boodschap 
die je via een microfoon inspreekt een volledig parcours 
aflegt in een op een scherm geprojecteerd landschap met 
hindernissen. Door de dieren in het landschap op een juiste 
afstand van elkaar te zetten, kunnen ze jouw boodschap 
doorgeven. Lukt het je van de eerste keer? Meer info vind 
je op een aanraakscherm.

Geluid - sensperience

In een kleine opstelling kunnen bezoekers een speciaal 
gemaakte soundscape meemaken. Geluidsfrequenties zullen 
veranderen, ook tot in het ultrasone of het infrasone bereik. 
Het volume en de plaats waar het geluid vandaan komt, 
veranderen in een dynamisch ritme.



PRIKKELS - didactisch dossier       15

4. Activiteiten om in de klas te doen.

1. ‘Zinvol’

a) Woordenwirwar
Niveau: 6 tot 12 jaar naargelang de gekozen woordenschat. 
Doel: de 5 zintuigen van de mens opnoemen; ze in verband 
brengen met (delen van) zintuigorganen, met stimuli en met 
handelingen; verwerven van een basiswoordenschat.
Materiaal: papier – potlood; woordenlijst (zie voorbeeld 
hieronder).
Verloop: De leerkracht geeft de leerling een lijst van woorden 
die kriskras door elkaar staan. De leerlingen moeten die 
bijeenbrengen of vijf groepen van woorden vormen ‘die 

bij elkaar passen'. Wanneer ze die gesorteerd hebben, 
moeten ze de vijf zintuigen kunnen opnoemen. Daarna 
moet de leerkracht de leerlingen binnen elke groep woorden 
verschillende categorieën laten onderscheiden (organen, 
stimuli, handelingen), zodat ze tabel kunnen opmaken, in de 
stijl van deze: 

Voorbeeld van een woordenlijst: zicht, zoet, reukzin, 
neusgat, doorzoeken, oor, papil, haartje, smaak, gas, groen, 
waarnemen, lawaai, zien, voelen, huid, reuk, luisteren, 
trommelvlies, iris, licht, parfum, tong, voelen, ruiken, kijken, 
gehemelte, horen, vinger, muziek, kleur, voelen, stank, 
netvlies, tasten, contact, neusholte, bitter, ruw, warm, geur, 
oorschelp, gehoor, geluid, vorm, druk, snuiven, ooglid ...

Zintuig   Orgaan Stimulus Handeling
Zicht oog, iris, netvlies … beeld, kleur, licht … zien, kijken, waarnemen …

Gehoor oorschelp, middenoor, 
binnenoor …

muziek, lawaai, woord … horen, luisteren

Reukzin neus geuren ruiken

Smaakzin tong voedsel smaken

Tastzin huid vorm, druk, warmte, 
textuur, pijn

voelen, tasten

Een geslaagd bezoek aan de tentoonstelling Prikkels! begint en eindigt in de klas. Leerlingen die het thema in de klas 
voorbereiden en er achteraf nog verder rond werken, beseffen nog beter hoe onze zintuigen werken (zie bijlagen bij dit 
dossier). Ze leren ook hoe belangrijk de zintuigen zijn bij het waarnemen van de omgeving, hoe ze elkaar aanvullen en welke 
rol de hersenen bij de interpretatie van de opgedane informatie spelen. We stellen je hier enkele activiteiten voor waarmee je 
dat in de klas kunt verduidelijken.

b) Een appel: rond, groen of zoet?

Niveau: 6 tot 12 jaar
Doel: nagaan welke lichaamsdelen een rol spelen bij het 
ontdekken van een voorwerp en welke zintuigorganen ermee 
overeenstemmen.
Materiaal: voorwerpen (appel, blokfluit, tennisbal ...); lijst 
bijvoeglijke naamwoorden.
Verloop: de leerkracht moet de leerlingen een voorwerp in 
verschillende stappen laten beschrijven en/of ontdekken.
Hij duidt bij elke stap een leerling aan die met een 
lichaamsdeel een voorwerp moet onderzoeken (vb.: stap 
1 hand, stap 2 mond, stap 3 oor …). De leerling moet het 
voorwerp beschrijven met twee bijvoeglijke naamwoorden 
die hij uit de lijst kiest. De andere leerlingen moeten telkens 
raden welk voorwerp het is. 

Voorbeeld: voorwerp = een appel
Stap 1: De leerkracht verbergt 
de appel onder een doek. 
Leerling 1 betast het voorwerp 
met zijn hand. Hij kiest twee 
bijvoeglijke naamwoorden uit 
de lijst, waarmee hij omschrijft 
wat hij voelt (bv. 'rond' en 
'glad'). 
Stap 2: Leerling 2 kan het 
voorwerp met zijn ogen 

bekijken. Hij kiest twee bijvoeglijke naamwoorden uit de lijst, 
waarmee hij omschrijft wat hij ziet (bv. 'groen' en 'rood').
Stap 3: Leerling 3 kan het voorwerp met zijn mond proeven. 
Hij kiest twee bijvoeglijke naamwoorden uit de lijst, waarmee 
hij omschrijft wat hij proeft (bv. 'zoet' en ‘lekker’).

Voorbeelden van bijvoeglijke naamwoorden: rond, glad, 
zacht, warm, rood, ruw, hard, groen, paars, zoet, zout, groot, 
bitter, klein, geel ... 
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Onze zintuigen alleen zijn niet voldoende om voedsel of een 
voorwerp te herkennen! Wat gebeurt er tussen de prikkel 
(stimulus) en de herkenning? Onze hersenen spelen een 
hoofdrol bij het bepalen van de dingen rondom ons en in de 
respons die we daaraan geven.

a) Van beelden tot gedragingen 
Niveau : 8 tot 14 jaar 
Doel: ogen zien; hersenen nemen waar. We willen de 
leerlingen laten inzien dat de hersenen beelden samenstellen 
uit de informatie die er via de oogzenuwen binnenkomt. 

Materiaal: potlood
Verloop: De leerlingen zitten per twee. Eén leerling houdt 
een potlood verticaal. Zijn partner, die voor hem zit, doet één 
oog dicht. Die moet zijn rechterhand van boven naar onder 
bewegen tot hij met het topje van zijn wijsvinger de punt van 
het potlood raakt. Lukt het hem? Niet onmiddelijk! Waarom 
niet? 

Onze twee ogen vullen elkaar aan. Onze hersenen stellen 
het door onze ogen gestuurde linker- en het rechterbeeld 
samen tot één enkel 3D-beeld. 

c) Zintuigen: samen sterk 

Niveau: 10 tot 14 jaar

Doel: De leerlingen ontdekken dat de zintuigen 
elkaar aanvullen. Ze splitsen hiervoor per zintuig het 
identificatieproces in schijfjes op. Maar het kan van 
levensbelang zijn dat de zintuigen in de juiste volgorde 
gebruikt worden. Zo is het meestal beter dat je eerst iets 
bekijkt en eraan ruikt voordat je het proeft of aanraakt.

Materiaal: Verschillende sets van drie gesloten bokalen: 
de bokalen van elke set bevatten 3 verschillende inhouden 
die visueel op elkaar lijken (bv. set 1: appelsap, olie, thee; 
set 2: poedersuiker, zout, bloem; set 3: koemelk, verdund 

wasmiddel, kokosmelk; set 4: stukje appel, stukje aardappel, 
stukje knolselderij … )

Verloop: De leerkracht plaats een set van drie gesloten 
bokalen vóór een leerling. 

Die moet bepalen wat er in elke bokaal zit. Hiertoe mag hij 
alles uitproberen wat hij nodig acht: kijken, schudden, de 
bokaal schuin houden, de bokaal openen en ruiken, proeven 
… Maar bij elke stap moet hij zeggen wat hij denkt dat het is.
Welke informatie heeft hij nodig? Welke zintuigen gebruikt hij? 
En in welke volgorde? Met hulp van de leerkracht ontdekken 
leerlingen welke strategieën ze moeten toepassen om een 
product te herkennen.

