Natuur!lijk
Tijdschriftje van Natuur en Wetenschap vzw
P008247

Jaargang 27- nr. 3- juni 2015

De panter
Metaaldetector
Hoe werkt het?

Etend wasmiddel
Doe de proef zelf

www.natuurenwetenschap.be!

INHOUD
03
04
08
09
10
14
16
20
20
24
26
28
30
31
32

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Lastminute zomerkampen
De panter • Geen klein katje
Steekkaart panter
KBIN • De Galerij van de Mens
Winnaars wetenschappelijke wedstrijden
Wetenschappe-leuk • Warm of koud?
Metaaldetector • Zo werkt het!
Voorbije Paaskampen • Sfeerbeelden
Reünie • Jij komt toch ook?!
Prof. Reluurs • Etend wasmiddel
Sterren en kometen • Nieuws uit de ruimte
Link en think • Wist jij dat …?
Actie • Doe mee en win
Cartoon
Volgende keer

Lidgeld
Het lidgeld, inclusief verzekering bij activiteiten bedraagt 8 euro per jaar en wordt
gestort op reknr. 476-4324841-91 met vermelding van uw personalia ofwel samen
met het ingevulde formulier overhandigd aan uw raadgever.

Secretariaat

Nuttige adressen

Natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287 • 3128 Baal
T 016 53 73 75
F 016 53 73 75 (na telefoon)
secretariaat@natuurenwetenschap.be
www.natuurenwetenschap.be

Voorzitter: J. Vandermeulen
Zuidstraat 211, 3581 Beverlo
011 40 13 54
Secretaris: B. Moens
Weggevoerdenstraat 192, 3012 Wilsele
016 44 41 59
secretaris@natuurenwetenschap.be
Penningmeester: L. Thora
Heidestraat 11, 3621 Lanaken
T 089 71 64 39
penningmeester@natuurenwetenschap.be
Redactie: Natuur en Wetenschap vzw
Zuidstraat 211, 3581 Beverlo
011 40 13 54

Alle dagen open van
8u30-12u en 12u30-16u30

2 Natuur!lijk

Werkten mee
Sus Dams, Bjorn Di-Paolo en John Bekker en
Martine Vanrusselt

Eindredactie
Sus Dams, Bjorn Di-Paolo en Martine
Vanrusselt

Vormgeving
Martine Vanrusselt
Oplage: 3000 exemplaren
Tijdschrift afhankelijk van de vzw Natuur
en Wetenschap. De redactie laat aan de
schrijvers de volledige verantwoordelijkheid over hun artikels.
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Luipaard
Een luipaard is geen paard, en al
helemaal niet lui. Waar komt dan toch
die gekke naam vandaan?

De panter
De panter, of ook wel het luipaard genoemd, is de meest
voorkomende van de grote katten. Maar wat weet jij over
dit prachtige dier?
Twee namen?

Soorten

De twee namen zijn voornamelijk
geografisch gebonden: “luipaard”
wordt in de regel gebruikt voor dieren
uit Afrika, “panter” voor de Aziatische
dieren. Dit is echter geen strikte regel
en regelmatig worden de namen door
elkaar gebruikt..

Er worden meerdere ondersoorten van
de panter onderscheiden. Enkele zijn:
Afrikaanse luipaard, Zanzibarluipaard,
Berberluipaard, Arabische luipaard,
Anatolische panter, Perzische panter,
Indische panter, Sri Lankaanse panter,
Javaanse panter, Amoerpanter, NoordChinese panter enz.
De zwarte panter is geen ondersoort, maar een kleurvariëteit, die bij
meerdere ondersoorten voorkomt.
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Het woord luipaard komt van het franse
woord lupard. De Fransen hebben dit
woord weer overgenomen van het
Latijnse
woord
voor
panter:
Leo-pardus. We komen dan meteen
bij de verklaring voor de naam van
luipaarden. Vroeger dachten mensen
namelijk dat luipaarden kruisingen
waren tussen leeuwen (leo in het
Latijn) en panters (in het Latijn:
panthera pardus).
Inmiddels weten we dat luipaarden
helemaal geen kruisingen zijn tussen
leeuwen en panters. Maar de naam is
wel gebleven!

