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Zintuigen
SMAAK, GEZICHT, GEHOOR, GEVOEL EN REUK
R.Th. Bonfrer, arts

Ogen geven het licht door aan de
hersenen, en verlichten aldus het
lichaam. Oren geven het geluid door aan
de hersenen, en vullen zo de stilte in het
lichaam op. De huid verschaft informatie
over de ruimte waarin wij ons bevinden,
met name behaaglijk warm of kil en koud.
Naast de informatie die de zintuigen
verschaffen zijn ze onmisbaar als
detectoren van gevaar. Ogen
waarschuwen voor gevaarlijke situaties
waarin wij ons begeven. Oren
waarschuwen voor gevaar, welk door de
ogen nog niet is waargenomen. In het
verkeer rekenen w e veel op de
betrouwbare informatie van ons gehoor.
Smaak doet ons genieten van ons
voedsel, maar waarschuwt tegen
ongeschikte voeding. Reuk verschaft ons
de aangename sensatie van prettige
Iuchtjes,terwijl het waarschuwt tegen
bedorven lucht. De huid waarschuwt
tegen te grote hitte of koude.
Ehbo'ers zien zich menig keer voor
problemen met de zintuigen geplaatst,
van het vuiltje in het oog, tot de oorwurm
...in het oor.
De vijf zintuigen
Al onze zintuigelijke waarnemingen -kijken,
horen, voelen, ruiken en proeven- worden
mogelijk gemaakt door speciale cellen of
soms door kleine orgaantjes. Deze ontvangertjes sturen een voortdurende stroom informatie naar onze hersenen. Gewoonlijk
wordt 99% van de op ons inwerkende beelden, geuren en andere zintuiglijke waarnemingen als onbelangrijk uitgefilterd.
Het oog
In het prachtige boek "Het grote wonder" beschrijft Lennart Nilsson het ontstaan van het
oog als volgt:
Eerst stuurt het voorste gedeelte van de hersenen aan beide zijden een holle steel uit.
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Aan het uitgestulpte uiteinde van de steel
heeft zich een blaasje gevormd. Wanneer het
blaasje vlak onder het huidoppervlak komt
maakt het een instulping naar binnen in de
vorm van een beker. De bodem van de beker
wordt de achterwand van het oog en het
huidoppervlak dat het bedekt wordt netvlies.
Binnen in de beker vormen de cellen van de
huid een lens en een hoornvlies. Aan de
voorkant van de lens groeit vanaf de zijkanten de iris. Tenslotte wordt de huid eroverheen geplooid: de oogleden. Het oog is
klaar.(13e week)"
De oogleden zijn gesloten en gaan pas weer
open als de vrucht zeven maanden is.
Het oog zet licht om in elektrische impulsen,
die de hersenen als zintuiginformatie verwerken. Het netvlies van het menselijk oog
ontvangt informatie uit de buitenwereld in
de vorm van kleine, op hun kop staande beelden. Het oog neemt eerst lichtstralen op; deze worden door het hoornvlies en vervolgens door de lens zodanig naar elkaar toegebogen dat er een klein, scherp beeld op het
netvlies wordt gevormd. Vanuit de hier gelegen lichtgevoelige sensoren gaan elektrische impulsen naar de hersenen. Ons gezichtsvermogen wordt bepaald door twee typen lichtgevoelige cellen in het netvlies, de
op grond van hun vorm als kegeltjes en
staafjes aangeduide cellen, en verschillende
hulpcellen. De ongeveer 125 miljoen staafjes
in het netvlies hebben de grootste lichtgevoeligheid. Zij zorgen ervoor dat we ook bij
zwak licht nog iets zien; ze produceren grijsbeelden. De ongeveer 7 miljoen kegeltjes zijn
minder lichtgevoelig en zorgen ervoor dat
we kleuren zien; ze absorberen het in wit licht
voorkomende gekleurde licht van verschillende golflengten. Omdat kegeltjes minder
lichtgevoelig zijn, kunnen we in het schemerdonker geen kleuren onderscheiden.
Dat we alles rechtop zien, is het gevolg van
de verwerking van de informatie in de herse3

nen. De informatie vanuit onze ogen wordt
geïnterpreteerd zoals we op grond van onze
ervaringen hebben geleerd te verwachten.
Het oor
De eerste aanleg van het uitwendige oor
komt al in de achtste week, maar pas in de
vijfde maand begint het ergens op te lijken.
Het oor wordt opgebouwd uit drie delen die
van verschillende oorsprong zijn. Aan weerszijden van het achterste gedeelte van de hersenen wordt uit de dunne huid van het embryo een blaasje afgesnoerd. Uit dat blaasje
ontstaat het binnenoor, dat gehoor- en evenwichtsorganen bevat.
Wat later in de vijfde week wordt het uitwendige oor met de gehoorgang en de buitenkant van het trommelvlies gevormd. Het tussenliggende gedeelte, het middenoor met de
gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel, ontstaan vanuit een uitstulping in de
keel.(Uit:"Het grote wonder" van Lennart
Nilsson).
De geluiden worden vanaf de vijfde maand

door de vrucht waargenomen. In veel culturen is het traditie, dat de moeder voor haar
ongeboren kind zingt. Liederen die het kind
zich later misschien nog "herinnert".
De oren nemen het frequentiespectrum tussen 20 en 20000 hertz waar. Het gehoorvermogen hoeft bij ouderdom niet per se af te
nemen. Bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld de Mabaan in Soedan, horen zelfs op
hoge leeftijd nog uitstekend. Beethoven, volledig doof, componeerde nog meesterwerken als Fidelio. Hij hoorde de muziek in zijn
hoofd.
De huid
In onze huid liggen, onregelmatig verspreid,
ongeveer 640 000 zintuigreceptoren. Voelen
is de term voor een aantal waarnemingsvormen van voelen. Vlak onder de huid bevinden zich verschillende soorten zenuwuiteinden elk reagerend op een eigen prikkel. Lichte aanraking, sterkere aanraking(zware
druk), hitte en kou, pijn, en bewegingen en
trillingen. Evenwichtszin en gevoel van

Zintuigreceptoren in de huid
De bladvormige
schijfjes worden gestimuleerd door
voortdurende aanraking.

De bolvormige lichaampjes registreren waarschijnlijk
koude

Deze tastlichaampjes liggen in de bovenste lagen van de
opperhuid.

Vrije zenuwuiteinden bevinden zich in
de opperhuid en in
mindere mate in de
lederhuid. Zij zouden verband houden
met fijne tast- en
pijngevoelens.

Zenuwuiteinden
rond haarzakjes geven informatie over
de bewegingen van
de haren, die optreden, wanneer iets in
aanraking komt met
de huid.

Tastlichaampjes, gevoelig voor druk.

De lichaampjes van
Ruffini houden zich
mogelijk bezig met
temperatuurveranderingen.
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