2. Van beelden tot gedragingen: de rol van de hersenen  
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c) Van de hersenen tot de hand 
Niveau: 8 tot 14 jaar 
Doel: Als respons op de stimuli sturen de hersenen 
boodschappen naar ons lichaam, zodat we gepast op onze 
omgeving kunnen reageren. 
Materiaal: Twee gelijke voorwerpen waarvan één zwaarder 
of lichter gemaakt werd. Voorbeeld 1: twee schoendozen, 
waarvan er één een blok klei bevat. Voorbeeld 2: 6 lege 
melkkartons van 1 liter die samen in een plasticfolie verpakt 
zijn en 6 volle van 1 liter, eveneens zo verpakt.  
Tip voor de 6 lege kartons: snij de plastic folie voorzichtig 
langs onder open; giet de melk uit de kartons; zet ze weer 
terug en span er de folie weer rond. Kleef de bodem van de 
folie weer dicht zodat de leerlingen niet zien, dat ze open 
gesneden was.
Verloop: De leraar zegt aan twee leerlingen dat ze twee 
pakken van zes melkkartons achteraan de klas moeten halen, 
zonder te verklappen dat er een verschil tussen de pakken is. 
Een leerling haalt de volle kartons en de andere de lege.
Verrast? Dat is normaal! Onze hersenen bereiden ons 
lichaam voor om gepast te reageren op wat we waarnemen.

d) Gissen en missen
Niveau: 8 tot 14 jaar
Doel: Onze hersenen kunnen ons misleiden. Sommige 
waarnemingen worden mee bepaald door wat wij al over de 
voorwerpen (denken te) weten.
Materiaal: Twee gelijkaardige (kartonnen) dozen van een erg 
verschillend formaat maar met een identiek gewicht.
Verloop: De leerkracht vraagt een leerling om de twee 
voorwerpen op te heffen en te schatten welk van de twee het 
zwaarste is. Daarna moet hij ze met een weegschaal wegen, 
zodat hij vaststelt dat ze even zwaar zijn.
Een klein voorwerp lijkt bij het opheffen zwaarder dan een groot 
voorwerp met een gelijk gewicht. Deze krachtige cognitieve 
illusie steunt op de opvatting dat grote voorwerpen meestal 
meer wegen dan gelijkaardige maar kleine voorwerpen. Onze 
hersenen worden 'verrast' doordat de grote doos zo licht is. 
Als reactie schatten ze dan ook haar absoluut gewicht kleiner 
in dan dat van de kleine doos.

b) De constructies van de hersenen
Niveau: 8 tot 14 jaar 
Doel: aantonen dat de hersenen de 'werkelijkheid' van de 
zintuigen 'interpreteren'. Wanneer de stimulus te weinig 
informatie bevat, kunnen de hersenen die (grotendeels) 
aanvullen met wat ze voordien al aangeleerd hebben. 
Hierdoor krijg je toch een passend beeld van de werkelijkheid.
Materiaal: gedrukte tekst op het bord. 

Verloop:
Laat de leerlingen de teksten luid voorlezen. Ze slagen hier 
vrij goed in. 
Bij de eerste tekst hebben de hersenen de woorden 
geïnterpreteerd en de letters in de juiste volgorde gezet1 . Bij 
de tweede tekst hebben de hersenen automatisch één van de 
twee DE's verwijderd.

Tekst 1 
"Kijk vdreer dan je nues lnag is en oetdnk hoe simgmoe dieern vrteouerwn op zitugnein die veel 
sreetkr olwntkiked zjin dan de ozne… "

Tekst 2  
DE

MUS
IN DE

DE BOOM

  1Dit lukt niet altijd! Zie http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/Cmabrigde/ (artikel in het Engels)



18      PRIKKELS - didactisch dossier  	 BIJLAGEN

Licht 
Licht is elektromagnetische straling dat zich als een golf én 
als een deeltje (partikel) gedraagt. Licht bestaat uit fotonen, 
massaloze deeltjes energie. 

Lichtgolven trillen  op verschillende frequenties (= oscillatie). 
Met de frequentie wordt het aantal trillingen per seconde 
uitgedrukt. Licht met een hoge frequentie trilt dus zeer snel 
en heeft heel veel energie. Aangezien de snelheid van licht 
(in vacuüm) constant is, wordt de afstand die de golf aflegt in 
1 trilling door de frequentie van die golf bepaald. Die afstand 
in 1 trilling wordt de golflengte genoemd. Hoge frequenties 
geven korte golflengtes en lage frequenties geven lange 
golflengtes. Die golflengtes worden gemeten in nanometers  
(nm), 1 miljardste van een meter of anders gezegd een 
miljoenste van een millimeter.

Een bepaald bereik van die golflengtes kunnen wij zien als 
zichtbaar licht, waargenomen in verschillende kleuren 
afhankelijk van de golflengte:

  • violet = 400 – 450 nm
  • blauw = 450 – 490 nm
  • groen = 490 – 560 nm
  • geel = 560 – 590 nm
  • oranje = 590 – 635 nm
  • rood = 635 – 700 nm

Golflengtes langer dan 700 nm kan de mens niet 
waarnemen. We spreken dan van infrarood licht (IR). Door 
hun lage energie activeren IR-lichtgolven de lichtgevoelige 
zenuwcellen in ons oog niet. Afhankelijk van de golflengte 
wordt IR opgedeeld in nabij infrarood (780 nm tot 10 µm), 
middelver infrarood (10 µm to 30 µm) en ver infrarood (30 
µm tot 300 µm). IR kan door de langere golflengtes wel 
dieper in troebel water doordringen. Sommige 
vissen, zoals de goudvis en de piranha, hebben 
wel IR-zicht dankzij gevoeligere fotoreceptorcellen 
in hun oog. Het blijft wel beperkt tot het nabije IR. 
Hierdoor kunnen ze ‘beter’ zien in troebel water. 
Ook sommige landdieren (bepaalde slangensoorten 
bijvoorbeeld) kunnen IR licht waarnemen, maar dan 
via speciale warmtegevoelige cellen en veeleer als 
een warmtesignaal. 

Golflengtes korter dan 400 nm, dus voorbij 
het violet, zijn voor ons ook onzichtbaar. Dit is 
ultraviolet licht (UV). UV kennen we bijvoorbeeld 
van de blacklights in de discotheek of van de 
zonnebank. UV is gewoon aanwezig in het zonlicht 
(in wisselende intensiteit, cfr. UV-index) en bestaat 
uit UV-A (golflengtes tussen 315-400 nm), UV-B 
(280-315 nm) en UV-C (100-280 nm). Door de 
enorme korte golflengtes heeft UV heel veel energie 

en kan het schadelijk zijn voor biologisch materiaal. Zo 
verbranden de UV-B stralen van de zon je huid bij langdurige 
blootstelling. Net zoals bij de meeste andere zoogdieren filtert 
het hoornvlies (cornea) van je oog UV weg om schade aan 
het netvlies (retina) te voorkomen. Daardoor kunnen wij geen 
UV waarnemen. Sommige dieren, veelal insecten en vogels, 
kunnen UV-A wel waarnemen. Ze zien daardoor bepaalde 
voor ons onzichtbare UV patronen bij planten, bij prooien of 
bij soortgenoten.

Anatomie van het oog
Het oog van de mens is een met vloeistof gevulde bol, aan 
de buitenkant bedekt met een relatief harde witte schil (harde 
oogrok of sclera), die vooraan het oog ook het heldere 
hoornvlies (cornea) omvat. Aan de sclera zijn 6 oogspieren 
gehecht, die het oog in alle richtingen kunnen laten bewegen. 
Achter het hoornvlies zit het regenboogvlies (iris), bestaande 
uit gekleurde vezels, met in het midden ervan de pupil, een 
opening in het vlies. De pupil ziet zwart omdat het een ‘zicht’ 
geeft op de donkere binnenkant van de oogbol. De iris werkt 
als een soort diafragma: door ontspanning en samentrekking 
kan de iris de pupil respectievelijk vergroten of vernauwen 
naargelang de lichtinval. De iris is bij veel pigmentatie bruin, bij 
weinig pigmentatie blauw en bij gebrek aan enige pigmentatie 
rood (albinisme). Daartussen zitten vele schakeringen zoals 
kastanjebruin, amber, groen, grijs … Bij het ouder worden 
kunnen kleurveranderingen optreden. Achter de iris is de lens 
opgespannen die het beeld ‘scherp stelt’ dat via de pupil in het 
glasachtig lichaam (corpus vitreum) binnenkomt. Achteraan 
het glasachtig lichaam zit een ‘scherm’ (het netvlies of 
retina) van zenuwcellen  waarvan er een aantal lichtgevoelig 
zijn. Vanuit een bepaalde plaats op het netvlies achteraan de 
oogbol vertrekt de oogzenuw via een opening in de oogkas 
naar de hersenen.

Het zicht

golfengte
(nm)

11 12

1: hoornvlies; 2: pupil; 3: oogkamer; 4: iris; 5: lens; 6: glasachtig lichaam; 
7: netvlies; 8: oogzenuw; 9: blinde vlek; 10: gele vlek; 11  staafje; 12: kegeltjes .  
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Licht waarnemen
Licht valt via de pupil ons oog binnen: het gaat door de lens 
die de lichtstralen zodanig breekt dat die geconcentreerd op 
het netvlies vallen. De lichtgevoelige cellen in dat netvlies, 
de kegeltjes en de staafjes, vangen het licht op: ze worden 
als het ware ‘geactiveerd’ en zenden een signaal via de 
oogzenuw naar de hersenen. 90 % van de lichtgevoelige 
cellen zijn staafjes: zij kunnen met heel weinig licht toch nog 
een vorm onderscheiden, maar ze zijn niet in staat om kleuren 
te detecteren. De overige 10 % zijn kegeltjes: zij zorgen voor 
de details en de kleuren. 