Kenmerken
De panter is een grote, gespierde
katachtige met korte, krachtige poten
en een lange staart. De kop is breed en
een beetje rond van vorm met kleine,
ronde oren. De snuit is middelgroot,
met krachtige kaken en lange snorharen.
De vacht van een panter is bedekt
met veel zwarte vlekken. Op het
lichaam en de bovenste helft van de
poten zijn deze vaak gegroepeerd met
bruine vlekken in rozetten. Ook zijn
er geheel zwarte, niet gegroepeerde
vlekken, voornamelijk op de buik, kop
en de onderpoten, maar ook op het
lichaam. Zelfs de staart is gevlekt, van
het begin tot het midden, maar aan het
einde meer geringd.

panters , die vooral in Indonesië en in
de Afrikaanse hooglanden leven. De
buik, keel en kin zijn wittig.
De kleur en vachtlengte hangen af van
de plaats waar ze leven, maar toch
kunnen zwarte en gele panterjongen
van dezelfde moeder zijn.
De vachttekening biedt het dier
camouflage, zodat het gemakkelijk
onopgemerkt kan blijven. De oren
zijn zwart aan de achterzijde met
een opvallende witte tekening in het
midden.
Mannelijke panters kunnen een kopromplengte van 130 tot 190 cm lang
bereiken. De staart is nog 60 tot 110
cm lang.
Panters worden 28 kilo tot 90 kilogram
zwaar. De schouderhoogte van een
panter is ongeveer 50 cm tot 60 cm.
Vrouwtjes
zijn
kleiner
dan
de mannelijke exemplaren. Vrouwtjes
hebben een kop-romplengte van 104
tot 140 centimeter en een lichaamsgewicht van 28 tot 60 kilogram (gemiddeld 50 kilogram), mannetjes een kopromplengte van 130 tot 190 centimeter
en een gewicht van 35 tot 90 kilogram
(gemiddeld 60 kilogram).

De grondkleur van de meeste dieren
is zandgeel of lichtbruin, maar de kleur
kan zeer variëren, van bijna wit tot
geheel zwart bij de bekende zwarte
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Zintuigen
De ogen van katachtigen werken goed
overdag maar ook indien er weinig
licht aanwezig is. Hierdoor kunnen ze
ook ‘s nachts jagen. De pupillen zijn
ellipsvormig.
Het reukvermogen van een panter is
heel goed, zelfs beter dan bij de tijger.

Hij besluipt eerst behendig en rustig
de prooi; soms ligt het dier doodstil
in een hinderlaag klaar om te springen, bijvoorbeeld in een boom. Afrikaanse panter nemen hun prooi mee
een boom in, waar ze die opeten. In
een boom zijn ze veiliger voor andere
roofdieren, als leeuwen en gevlekte
hyena’s, die zijn prooi kunnen stelen.

Het gehoor is heel sterk: een panter
kan heel hoge frequenties horen tot
100 kHz, ook als ze heel zacht zijn. De
snorharen van een panter spelen ook
een belangrijke rol. Ze veranderen van
stand, afhankelijk van dingen die hij
doet. Als hij loopt, staan ze zijdelings
uitgespreid, bij het snuffelen staan
ze langs de kop naar achteren en bij
het aanvallen van een prooi staan ze
naar voren gericht, waardoor hij op de
goede plek kan toebijten.

De panter jaagt voornamelijk op
middelgrote zoogdieren als antilopen,
herten, knobbelzwijnen en andere
varkens, geiten en bavianen, en op
kleinere dieren zoals hazen, apen,
klipdassen, knaagdieren (waaronder
stekelvarkens), vogels, slangen, vissen en insecten, evenals struisvogels, jakhalzen en honden. Sommige
panters specialiseren zich in een
bepaalde diersoort.
Als de panter een prooi denkt te hebben gevonden, bespringt hij de prooi
als die op zijn schuilplaats zit.
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Voortplanting
Als het vrouwtje paringsbereid is, heeft
haar urine een speciale geur die mannetjes aantrekkelijk vinden. Na de
paring bemoeien de mannetjes zich
verder niet met het vrouwtje of de jongen.

De leefplaatsen van luipaarden verschillen heel erg, van droge woestijnen
tot dichte regenwouden en van koude
naaldbossen tot tropische savannes.
Er is zelfs op de berg Kilimanjaro, op
5638 meter hoogte, een dood luipaard
gevonden. Het dier was doodgevroren.
Het belangrijkste criterium voor een
goede leefomgeving is de hoeveelheid
voedsel. Ook voldoende schuilplaatsen, in de vorm van hoge begroeiing,
bomen of rotsen, zijn belangrijk..

Voedsel
De panter is ‘s nachts of in de schemering actief. Hij jaagt meestal ‘s avonds
of ‘s nachts. Hij jaagt zelden overdag,
omdat hij dan te veel opvalt. Overdag
rust het dier meestal tussen struikgewas of in een boom.

Verspreiding

De draagtijd is 90 tot 112 dagen. De
jongen komen ter wereld op een goed
verborgen schuilplaats, zoals een grot,
dicht struikgewas of een ondergronds
hol, waar ze de eerste zes weken
verborgen blijven.
De jongen wegen bij de geboorte 430
gram tot 530 gram en zijn dan nog
hulpeloos en klein.
De jongen worden drie maanden lang
gezoogd en blijven tot twee jaar bij hun
moeder. Daarna zijn ze geslachtsrijp
en zelfstandig. Pas na drie of vier jaar
zijn ze helemaal volgroeid. De luipaard
kan tot twintig jaar oud worden.

