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De neus
P. W o o r t m a n , arts

"Vooruitstekend deel van het aangezicht tussen het voorhoofd en de mond, de zetel van het
reukzintuig.'" Door deze omschrijving uit de 'Van Dale' weten we waarover het in dit artikeltje
gaat. Geïnspireerd door dat 'vooruitstekend deel' zijn zeer veel uitdrukkingen ontstaan, die een
wat negatieve strekking hebben: Je neus ergens insteken, met je neus vooraan staan, met je neus
in de wind lopen, iemand iets onder de neus wrijven.
Maar 'als je je neus schendt, dan schend je je aangezicht' geeft toch aan. dat de neus essentieel is
voor het gelaat. Het is zelfs een herkenningspunt. Wipneus, haakneus, scheve neus, platte
neus, de vorm van de neus is typisch voor verschillende rassen. Is dat bij het blanke ras meestal vooruitstekend, de donkere rassen hebben
veelal een brede platte neus. waarbij de neusgaten ovaalvormig zijn, evenwijdig aan het gezicht.
De functie is bij al die variaties dezelfde.
Begin van de luchtweg
Bij inademing wordt lucht
naar binnen gezogen omdat
de borstkas uitzet. De met
kraakbeen versterkte neusvleugels en neusrug voorkomen dat de neusgaten worden dichtgezogen. Bovendien
is de punt voorzien van spiertjes, die te zien zijn bij 'neusvleugelademen' als iemand
het benauwd heeft.

reikt de ingeademde lucht in een deel van een seconde de luchtpijp met lichaamstemperatuur.
Het is heel belangrijk om door de neus te ademen, vooral als het koud is. Voor het extra verwarmen van de instromende lucht worden de
neusschelpen van meer bloed voorzien. Het gevolg van bevochtiging is dat de lager gelegen organen niet uitdrogen. Bij mondademhaling
droogt het bovenste deel van de luchtpijp uit,
waardoor deze gevoeliger wordt voor infecties.

5 -

Neusschelpen
De ingezogen buitenlucht
wordt in de neus gefilterd,
verwarmd en bevochtigd: drie
Doorsnede van de n eus- en bijholten van voren gezien
zeer belangrijke functies van
4. begin van de jukboog
/. hersenholte
neusharen en neusschelpen.
5. kaakholte
2. voorhoofdsholte
Die neusschelpen zitten aan
6. neusgangen '
3. oogkas
beide zijden van de neusholte. Zij zijn bekleed met slijmvlies: een laag cellen, die dun slijm afscheiden.
Neusbijholten
Door die schelpen ontstaan drie gangen, waarDe zogenaamde neusbijholten hebben weinig
door de lucht stroomt.
met de functie van de neus te maken. Het zijn
Het dunne slijm dat door de slijmvliezen wordt
holten in de schedel die naast en achter de neus
afgescheiden, vangt het stof uit de lucht op. Het
liggen, bedekt met slijmvlies. Zij hebben een uitverontreinigde slijm wordt door trilhaarepitheel
voeropening naar de neusgangen toe om slijm te
naar buiten getransporteerd. Daar verwijderen
lozen. Via die gangen kunnen vanuit de neus de
wij het door te snuiten of 'op te halen' en door te
bijholten worden geïnfecteerd.
slikken of uit te spugen. Ook in hevige kou beDe gebruikelijke manier om bij het neussnuiten
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de neusgaten afwisselend open en dicht te drukken is fout. Daardoor wordt de druk in de neusholte vergroot, waardoor slijm uit de neus in de
bijholten wordt geperst. Neusophalen is de beste
manier, al wordt dat maatschappelijk niet getolereerd.
Traanbuis
In de onderste neusgang komt de traanbuis uit
voor de afvoer van traanvocht. Dat gaat de hele
dag door. We merken het op als we ontroerd zijn
en extra tranen produceren. Let maar eens op in
de bioscoop als er een tragisch moment is. Er
wordt dan veel gesnoten.
Reukzin
Toen onze verre voorouders nog in bomen leefden, was het zien in de diepte heel belangrijk. Het
stereoscopisch zien was nodig om de gevaren van
beneden af te kunnen ontdekken. Het reukorgaan was van grote betekenis om voedsel te kunnen vinden. Het reukorgaan ging achteruit toen
de grond leefgebied werd. Om de gevaren daar
bijtijds te ontdekken werd het zien nog belangrijker. De ontwikkeling van het reukorgaan werd
ondergeschikt aan die van andere zintuigen. De
reuk heeft een aantal belangrijke functies. Het
ruiken van gevaar - bedorven voedsel, brand, uit-
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neusschelpen
zintuigen in reukslijmvlies
reukkwab
reukzenuw

De reukcellen bedekken een gebied, ongeveer zo groot
als een dubbeltje. Van daaruit lopen zenuwvezels
naar
de reukkwab. Deze schakelt de impulsen via twee zenuwbanen door naar de hersenen.
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laatgassen. Voedsel opsporen en ervan genieten.
De betekenis in intermenselijke verhoudingen:
lichaamsgeuren en parfums zijn mede van invloed op het maatschappelijke en sexleven.
Reukspleet
Bovenin de neusholte ligt een groep cellen, met
een oppervlakte van enkele cm^, die in staat is
geuren te onderscheiden: de reukspleet. Er liggen
enkele miljoenen cellen in die reukspleet, wat in
vergelijking met het totaal aantal cellen in ons lichaam maar een schijntje is.Toch moeten wij niet
te min over ons reukorgaan denken. Van enkele
stoffen is bekend dat een concentratie van 1 mgr
in miljoenen liters lucht nog opgemerkt kan worden. Dit soort stoffen wordt gebruikt om gevaarlijke, reukloze gassen te signaleren: de gassen die
koolmonoxyde bevatten.
Het is bekend, dat honden een veel groter reukvermogen hebben dan de mens. Tegenover die 10
miljoen reukcellen van de mens staan 100 tot 300
miljoen cellen bij de hond. Daar maken wij gebruik van bij het opsporen van mensen in benarde omstandigheden en gevaarlijke stoffen als
drugs en bommen.
Prikkels
De reukcellen liggen tussen slijmcellen ingebed.
Naar de luchtstroom toe steken heel fijne haartjes door de dunne slijmlaag heen. Aan de andere
kant van de cellen zitten dunne uitlopers die door
het erboven liggende bot heen in verbinding
staan met zenuweinden. Die zenuwen zenden
hun prikkels door naar verschillende centra in de
hersenen voor de bewustwording van de geuren.
Geur is alleen waar te nemen in een luchtstroom.
Als we een geur goed willen ruiken, snuiven we
krachtig lucht in. De reukspleet wordt dan krachtig geprikkeld. Om een stof te kunnen ruiken
moet deze vluchtig zijn en in water en vet oplosbaar om door het slijmlaagje heen in de haartjes
van de reukcellen binnen te dringen.
Busisgeuren
Het is algemeen bekend dat onze smaak slechts
vier variaties kent: zoet, zuur, zout en bitter. De
andere "smaken" worden geroken. Bij het kauwen, het fijnmalen van een hap voedsel, adem je
in en uit. Daarbij ruik je de geuren die vrijkomen
in je mond.
Er zijn enkele basisgeuren: azijn (bijtend), kamfer, menthol (etherisch), muskus, pepermunt, rozenolie (bloemachtig), rottend materiaal. Zeker
is dat deze lijst niet volledig is.