De mens en de meeste primaten hebben drie soorten kegeltjes: 
één om rood licht te detecteren, één om geel-groen licht te 
detecteren en één om blauw-violet licht te detecteren. We 
zijn trichromatisch. Dieren die maar één of twee verschillende 
kleurgebieden kunnen detecteren, zijn respectievelijk mono- 
en dichromatisch. Zo zijn katten, zeehonden en stieren 
monochromatisch en zijn honden en paarden dichromatisch 
(vooral het rode kleurgebied ontbreekt dan). Maar er 
zijn ook dieren die vier soorten kegeltjes hebben en dus 
tetrachromatisch zijn. Zij zijn in staat UV te zien. Voorbeelden 
zijn de zebravis, de groene schildpad en de kolibri.

De plaats op het netvlies waar de oogzenuw het oog richting 
de hersenen verlaat, bevat uiteraard geen lichtgevoelige cellen 
(staafjes en kegeltjes). Die plek heet toepasselijk de blinde 
vlek. We zijn ons van die blinde vlek niet bewust omdat onze 
hersenen het ontbrekende deel van het beeld zelf invullen met 
informatie uit de lichtgevoelige cellen rondom de blinde vlek.

Ongeveer centraal op het netvlies ligt een plek waarop een 
uiterst hoge concentratie aan lichtgevoelige cellen voorkomt. 
Het wordt de gele vlek (macula) genoemd.  Met de gele vlek 
nemen we het centrale gedeelte van het gezichtsveld waar. 
We stellen met dat gedeelte onze blik op een voorwerp scherp. 

Hersenen als onontberende link 
om te kunnen ‘zien’

Zien gebeurt moeiteloos: je moet er niet over nadenken, of zo 
lijkt het toch. Onbewust echter zijn de hersenen constant in 
de weer om voor ons een blik op de wereld te construeren. 
Alle signalen die vanuit het netvlies vertrekken, komen via 
de oogzenuw de hersenen binnen. Elk oog heeft één zenuw, 
dus in totaal bereiken twee oogzenuwen de hersenen. 
Onderweg kruisen die zenuwen elkaar (optische chiasma). 
Dat betekent dat de zenuw afkomstig van het rechteroog in 
de linkerhelft van onze hersenen informatie afgeeft, en de 
zenuw afkomstig van het linkeroog in de rechterhelft van onze 
hersenen informatie afgeeft. 

Die visuele informatie (kleur, vorm en beweging) wordt 
in het achterste deel van de hersenen (visuele cortex) 
samengevoegd zodat we ons bewust worden van een 
betekenisvol beeld. 

Als je naar een rode appel op de tafel kijkt, dan zullen je ogen 
een rode bol waarnemen. Die visuele informatie wordt via 
de oogzenuwen naar je hersenen doorgestuurd, die er een 
rode appel van maken. Mensen zijn bijvoorbeeld ontzettend 
sterk in het herkennen van andere mensen. In principe gaat 
er veel visuele informatie verloren omdat het niet altijd voor 
ons betekenisvol is. 

Je ziet dus veel meer met je ogen dan wat je ziet met je 
hersenen. 
Visuele informatie kan binnen één vijfde van een seconde 
handelingen aansturen, maar het duurt wel een halve 
seconde voordat we iets bewust zien. 
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Geurstoffen en reukzin

Het zintuig van de reuk stelt je in staat geurstoffen waar te 
nemen. Die geurstoffen zijn meestal vluchtige, organische 
moleculen in de lucht (behalve waterstofsulfide en ammoniak: 
die zijn anorganisch). De meeste ervan lossen niet op in water 
(hydrofoob), maar zij die wel in water oplossen (hydrofiel), 
ruiken we niet, maar kunnen we vaak wel proeven.

Geurstoffen zijn vluchtig: ze verspreiden zich doorheen de 
lucht. We kunnen dus enkel die stoffen ruiken die gemakkelijk 
overgaan in gasvorm. Hoe warmer het is, hoe vluchtiger de 
geur wordt en hoe meer ze zich verspreidt. Denk maar aan de 
geur van een taart in de oven of de lekkere geur van bloemen 
op een warme zomerdag.

Landdieren kunnen de vluchtige geurstoffen met hun reukzin 
waarnemen. Vissen kunnen niet echt ‘ruiken’, maar toch 
kunnen ze de in het water opgeloste moleculen op een 
chemische manier detecteren.

De reukzin is nuttig voor:

•	 de opsporing van prooien en voedselbronnen (fruit, 
groenten…)

•	 de toetsing of het voedsel wel eetbaar is (rijpe vruchten, 
rottend vlees…)

•	 de detectie van roofdieren of ander gevaar (vuur, giftige 
gassen…)

•	 de communicatie tussen individuen van eenzelfde soort 
(een baby herkent zijn moeder onder andere aan de 
geur van haar huid)

•	 de zoektocht naar een geschikte partner (geuren kunnen 
dienen als een subtiele verleiding)

De neus bij de mens 
en geurwaarneming

Het zichtbare deel van de neus bij de mens bevat kraakbeen. 
De neus heeft twee neusgaten waarlangs de vluchtige 
geurmoleculen de neus tot in de neusholte binnendringen. 
Sommige van die moleculen kunnen het olfactorische 
epithelium bereiken. Dat bevindt zich bovenaan de neusholte 
en bestaat uit steuncellen, cellen die slijmvlies produceren en 
de eigenlijke chemoreceptoren die de geuren waarnemen. De 
moleculen die het olfactorische epithelium bereiken, worden 
in het slijmvlies opgelost zodat ze in contact kunnen komen 
met de chemoreceptoren die elk 10 tot 30 microscopisch 
kleine haartjes dragen. Bij contact sturen de receptoren dan 
elektrische zenuwimpulsen naar de hersenen. Omdat één 
bepaalde geurstof slechts één of enkele chemoreceptoren 
tegelijk kan activeren, heeft iedere geurstof zijn unieke 
combinatie aan zenuwimpulsen (signalen). Het aantal 
mogelijke combinaties loopt op tot ongeveer 10 000: zoveel 
soorten geuren kunnen we onderscheiden. Die signalen 
komen bijeen in de ‘reukkolf’ (bulbus olfactorius), een bij 
de mens aan de onderzijde van de hersenen gesitueerde 
structuur. De reukkolf zet de signalen van de receptoren om 
in een geurwaarneming. 

Net zoals bij de smaak, omschrijven we veeleer geuren (“het 
ruikt naar …”); we hebben er geen aparte woorden voor. Voor 
de ene mens kan een bepaalde geur lekker ruiken, terwijl een 
andere persoon die geur juist onaangenaam vindt. Sommige 
mensen zijn zelfs niet in staat bepaalde geuren waar te 
nemen. Dat hangt vooral af van de genen (wij hebben slechts 
ongeveer 350 functionele genen voor geurwaarneming). Zij 
hebben dan het gen niet voor de receptor voor die specifieke 
geur. Dit fenomeen heet ‘specifieke anosmie’ (anosmie = 
geurblindheid). Zo kan de geur van fresia’s of van eucalyptus 
niet door iedereen geroken worden. Sommige mensen zijn 
zelfs volledig geurblind. Vrouwen hebben meestal een betere 
reukzin dan mannen. Baby’s hebben al een zeer goed 
ontwikkelde reukzin (terwijl ze nog niet zo goed kunnen zien). 
Met hun reukzin vinden ze gemakkelijk de tepels van de 
moeder voor de borstvoeding.

De smaakzin en de reukzin vullen elkaar aan. Die twee 
manieren om chemische bestanddelen te detecteren, werken 
vrijwel altijd samen. Zo zal je al zelf hebben ondervonden dat 
we veel van onze smaakzin verliezen wanneer we verkouden 
zijn. Proeven betrekt evenzeer de geurreceptoren van het 
neusslijmvlies als de smaakpapillen op je tong en in je mond. 
Ook het zicht en de geurzin werken samen: heel vaak ga je 
een bepaalde geur koppelen aan een bepaald beeld of kleur. 
Alleen al het zien van een pakje friet, doet de geur ervan al in 
je neus kruipen. Ook een vertrouwd geluid kan geassocieerd 
worden met een bepaalde geur: zo zal het lawaai van een 
grasmachine je aan de geur van gemaaid gras doen denken. 

1: neusholte; 2: olfactorische epitheel; 
3: bulbus olfactorius ; 4: reukcentrum
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Bij de mens zijn geuren dan ook heel sterk verbonden met 
emoties. Dat merk je ook in de hersenen: de zone die geuren 
interpreteert, is een onderdeel van het limbische systeem 
(die structuren in je hersenen die bij emotie, motivatie en 
genot zijn betrokken).

De reukzin bij dieren
De menselijke reukzin is maar zwak ontwikkeld als je het 
met sommige andere zoogdieren vergelijkt. Dieren hebben 
vaak een zeer gevoelige reukzin dankzij het groot aantal 
geurreceptorcellen in hun neus:

•	 de mens heeft ongeveer 5 miljoen geurreceptoren
•	 konijnen hebben ongeveer 100 miljoen geurreceptoren
•	 honden (en zeker bloedhonden) kunnen tot 220 miljoen 

geurreceptoren hebben

Dieren met grote neuzen hebben niet noodzakelijk een 
goede reukzin! Meestal heeft de neus bij zulke dieren (nog) 
een andere functie: zo gebruiken olifanten hun neus (slurf) 
als een werktuig, de mannetjesneusapen proberen met hun 
grote neus de vrouwtjes te imponeren.