Solitair
De luipaard is geen groepsdier, maar
leeft solitair. Ze zoeken elkaar enkel
op in de paartijd. De luipaard heeft een
vast territorium, dat hij tegen soortgenoten verdedigt. Dit wordt gemarkeerd met urine of uitwerpselen, net
als bij veel andere diersoorten. Ook
worden krabsporen op bomen achtergelaten. Mannetjes hebben vaak
grotere territoria dan vrouwtjes. Territoria overlappen regelmatig met de
territoria van dieren van een ander
geslacht, dieren van hetzelfde geslacht
mijden elkaar. Als er plaatsen zijn
waar veel prooien zijn, zijn de territoria
kleiner; de territoria zijn logischer wijze
groter met minder wild.
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De panter
Twee namen
Deze forse kat komt voor in bosrijke gebieden in vrijwel geheel
Afrika en zuidelijk Azië. De luipaard
wordt vooral in (oostelijk) Azië vaak
panter genoemd.

Bij de luipaard komt regelmatig
een zwarte vorm voor: een soort
albino, maar dan precies omgekeerd. Deze zwarte panters zijn
dus geen aparte soort, maar een
variatie van de pantersoort.
Van de panter worden verschillende ondersoorten onderscheiden.
De meeste hiervan zijn bedreigd,
van de Perzische luipaard en de
amoerpanter leven er in het wild
slechts enkele tientallen.

de amoerpanter

Panthera pardus
kaar t

IDENTITEITS-

Panters
jagen
voornamelijk
‘s nachts en sluipen daarbij geruisloos naar hun prooi waarna ze die
bespringen. Ze vangen prooien van
het formaat mestkever tot grote
antilopen die veel zwaarder zijn dan
zijzelf. Zulke grote vangsten slepen
ze vaak in een boom, zodat ze niet
worden ingepikt door hyena’s of
jakhalzen.

Rijk: dieren
Stam: chordadieren
Klasse: zoogdieren
Orde: roofdieren
Familie: katachtigen
Menu: antilopen, herten,

hagedissen, vogels, apen
en andere dieren
Levensduur: 10 - 20 jaar
Leefgebied: Afrika en
zuidelijke Azië

Van Sahelanthropus tot Homo sapiens ...
Van embryo tot volwassene ...

Verken de evolutie van de mens en zijn lichaam in deze unieke presentatie
1 zaal, 3 ruimtes, 3 onderwerpen die uitleggen waar we vandaan komen en wie we zijn

Van Sahelanthropus tot Homo sapiens en van embryo tot volwassene:
verken de evolutie van de mens en zijn lichaam in deze gloednieuwe
zaal, de “Galerij van de Mens - Onze evolutie, ons lichaam”.
Om te beginnen, leiden fossielen en 3D-reconstructies je langs het grillige pad van 7 miljoen jaar evolutie. Ontdek vervolgens op een interactieve manier de aanpassingen die ons van onze voorlopers onderscheiden (grotere hersenen, kleinere tanden ...). Buig je dan over
de wonderlijke werking van de complexe machine die ons menselijk
lichaam is. Achterhaal hoe je lichaam steeds verandert, hoe het werkt,
wat het nodig heeft om te overleven en om zich voort te planten.
Meer info over de openingsuren, entreegelden en dergelijke vind je op
de de website van het KBIN http://www.natuurwetenschappen.be
Met dank aan:
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2de e n 3de g ra a d

De Bruyn
Charlotte

De Broe
en Emma
uit Gent,

Lotte Alders
uit Neerpelt

De laureaten van 2015

Gefeliciteerd
e
Bram Veraverbek

e
en Simon Devro
uit Heverlee

1ste plaats:

Bram Veraverbeke en Simon Devroe uit
Heverlee wonnen een groepsprijs van 400 euro met hun uiteenzetting
over “De autonome auto“ .

Emiel Cockx en Paul Bekambo
uit Heverlee

Joost M
atthijsen
uit Ekse
l

2de plaats: een groepsprijs van 330 euro ging naar Charlotte De

Bruyn en Emma De Broe uit Gent, voor hun werk over “Allergie in opmars”.