Feromonen
Feromonen zijn vluchtige moleculen die als chemische 
boodschapper bepaalde instinctmatige reacties veroorzaken 
bij de ontvanger (van dezelfde soort). Feromonen kunnen 
verschillende boodschappen overbrengen:
•	 seksferomonen geven aan dat vrouwtjes tot paren bereid 

zijn en lokken zo mannetjes (bij motten, knaagdieren en 
slangen)

•	 alarmferomonen waarschuwen voor gevaar en leiden tot 
een verdedigend of agressief gedrag (bij bijen, planten)

•	 spoorvolgferomonen wijzen de weg naar een 
voedselbron en trekken zo voedselzoekers aan (bij 
mieren)

•	 territoriumferomonen veroorzaken territoriaal gedrag 
(via urine: bij katten, honden …)

•	 …

Feromonen worden door gespecialiseerde chemoreceptoren 
waargenomen die een zenuwsignaal naar een andere zone 
van de hersenen sturen dan bij gewone geursignalen. Ze gaan 
zonder de cortex (waar de bewuste gewaarwording plaats vindt) 
te passeren naar de hypothalamus en de amygdala (deel van 
het limbische systeem in de hersenen) waar ze instinctmatige, 
fysiologische of onbewuste reacties veroorzaken.

Slangen, sommige hagedissen en sommige zoogdieren 
nemen geuren en feromonen waar met een speciaal 
reukorgaan (buiten het neusepitheel): het vomeronasaal 
orgaan (VNO), ook wel het orgaan van Jacobson genoemd. 
Of mensen ook een VNO hebben (en dus feromonen 
detecteren), staat nog niet echt vast. Slangen bijvoorbeeld 
‘vangen’ met hun tong feromonen en geurpartikels in de lucht 
en brengen die zo naar hun VNO dat zich in hun gehemelte 
bevindt. Door hun gevorkte tong kunnen ze zelfs in ‘stereo’ 
ruiken en zo de richting van waaruit de geur komt, bepalen.

Vele insecten hebben chemoreceptoren voor feromonen op 
verschillende delen van hun lichaam of op hun antennes. 
Met hun gevederde antennes kunnen de mannetjes van de 
zijderupsnachtvlinder Bombyx mori feromonen van vrouwtjes 
in zeer lage concentraties toch nog waarnemen (tot zelfs 
maar 1 molecule per 1017 luchtmoleculen). Dit lukt zelfs 
wanneer het vrouwtje 10 km verder aan het rondvliegen is.

Bombyx - © CSIRO (Australia)
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Proeven
Proeven van voedsel is nuttig voor de controle ervan net 
voor we het inslikken. Door te proeven krijgen we informatie 
over de voedingswaarde en worden we gewaarschuwd voor 
onrijpe, rotte of giftige voedingsstoffen. Met de smaak nemen 
we onze chemische omgeving waar, maar in tegenstelling tot 
een geur doen we dat niet van op afstand. We moeten het 
voedsel in onze mond nemen opdat we het zouden kunnen 
ontleden. We nemen zowel de concentratie als de tijdsduur 
van de smaak waar. We hebben smaakpapillen die vijf 
hoofdsmaken kunnen onderscheiden: zoet, zuur, bitter, 
zout en umami. De onderverdeling in vijf hoofdsmaken heeft 
te maken met de aanwezigheid van smaakreceptorcellen 
binnenin de smaakpapillen. Die reageren enkel en alleen op 
die vijf smaakkenmerken van chemische substanties. 

Toch lijken we tijdens het eten veel meer dan die vijf 
hoofdsmaken te proeven. Onze hersenen herkennen 
inderdaad zeer specifieke ‘smaken’ omdat ze meerdere 
prikkels combineren tot 1 bepaalde ‘smaak’. In onze 
mond zitten immers ook nog andere gevoelige cellen die 
respectievelijk de textuur en de temperatuur van het voedsel 
waarnemen. Daarenboven werkt onze smaakzin nauw 
samen met andere zintuigen. Zo proeven we met onze ogen 
op afstand van het voedsel en maken we zo al een keuze. 
Vooral de geur speelt een belangrijke rol bij het proeven: 
aroma’s van het voedsel bereiken vanuit de mondholte de 
neus via de opening achteraan het verhemelte. 
De smaakzin zelf vangt de smaken van de voedingsstoffen 
op. Bij het kauwen komen ‘smaakdragende’ moleculen los 
die in ons speeksel oplossen en daardoor in contact met de 
smaakpapillen komen. Wij kunnen dus enkel die moleculen 
proeven die in water oplosbaar zijn.

De smaakpapillen zijn de structuren die smaak kunnen 
waarnemen. Er zijn vier types: bladvormige papillen (papillae 

foliatae), papillen met de vorm van een paddenstoel (papillae 
fungiformes), draadvormige papillen (papillae filiformes) en 
papillen met de vorm van een kolfje (papillae vallatae).  Ze 
zijn samengesteld uit meerdere smaakknoppen, die we 
vooral op de tong hebben (ongeveer 10 000), maar ook op 
het verhemelte, de strotklep en het bovenste gedeelte van 
de slokdarm. Elke smaakknop bevat 50 tot 100 smaakcellen. 
Een bepaalde smaakcel detecteert slechts één van de 
vijf hoofdsmaken. Maar elke smaakknop bevat voor elke 
hoofdsmaak alle types smaakcellen. Dus op elk deel van 
je tong kan je elke hoofdsmaak waarnemen, behalve in het 
midden van je tong omdat daar geen smaakknoppen zitten. 
De gekende kaartjes van de tong waarop smaakzones staan 
afgebeeld, zijn wetenschappelijk achterhaald. 

De smaakreceptoren bij dieren zitten meestal op de tong en 
in de mond, maar soms ook op voor ons veeleer eigenaardige 
plaatsen. Bepaalde vissen hebben smaakknoppen op hun 
lippen of zelfs op hun kop: meervallen hebben er overal op 
hun lichaam, alsook op hun tastharen. De octopus heeft 
er op zijn tentakels en vele insectensoorten hebben er op 
hun antennes, hun poten of haartjes. Dieren proeven niet 
noodzakelijk dezelfde smaken als wij. Katten bijvoorbeeld 
proeven de smaak zoet niet en muizen hebben speciale 
smaakreceptoren voor kalk en vetzuren.

De smaak
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1: smaakpapillen; 2: tongamandelen; 
3: amandel (gehemelte); 4: strotklep
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Detail van het smaakproces voor de vijf hoofdsmaken

Zuur Zout Bitter Zoet Umami

Activator Waterstof- ionen (H+) Bepaalde 
metaalionen zoals 
van natrium (N+), 
kalium (K+) of lithium 
(Li+)

Kinine, nicotine, 
cafeïne

Sacharose, 
enkelvoudige 
koolhydraten

Ionen van 
glutaminezuur 
en van andere 
aminozuren 
(komen van 
nature voor in 
vlees en kaas)

Werking De smaakcellen voor respectievelijk zuur en 
zout zijn voorzien van kanaaltjes waarlangs 
ionen kunnen binnendringen. De cellen zijn 
van nature negatief geladen. Bij de detectie 
van H+ of Na+ ionen verlaagt de negatieve 
lading of treedt er zelfs een positieve lading 
op. Daardoor ontstaat er een depolarizatie 
van het celmembraan. Dat geeft op zijn beurt 
een zenuwprikkel naar de hersenen. De 
hersenen duiden die prikkel als de smaak 
zuur (bij H+-ionen) of als de smaak zout (bij 
Na+ -ionen).

De smaken bitter, zuur en umami activeren een 
receptor aan de buitenkant van de respectievelijke 
smaakcellen (de ‘activator’ gaat de cel dus niet 
binnen). De geactiveerde receptor stuurt een 
zenuwprikkel naar de hersenen die de prikkel omzetten 
in de smaken bitter, zoet of umami.

Boodschap Zuur kan wijzen op 
onrijp  of bedorven  
voedsel (micro-
organismen verzuren 
de stoffen die ze 
afbreken).

Een teveel aan 
zout kan het 
osmose-evenwicht 
aantasten. Te weinig 
zout kan leiden tot 
dehydratatie.

Bitter kan wijzen 
op een giftige 
voedingsstof (vele 
giftige planten 
smaken bitter).

Zoet wijst 
op een hoog 
energiegehalte.

Umami 
wijst op een 
eiwitrijke 
voedingsstof. 

Smaak •	 Aangename 
smaak bij 
zwakke 
concentraties 
(H+ ionen zijn 
noodzakelijk 
voor bepaalde 
biochemische 
reacties).

•	 Onaangename 
smaak bij sterke 
concentraties.

•	 Aangename 
smaak bij 
zwakke 
concentraties 
(belangrijk voor 
een goede 
hydratatie van 
het lichaam).

•	 Zout versterkt 
de andere 
smaken.

Onaangename 
smaak.
Sommige mensen 
kunnen de 
smaak bitter niet 
waarnemen.

Voor de meeste 
mensen is 
zoet een 
aangename 
smaak.

Voor de 
meeste 
mensen is 
umami een 
aangename 
smaak.

Gevoeligheids-
graad: 
minimale 
concentratie in 
M (mol)

Sterk
0,0009 M

Zwak
0,01 M

Zeer sterk
0,000008 M

Zwak
0,01 M

Sterk
0,0007 M
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Magnetische velden
Magnetische velden zijn krachtvelden rond magneten, 
voorwerpen met magnetische eigenschappen (vooral 
ijzerlegeringen) en elektrische stroom (elektromagnetisch 
veld). Tegenovergestelde polen van magneten trekken elkaar 
aan, gelijke polen stoten elkaar af. Het grootste natuurlijke 
magnetische veld is dat van de aarde zelf. Het heeft een 
geomagnetische noordpool en een geomagnetische zuidpool, 
die nabij hun respectievelijke geografische polen liggen (maar 
natuurkundig is de geomagnetische zuidpool een noordpool 
en vice versa). 

Het magnetische veld van de aarde is nogal zwak: zo’n 
30-60 microtesla. Dat is zowat 100 keer zwakker dan een 
eenvoudige koelkastmagneet.  Het magnetische veld is het 
sterkst aan de polen zelf. Het magnetische veld van de aarde 
kan gebruikt worden om te navigeren.

Magnetoreceptie bij dieren
Magnetoreceptie is het waarnemen van magnetische 
velden. Sommige dieren zouden magnetische velden kunnen 
‘voelen’. Hoe dat precies te werk gaat is nog niet achterhaald. 
Wetenschappers denken aan:
•	 organen die het sterk magnetische mineraal magnetiet 

bevatten. Het aardmagnetische veld zou daarop 
inwerken.

•	 magnetisch gevoelige chemische reacties die dieren 
informatie kunnen geven over het aardmagnetisch veld.

•	 dieren met een zintuig voor elektriciteit zouden 
elektrostromen kunnen voelen die door het 
aardmagnetische veld opgewekt worden.

Volgende dieren zouden beschikken over magnetoreceptie:

•	 Koeien en herten: zij zouden grazen en slapen met hun 
lichaam naar het noorden gericht.

•	 Duiven: zij gebruiken magnetische velden om zich te 
oriënteren en zo ‘naar huis’ te vliegen. Wetenschappers 
ontdekten een magnetisch gevoelige chemische 
reactiestof in hun ogen. Ook is er magnetiet in hun snavel 
gevonden. Ook roodborstjes zouden met magnetisme 
navigeren.

•	 Zeeschildpadden: lederschildpadden vinden hun 
weg naar hun broedstranden terug op basis van het 
aardmagnetische veld. Hun navigatiesysteem werkt 
namelijk niet meer als je het stoort met een artificieel 
opgewekt magnetisch veld.

•	 Termieten: sommige Australische termieten stemmen 
de bouw van hun termietenheuvels af op het 
aardmagnetische veld.

•	 Haaien: zij kunnen elektromagnetische velden rond 
levende dieren detecteren. Speciale magneten worden 
daarom gebruikt om haaien weg te jagen.

Om het aardmagnetische veld te kunnen gebruiken als 
navigatiemiddel moet je niet alleen het noorden weten liggen, 
maar ook je eigen positie ten opzichte van je bestemming.  
Duiven zouden daarvoor een soort magnetische kaart van 
de omgeving gebruiken op basis van magnetische inclinatie 
(verticale richting van het magnetisch veld: zo wijst de naald 
van een kompas meer naar beneden als je de noordpool 
nadert en omgekeerd) en storingen van het aardmagnetische 
veld door gebergten of door de (magnetische) samenstelling 
van de ondergrond.

Magnetisme bij mensen
Wetenschappers zijn er nog niet uit of mensen ook over 
magnetoreceptie beschikken. Uit sommige testen zou dit 
moeten blijken, maar de resultaten zijn niet eensluidend. De 
mens gebruikt het aardmagnetische veld uiteraard wel om 
zich te oriënteren. Daarvoor gebruiken we kompassen.

Magnetisme
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Elektriciteit

Elektrische velden en bio-elektriciteit
Sommige dieren hebben een zintuig waarmee ze elektrische 
velden kunnen waarnemen. Dat zintuig helpt hen te 
navigeren, prooien op te sporen, vijanden op te merken en 
met soortgenoten te communiceren. Een elektrisch veld 
is een krachtveld dat door een elektrische lading wordt 
opgewekt. Zo een elektrisch veld kan andere elektrische 
ladingen aantrekken of afstoten.

Alle dieren, ook mensen, wekken in hun lichaam een kleine 
elektrische lading op. Dat fenomeen staat gekend als bio-
elektriciteit. Ze heeft een zeer zwakke spanning: hoogstens 
enkele honderden millivolt (1 millivolt = 0,001 volt). Een 
eenvoudige AA-batterij produceert al gemakkelijk een 
spanning van 1,5 volt. De bio-elektriciteit is afkomstig van de 
minieme elektrische stromen die neuronen (zenuwcellen) 
als zenuwimpulsen doorheen het lichaam sturen. Die 
impulsen kunnen spieren doen samentrekken. De meeste 
cellen hebben ook een spanningsverschil op hun membraan 
(omhulsel van de cel): dat is de membraanpotentiaal. Dat 
wekt ook bio-elektriciteit op. 

Passieve en actieve elektroreceptie
Elektroreceptie (het waarnemen van elektrische velden) is 
vooral bij vissen waargenomen. Dat is niet zo verwonderlijk 
omdat (zout) water elektriciteit veel beter geleidt dan lucht. Toch 
kunnen ook enkele amfibieën (bepaalde wormsalamanders 
en axolotls) en ook twee zoogdieren (het vogelbekdier en de 
vachtegel) elektrische velden waarnemen.  

Dieren met passieve elektroreceptie detecteren de 
bio-elektrische velden van andere dieren. Ze doen dit 
met zeer gevoelige elektroreceptoren die in zout water 
spanningsverschillen van zelfs maar 0,01 microvolt per cm 
waarnemen (zoet water geleidt elektriciteit minder goed: 
daar gaat het om een minimale spanningsverschil van 0.01 
millivolt per cm). Die elektroreceptoren hebben meestal de 
vorm van een ampul, zoals de Lorenzini-ampullen bij haaien 
(zie afbeelding). Die ampullen zijn gevuld met een soort gel 
die elektriciteit goed geleidt. Langs de wand van de ampullen 
zitten elektroreceptiecellen.

Roggen vinden met 
passieve elektroreceptie 
prooien in troebel 
water, zelfs wanneer 
die prooien zich onder 
het zand verbergen. 
Haaien zoeken prooien 
op met hun uitstekende 
reukzin en zicht, maar 
voor de eigenlijke 
aanval gebruiken ze 

elektroreceptie en doen ze de ogen dicht. Het vogelbekdier 

heeft elektroreceptoren in zijn 
snavel en zoekt zo onder water 
naar prooien. Bij het duiken 
sluit hij ogen, oren en neus 
af en beweegt hij zijn snavel 
heen en weer op zoek naar de 
bio-elektrische velden van zijn 
prooien.

Dieren met actieve elektroreceptie 
wekken een (bio-)elektrisch veld 
op die veel sterker is dan bij andere 
dieren. De minste verstoring 
van hun eigen elektrisch veld 
wordt waargenomen. Met hun zakvormige elektroreceptie-
organen in de huid merken ze andere dieren (of voorwerpen) 
op wanneer die hun elektrisch veld binnendringen (daardoor 
verhoogt of verlaagt de elektrische weerstand van hun veld). 
Zwak elektrische vissen (met een elektrisch veld lager dan een 
volt), zoals de zwarte mesvis en de olifantsvis (te zien in de 
tentoonstelling), kunnen zo in troebel water of in het donker 
beter navigeren. Ze sporen zo ook prooien op. De olifantsvis 
communiceert ook met soortgenoten via zijn elektrisch veld 
door veranderingen in de spanning ervan waar te nemen of 
zelf te veroorzaken.

Sterk elektrische vissen kunnen zowel zwakke elektrische 
velden (lager dan 1 volt) als sterke elektrische velden (10 tot 
200 volt) opwekken. Ze doen dit met speciale elektro-organen: 
zuiltjes van elektrocyten (gemodificeerde spiercellen).  Met 
een zwak elektrisch veld lokaliseren ze prooien, navigeren ze 
door troebel water en communiceren ze. Met een impuls van 
hun sterk elektrisch veld kunnen ze prooien een elektrische 
schok toebrengen. Gekende voorbeelden zijn de sidderaal (is 
eigenlijk geen aal) en de Atlantische torpedorog. 

En bij mensen?
Mensen beschikken niet over een zintuig dat elektrische 
velden opmerkt. Sterke elektrische schokken ervaren we als 
pijnscheuten. Soms doen die schokken onze spieren onwillekeurig 
samentrekken (spasmen). Stroomstoten van 100 milliampère of 
meer zijn zelfs dodelijk. Statische elektriciteit merken we soms op 
doordat de haren op ons lichaam daardoor gaan bewegen.Tijgerhaai met Lorenzini-ampulporiën 

Netwerk van Lorenzini-ampullen bij de haai

a: poriën; b: kanaaltjes; 
c: ampul met 
elektroreceptiecellen; 
d: zenuwbanen
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Voelen
Met je tastzin neem je druk en trillingen waar. Trillingen zijn 
eigenlijk herhaalde cycli van druk (die zich via lucht, water of 
vaste stof kunnen voortplanten). Je voelt met dit zintuig ook 
krimp- en uitzetbewegingen (van je huid bijvoorbeeld).

De druk die je voelt is veelal mechanisch van aard en komt 
van:

•	 iets of iemand anders: iemand raakt jou aan, een insect 
loopt over je arm, een rugzak drukt op je schouders (als 
gevolg van de zwaartekracht) …

•	 je eigen spieren: die drukken je hand op een voorwerp 
en met je vingers voel je dan de vorm en de structuur 
van het voorwerp.

Net zoals bij het voelen van temperatuur, is er voor de tast 
niet echt een specifiek orgaan dat enkel daarvoor dient (zoals 
het oor voor het horen en het oog voor het zien). Je voelt 
dankzij mechanoreceptoren (tastreceptoren) in je huid. 
Verschillende types tastreceptoren vangen verschillende 
soorten prikkels (stimuli) van druk op:

1.	 De lichaampjes van Vater-Pacini zitten onderhuids 
(subcutis) en detecteren diepe druk en verspreide 
trillingen. Ze zijn uivormig met in het midden een holte 
met een neuron. Ze zijn ongeveer 1 mm in doorsnede.

2.	 De lichaampjes van Meissner zitten ondiep in de huid, 
vooral in de vingertippen, de handpalm, de voetzool 
en de lippen. Dat zijn onze gevoeligste zones want de 
lichaampjes van Meissner reageren op zeer lichte druk 
en structuurveranderingen. Ze lijken qua structuur op 
de lichaampjes van Vater-Pacini, maar zijn kleiner en 
komen meer voor.

3.	 Haarreceptoren: registreren de bewegingen van de 

haren. Ze zitten als vrije zenuwuiteinden rondom de 
haarfollikel (het haarzakje van waaruit het haar groeit).

4.	 De Merkelcellen: komen voor in de basale cellaag 
van de opperhuid (epidermis). Die schijfvormige cellen 
zorgen voor het voelen van volgehouden druk en van 
vervorming van de huid.

5.	 De lichaampjes van Ruffini: zitten diep in de huid 
en nemen volgehouden diepe druk en strek- en 
plooibewegingen (van gewrichten) waar. Ze zouden ook 
helpen bij de registratie van warmte (door de stretch van 
weefsels bij warmte te detecteren).

De drie eerste receptoren reageren snel op inkomende prikkels 
en veranderingen ervan, maar ze houden de waarneming 
niet lang vol als de prikkel ongewijzigd blijft. Daardoor voel je 
bijvoorbeeld je kledij niet voortdurend. Het verklaart ook hoe het 
komt dat je de structuur van een voorwerp niet voelt als je louter 
je vinger erop legt. Je moet je vinger erover bewegen zodat 
er steeds nieuwe prikkels komen. De laatste twee receptoren 
passen zich langzaam aan de prikkels aan. Daardoor voelen zij 
wel langdurige, zelfs constante prikkels.

De huid mag je gerust beschouwen als het grootste orgaan 
van je lichaam. De huid is gemiddeld twee millimeter 
dik, heeft een totaalgewicht van ongeveer 2,5 kg en een 
oppervlakte van ongeveer 2m². In je huid zitten ongeveer 
500 000 mechanoreceptoren (tastreceptoren), met daarnaast 
ook nog andere receptoren voor respectievelijk pijn en 
temperatuur. Die 500 000 receptoren zitten niet evenredig 
verspreid over je huid. De meest gevoelige plekken (met 
dus de meeste receptoren) zijn je handen (en vooral dan 
je vingertippen met zowat 100 receptoren elk), je voeten, je 
gezicht, je lippen, je tong, je nek en je geslachtsdelen. Je rug 
is de meest ongevoelige plek op je lichaam. Daar voel je twee 
gelijktijdige prikken (van bijvoorbeeld twee tandenstokers) 
als slechts 1 prik als de afstand tussen beide plaatsen 
minder dan 70 mm bedraagt. Die afstand is de differentiële 
drempel, verschildrempel of tweepuntsdrempel. Dat duidt 
de gevoeligheid aan van een bepaalde zone van je lichaam. 
Op de vingertop van je wijsvinger voel je het verschil tussen 
beide prikken al vanaf een afstand van 2 mm, op je handpalm 
is dat 10 mm, op de rug van je hand loopt het op tot 30 mm. 
Het tipje van je tong is het gevoeligst: de drempel daar is 
maar 1 mm!

De tast

1

2
3

1: opperhuid (epidermis); 2: dermis; 3: subcutis; 4: haarfolikel; 
5: lichaampje van Vater-Pacini; 6: lichaampje van Meissner; 
7: vrije zenuwuiteinden; 8: bloedvaten

4

5

6

7

8

Differentiële drempel-test
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Tastzin bij dieren
Bij dieren tref je naast de huid soms nog andere, wel 
gespecialiseerde tastorganen:

•	 Snorharen (vibrissae)
Zulke langere tastharen vind je vooral terug bij zoogdieren 
die in het donker actief zijn. Denk maar aan katten, muizen, 
honden, maar ook zeehonden. Maar ook een vis, de meerval, 
heeft dergelijke tastharen staan. De snorharen zitten meestal 
op de bovenlip of elders op het aangezicht van het dier. De 
haren groeien uit haarfollikels die gevuld zijn met bloed dat 
de bewegingen van het haar aan de receptoren onderaan de 
follikel doorgeeft. 

•	 De zijlijn of laterale lijn (linea lateralis)
Met dat speciale zintuigorgaan kunnen zeedieren 
(voornamelijk vissen) bewegingen en trillingen in het 
omringende water waarnemen. Op de flank van de vis 
zit een rij van gespecialiseerde mechanoreceptoren, de 
neuromasten. Die neuromasten bestaan uit een groepje 

haarcellen die de bewegingen 
in het water registreren via 
een geleiachtig koepeltje 
bovenop de neuromast. Bij 
snel zwemmende vissen 
zoals haaien en zalmen 
zitten de neuromasten in met 
vloeistof gevulde kanaaltjes 
die via poriën met het 
zeewater in contact staan.

•	 Antennes
Vele insecten en schaaldieren 
(crustacea) hebben (voel-)
sprieten, ook wel antennes 
genoemd. Onderaan de 
antennes zitten rondom 
mechanoreceptoren die 
geactiveerd worden als 
de antennes iets raken en 
daardoor bewegen. Vaak 

kunnen insecten met hun antennes ook ruiken of proeven. 
Sommige insecten zoals de vlieg hebben ook nog haartjes op 
hun lichaam die de luchtbewegingen waarnemen. 

•	 Snavels
Vele vogels hebben op de tip of onderaan hun snavel 
mechanoreceptoren. Hiermee kunnen ze naar voedsel tasten 
of voelen ze de voorwerpen die ze met hun bek hanteren.

•	 Vingerafdrukken
De meeste primaten (apensoorten), maar bijvoorbeeld ook de 
koala, hebben vingerafdrukken, net zoals de mens. Hiermee 
vergroten ze hun grip wanneer ze klimmen. De richeltjes 
geven de vingers echter ook een hogere gevoeligheid.
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Warmte
Warmte is thermische energie die van een bron naar een 
ontvanger kan worden overgezet. Een voorwerp met weinig 
of geen thermische energie voelt koud aan. Warmte-energie 
toevoegen aan een voorwerp of materie doet de temperatuur 
ervan stijgen. Zo kan je de temperatuur van water doen 
stijgen, maar dan enkel tot aan het kookpunt (100 °C) waarna 
er een faseverandering optreedt: het water wordt stoom.
Warmte(-energie) kan op drie manieren doorgegeven worden:

•	 Geleiding (conductie): warmteoverdracht binnen 
eenzelfde materie of rechtstreeks van het ene object 
of materie op het andere. Dit gebeurt door moleculaire 
interactie of via vrije elektronen (dat laatste enkel bij 
vaste metalen). Materialen die heel goed warmte (of 
elektriciteit) geleiden, worden conductoren genoemd.

•	 Straling (radiatie): bij straling is er geen sprake van 
rechtstreeks contact. De warmte wordt overgedragen 
als elektromagnetische straling (net als licht). Hierbij 
wordt de energie uitgezonden als energiegolven met 
zeer korte golflengten (in het bereik van ver-infrarood 
licht). De straling heeft geen medium (drager) nodig 
zoals lucht, aarde of vloeistof. Zij gaat dus ook door 
het luchtledige, zoals de warmtestralen van de zon 
doorheen de ruimte.

•	 Convectie: hierbij is er sprake van een verplaatsing van 
warmte-energie (warmtestroming)  door middel van een 
medium (drager), meestal lucht of water. De warmte-
energie gaat dan steeds van een locatie met hogere 
temperatuur naar een locatie met lagere temperatuur. 
Een mooi voorbeeld van convectie zijn onze radiatoren 
(zij veroorzaken warme luchtstromingen en geen straling 
zoals hun naam zou kunnen doen vermoeden).

Warmte voelen bij mensen
We hebben in ons lichaam geen specifiek orgaan dat 
gespecialiseerd is in het voelen van warmte (zoals wel het oor 
voor het horen of het oog voor het zien).  We voelen warmte 
via temperatuursgevoelige receptoren in onze huid. Die 
receptoren zijn niet meer dan eenvoudige zenuwuiteinden 
die vooral temperatuurverschillen ten opzichte van de 
temperatuur van de huid waarnemen. Wij reageren vaak 
onbewust of instinctmatig op temperatuurprikkels. Zo 
trekken we snel ons hand terug als we iets heet aanraken, 
beginnen we te bibberen bij koude of beginnen we te zweten 
en te blozen als we het te warm hebben. Je bloost door de 
verwijding van de haarvaatjes die dicht bij de huid liggen. 
Die haarvaatjes krijgen immers meer bloed te verwerken om 
warmte via de huid af te voeren.
Ons gevoel voor warmte is niet zo nauwkeurig. Zo komen 

in onze huid de gevoelige receptoren niet 
overal gelijkmatig voor. Vooral onze handen, 
polsen, ellebogen, lippen en mond zijn 
gevoeliger voor temperatuurprikkels. Raken 
we een voorwerp met een gelijkaardige 
temperatuur als onze huid (ongeveer 31-35 
°C) aan, dan detecteren de receptoren niets. 
Hogere temperaturen dan die van de huid 
doen warmtegevoelige receptoren afgaan, 
lagere temperaturen activeren dan weer 
koudegevoelige receptoren. Koudegevoelige 
receptoren komen in onze huid meer voor 
dan warmtegevoelige.
Om de temperatuur beter te kunnen meten, 
hebben wij mensen uitstekende hulpmiddelen 
uitgevonden zoals de kwikthermometer, de 
Galileothermometer (zie afbeelding ), de 
thermografische camera (warmtecamera) … 
In Angelsaksische landen meten ze nog vaak 
de temperatuur in Fahrenheit (°F) en niet in 
Celsius (°C) zoals wij hier gewoon zijn. 0 °C 
staat gelijk aan 32 °F. Natuurkundigen meten 
liever de temperatuur aan de hand van de 
Kelvin-schaal (K). 0 Kelvin staat gelijk met het 
absolute nulpunt, de laagste temperatuur die 
theoretisch mogelijk is (-273,15 °C).

Warmte voelen bij dieren
Alle zoogdieren en ook vele andere dieren voelen warmte 
zoals de mens via receptoren in de huid. Net zoals bij ons is 
de gevoeligheid van die receptoren zeer laag: meer dan het 
temperatuursverschil met de temperatuur van de huid wordt 
er niet waargenomen. 
Sommige dieren hebben wel een gespecialiseerd orgaan 
voor het detecteren van warmte(-energie): 

•	 Bepaalde slangensoorten: groefkopadders en boa’s  
hebben een warmtegevoelig orgaan (soms pitorgaan 
genoemd). Dat bestaat uit een laagje zeer gevoelige 
warmtereceptoren op een membraan die in kleine 

Temperatuur

Galileothermometer

1: neusgat; 2: groeven met warmtegevoelig membranen
2

1
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groeven op de kop voorkomt. De temperatuur van 
het membraan met de gevoelige receptoren kan door 
warmtestraling stijgen. Die stijging wordt door de receptoren 
uiterst gevoelig waargenomen (tot op 0, 002 °C!). De 
warmtestraling kan afkomstig zijn van een (warmbloedig) 
prooidier. Zo kan de slang op die prooien jagen. 

 
•	 Vampiervleermuizen (Desmodontinae).  Vampiervleer-

muizen voeden zich met bloed van (warmbloedige) 
dieren. Ook zij hebben uiterst warmtegevoelige 
receptoren in groeven, maar dan op de neus. De lagere 
temperatuur van de neus ten opzichte van het lichaam 
zorgt ervoor dat de receptoren niet verstoord worden 
door hun hoge lichaamstemperatuur. Met die receptoren 
kunnen ze de warmte van bloedvaten opsporen die net 
onder de huid van hun prooidieren lopen. 

•	 De thermometervogel (Leipoa ocellata). Die vogel heeft 
zeer gevoelige temperatuurreceptoren op de tip van zijn 
snavel. Hiermee kan hij de temperatuur van zijn nest 
uiterst nauwkeurig meten. De temperatuur van het nest 
moet op 33 °C gehouden worden: alleen dan zullen de 
eieren goed uitgebroed kunnen worden.

•	 Vlinders. Sommige vlindersoorten hebben temperatuur-
receptoren op de tippen van hun vleugels.  Zo kunnen ze 
zonnebrand gemakkelijker vermijden.

Vampiervleermuis

Dagpauwoog 
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Geluid
Geluid ontstaat door minuscule drukveranderingen in 
een bepaald medium (gas, vloeistof, vaste stof) waardoor 
trillingen ontstaan. Die trillingen bewegen zich voort als 
geluidsgolven, maar hebben dus een drager (medium) 
nodig doorheen dewelke ze zich kunnen voortplanten. Er 
is dus geen geluid in het luchtledige (vacuüm), zoals in de 
ruimte. Hoe dichter het medium hoe sneller het geluid zich 
voortplant. Dus geluid gaat sneller doorheen de grond dan 
doorheen water en sneller door water dan door de lucht.
Geluidsgolven kunnen op verschillende frequenties trillen 
en dat wordt in Hertz (Hz) gemeten. 1 Hz betekent  dat een 
geluidsgolf  1 keer per seconde op en neer gaat. Hoe hoger 
de frequentie hoe hoger de toon van het geluid, hoe lager 
de frequentie hoe lager de toon. De golflengte is dan weer 
de afstand tussen twee toppen van de golf. De frequentie 
en de snelheid van de geluidsgolf bepalen de golflengte. 
Geluidsgolven met een lage frequentie hebben daardoor een 
lange golflengte terwijl hoge frequenties kortere golflengtes 
geven. Korte golflengtes weerkaatsen gemakkelijker op 
obstakels en zulke geluiden reiken dus niet ver, terwijl lange 
golflengtes langere afstanden kunnen afleggen omdat ze 
‘omheen’ objecten kunnen bewegen. 
Het menselijke oor kan maar een beperkt bereik van 
frequenties waarnemen: gemiddeld van 20 Hz tot 20 000 Hz 
(= 20 kHz). Dit is het hoorbare geluid. Naarmate we ouder 
worden krimpt dat bereik nog verder, vooral wat betreft de 
hoogste tonen. Dit komt vooral omdat de trilhaartjes in het 
slakkenhuis (zie anatomie van het oor) met de ouderdom 
steeds kwetsbaarder worden. 

Infrasoon geluid
Infrasoon geluid of infrageluid heeft zo een lage 
frequentie (minder dan 20 Hz) en dus zo een lage toon 
dat mensen het niet meer kunnen horen. Soms kunnen 
we zulke geluidstrillingen wel ‘voelen’.  Sommige dieren 
kunnen wel infrageluid waarnemen en zelfs produceren. 
Het zijn vrijwel altijd grote dieren met grote oren (vooral 
trommelvlies en slakkenhuis: zie anatomie van het oor) 
en grote stembanden, zoals olifanten en walvissen. 

Infrageluid kan lange afstanden afleggen, doordat de 
energie ervan niet snel afneemt en doordat de golflengtes 
zo lang zijn dat ze maar moeilijk weerkaatsen (tenzij op 
enorme grote voorwerpen). Daardoor is infrageluid zeer 
nuttig bij langeafstandscommunicatie, vooral in het water 
aangezien daarin het geluid nog sneller gaat dan in de 
lucht. De recordhouder langeafstandscommunicatie is de 
walvis. Het infrageluid dat zij produceren, kan honderden 
km door zee reizen. Er is geen landdier dat hieraan kan 
tippen. Sommige landdieren, zoals de olifant, gebruiken 
’seismische signalen’ door op de grond te stampen 

want zo reizen geluidstrillingen nog sneller. Via hun poten 
ontvangen ze die signalen die via vet en been aan het oor 
worden doorgegeven. Ook natuurrampen zoals aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, tornado’s en tsunami’s produceren 
onhoorbare lage geluiden. Dieren die infrageluid kunnen 
waarnemen, worden dus tijdig voor het onheil gewaarschuwd.

Ultrasoon geluid
Bij ultrasoon geluid of ultrageluid ligt de frequentie hoger 
dan 20 000 Hz waardoor de mens ultrageluid niet meer kan 
horen. Dieren die wel ultrageluid kunnen horen, zijn meestal  
klein (uitz. dolfijn) en hebben kleine, dunne trommelvliezen. 
De snelle trilling van het ultrageluid kan het dikke, stugge 
menselijke trommelvlies niet in beweging brengen. 
Sommige van die kleine dieren kunnen ook ultrageluid 
produceren. Omdat ultrageluid zeer korte golflengtes heeft, 
kaatst het gemakkelijk terug op (kleine) objecten. Dat maakt 
ultrageluid uiterst geschikt voor echolocatie. Hierbij stoten 
zulke dieren, waaronder vleermuizen, zeer snel ‘klikjes’ 
ultrageluid uit (tot 200 klikjes per seconde). Door de echo van 
die klikjes op te vangen en hun timing en richting te bepalen, 
kunnen vleermuizen navigeren (in het donker), prooien 
lokaliseren of gewoon met elkaar communiceren. Sommige 
van hun prooien horen echter ook ultrageluid en worden 
dus door de ‘klikjes’ voor naderend onheil gewaarschuwd. 
Ook muizen en andere knaagdieren kunnen via ultrageluid 
met elkaar communiceren. De meeste van hun vijanden 
(roofdieren) horen ze dan niet en zo zijn ze veilig. De kat 
echter hoort ultrageluiden wel en spoort zo muizen op.

Anatomie van het menselijke oor

Het gehoor

1 - Schedel (rotsbeen)
Buitenoor: 2 - gehoorgang, 3 - oorschelp
Middenoor: 4 - trommelvlies, 5 - ovaal venster, 6 - hamer, 7 - aambeeld, 
8 - stijgbeugel, 12 - buis van Eustachius
Binnenoor: 9 - labyrint, 10 - slakkenhuis, 11 - gehoorzenuw



 PRIKKELS - didactisch dossier       31BIJLAGEN

Het menselijke oor bestaat uit 3 delen.
1. Het uitwendige oor (auris externa)
De oorschelp (pinna of auricula) helpt de geluidsgolven op 
te vangen en naar de gehoorgang te geleiden. Die vormt de 
overgang naar het middenoor. Vele zoogdieren kunnen met 
spiertjes hun oorschelpen bewegen om zo geluiden nog beter 
op te vangen. Bij de mens zijn die spiertjes meestal te zwak. 
Slechts weinige mensen kunnen hun oorschelpen nog lichtjes 
bewegen.  Geluiden die van uit een bepaalde (zij)kant komen, 
bereiken beide oorschelpen niet gelijktijdig. Uit het tijdsverschil 
(faseverschil) kunnen we achterhalen van welke richting een 
geluid komt. Mensen die aan één kant doof zijn, kunnen dus 
niet zo goed bepalen uit welke richting een geluid komt.

2. het middenoor (auris media)
Het geluid in de gehoorgang botst op het trommelvlies 
(membrana tympani). Dat begint met dezelfde frequentie 
als het geluid mee te trillen. Het trommelvlies draagt de 
geluidstrillingen over aan het eerste van drie gehoorsbeentjes 
die zich in de trommelholte bevinden. Die met lucht gevulde 
holte achter het trommelvlies staat in verbinding met de neus- 
en mondholte via de buis van Eustachius. Hierdoor blijft de 
druk in de trommelholte gelijk aan de luchtdruk buiten. 

Het middenoor versterkt de geluidsgolven door middel van 
een keten van drie gehoorsbeentjes. Enkel zoogdieren 
hebben die. De trillingen van het trommelvlies worden eerst 
overgedragen op de hamer (malleus), die ze op zijn beurt 
doorgeeft aan het aambeeld (incus), waarna de stijgbeugel 
(stapes) alles overneemt. De ‘voetplaat’ van de stijgbeugel 
bevindt zich tegen het ovaal venster (fenestra ovalis), 
een membraan dat een opening in het bot achteraan het 
middenoor afsluit. De versterking van de geluidsgolven 
gebeurt door het ‘hefboomeffect’ van de drie gehoorsbeentjes 
en door het feit dat de oppervlakte van het ovaal venster veel 
kleiner is dan die van het trommelvlies.

3. Het inwendige oor (auris interna)
Het membraan van het ovaal venster geeft de versterkte 
mechanische geluidstrillingen door aan het achter het 
membraan liggende spiraalvormige slakkenhuis (cochlea). 
Dat bestaat uit drie met vloeistof gevulde gangen, die trappen 
worden genoemd. De vloeistof komt in beweging door de 
doorgegeven geluidsgolven. In de middelste trap heb je een 
membraan waarop ongeveer 20 000 haarcellen (met trilhaartjes) 
zitten. De golfbeweging van de vloeistof zet de trilhaartjes in 
actie. Geluidsgolven van verschillende frequenties (en dus 
toonhoogten) zetten trilhaartjes op verschillende plaatsen op 
het membraan in het slakkenhuis in beweging. Die beweging 
veroorzaakt in de met de haartjes verbonden zenuwvezels 
elektrische zenuwimpulsen die via de gehoorzenuw naar 
de auditieve cortex van de hersenen worden gestuurd. De 
hersenen zetten die impulsen om in ‘geluid’. 

Geluidsniveau, gehoordrempel, 
gehoorschade en pijndrempel

Zoals al aangegeven heeft het menselijke oor een gemiddeld 
gehoorbereik tussen 20 en 20 000 Hz. Maar of je een 

bepaalde frequentie hoort, hangt van de geluidssterkte af, 
beter gezegd van het geluidsniveau. Het ene geluid klinkt 
nu eenmaal stiller of luider dan het andere. Dat geluidsniveau 
wordt uitgedrukt in decibel of dB, een logaritmische schaal 
(een verhoging met 10 dB is een verhoging met factor 10 van 
het vermogen, een verhoging met 20 dB is een verhoging met 
factor 100). Eigenlijk wordt hierbij de geluidsdruk gemeten 
die afhangt van de amplitude van de geluidsgolf (de hoogte 
van de golflijn): hoe hoger de amplitude, hoe hoger de druk. 
Die druk wordt gemeten in micropascal (µPa). Om de decibel 
te definiëren heeft men afgesproken dat 0 dB gelijk staat aan 
de druk van 20 µPa bij de frequentie van 1000 Hz. Dat is dan 
ook de gehoordrempel voor de mens voor die frequentie. De 
gehoordrempel is namelijk het zachtste geluid (= de laagste 
geluidsdruk) dat iemand nog kan horen bij een bepaalde 
frequentie. 0 dB betekent dus niet dat er dan geen geluid is! 
Hoe lager de toon hoe hoger onze gehoordrempel ligt: voor 
de frequentie van 100 Hz hebben we al ongeveer 28 dB nodig 
om dat geluid te kunnen horen. Bij 20 Hz ligt de drempel al 
op ongeveer 60 dB. Bij zulke lage frequenties voelen we het 
geluid veeleer dan dat we het horen.

De mens hoort het best geluiden tussen de 1000 en de 
5000 Hz. Voor die geluiden is ons oor het gevoeligst. Maar 
de gehoordrempel verschilt wel van persoon tot persoon, 
afhankelijk van leeftijd, gezondheid en vooral van eventuele 
gehoorsbeschadigingen. Gehoorschade verhoogt namelijk 
de gehoordrempel gevoelig. Gehoorschade kan je oplopen 
als je frequent en langdurig blootgesteld wordt aan geluiden 
vanaf 90 dB. Dan verhoogt je gehoordrempel voor de geluiden 
tussen 1000 en 5000 Hz met gemakkelijk 30 tot 60 dB (= 
licht tot matig slechthorend) of nog hoger met  60 tot 90 dB 
(= ernstig slechthorend) of word je zelfs doof. Maar ook korte 
blootstellingen aan hoge geluidsniveaus (zoals bij concerten) 
zijn schadelijk en kunnen je gehoordrempel (tijdelijk) verhogen. 

Hoe luid een geluid klinkt, is ook subjectief en loopt niet evenredig 
op met de verhoging van het geluidsniveau (in decibel). Voor 
onze hersenen klinkt iets dubbel zo luid als het geluidsniveau 
stijgt met ongeveer 10 dB, dus met een factor 10 qua 
intensiteit. De pijndrempel verschilt eveneens van persoon tot 
persoon, maar 
begint meestal 
al bij een 
geluidsniveau 
van ca 130-140 
db. Geluiden 
met zo’n hoge 
geluidsdruk 
veroorzaken 
pijnprikkels in 
onze hersenen. 

diagram met de geluidsniveaus van verschillende 
geluidsbronnen
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