3de plaats: Lotte Alders uit Neerpelt haar werk over “De vingerafdruk bij eeneiige tweelingen“. Zij ontving 320 euro
4de plaats: beloond met een groepsprijs van 250 euro, ging
naar Emiel Cockx en Paul Bekambo uit Heverlee met hun werk
“Fractaal supermateriaal“.
5de plaats: Joost Matthijsen uit Eksel won een prijs van 200 euro met
zijn uiteenzetting over “Werking van populaire pijnstillers“ .
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Gedeelde plaats voor best geplaatste vierde jaars
Linkse foto: Evi Schoovaerts, Elise Verlinden, Werner Lebbe en Yassir Ji
Rechtse foto: Flo Fias, Justine Morel, Anouk Kaesen en Pelle De Brabander
Zij kregen een boekenpakket, een diploma, een CD-rom met uitgaven van Natuur en
Wetenschap, gadgets van BASF Antwerpen en een groepsprijs van 130 euro.
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Warm of
koud
al le s
Pro f . W . T

Wat heb je n
od

ig?

Aan de slag!

Ì Drie grote
kommen of
maatbekers
Ì Water
Ì IJsblokje
s
Ì Je eigen
handen
Ì Een hand
doek

Zet de drie kommen op een rij.
Vul de eerste kom met warm water. Niet té heet: denk aan
het water waarmee je de afwas doet of waarin je een bad
neemt.
Vul de middelste kom met water op kamertemperatuur. Vul
de laatste kom met water en een heleboel ijsblokjes.
Opgelet: doe niet te veel water in de kommen, zodat ze niet
overlopen wanneer je straks je handen erin steekt!
Steek nu je linkerhand in de eerste kom en je rechterhand in
de laatste kom. Tel rustig tot dertig, zodat je handen kunnen
wennen aan de temperatuur van het water. Doe nu beide
handen in de middelste kom met water op kamertemperatuur.
Wat merk je?
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Wat gebeurt er?
Het voelt alsof je de ene hand in kou
d water steekt. Bij de andere
hand voelt het alsof je ze in warm
water steekt. Toch zitten beide
handen nu in dezelfde kom met wa
ter aan dezelfde temperatuur.
Je huid is geen thermometer: ze is
niet in staat om dé temperatuur
te meten. Ze kan wel temperatuurv
erschillen waarnemen: is een
voorwerp warmer of kouder dan bijv
oorbeeld je hand zelf? Als je met
je hand van koud naar lauw gaat,
voelt het lauwe water warm aan
(warmer dan voorheen). Ga je van
warm naar lauw, dan voelt het
water juist koud aan. Je voelt dus telk
ens het verschil in temperatuur
(de relatieve temperatuur) en niet de
absolute temperatuur.
Met dank aan
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Hoe werkt het?
Dankzij elektromagnetische inductie kan een metaaldetector objecten detecteren die zich centimeters
onder de grond bevinden. Meestal
hebben de detectoren een bereik
van 25 cm.

Karel Wibus
zo ek t h e t u i t . . .

De detector bestaat uit 2 spoelen.
1 van de spoelen heet de oscilator
of zendspoel welke een magnetisch
veld zal genereren.

Met aal d e t e c t o r
Prof. W.Talles kreeg van Misha uit Gent
de vraag hoe een metaaldetector eigenlijk
werkt. Wij stuurden Karel Wibus op
onderzoek.
Nu de vakantie voor de deur staat is
het misschien tijd voor een nieuwe
hobby, schatten zoeken met een
metaaldetector. Maar wat is dat
eigenlijk en hoe werkt het precies?
Een metaaldetector kan verschillende soorten metalen detecteren
zoals koper, goud, zilver en andere
metaalsoorten. Afhankelijk van de
kwaliteit van de detector kan deze
tot een bepaalde diepte reiken, dit
heet de maximale zoekdiepte.
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Deze spoel is de grotere van de 2
en bevindt zich aan de buitenkant
van de metaaldetector. Dankzij dit
magnetische veld zal er bij objecten die van metaal zijn gemaakt een
klein stroompje worden opgewekt.

Je kan zelf je metaaldetector zo
instellen dat bepaalde metalen niet
zullen worden gedetecteerd zodat
je je kan focussen op bijvoorbeeld
goud of zilver.
De metalen die een metaaldetector kan detecteren zijn: goud, zilver, koper, lood, nikkel, tin, aluminium, brons en staal.

Inductiestroom
Elektromagnetische inductie is een
natuurkundig verschijnsel en werkt
als volgt: Voorwerpen van metaal
kunnen als je er stroom op zet magnetische velden vormen. Een magnetisch veld is onzichtbaar en hangt
ook rond de aarde. Het heeft een
noord- en een zuidpool. Het magnetische veld rond het metalen voorwerp werkt op precies dezelfde manier maar dan in het klein. Metalen
voorwerpen die in dit magnetische
veld terecht komen maken van deze
magnetische verandering stroom.
Dit gebeurt zonder dat ze elkaar
hoeven aan te raken. Dit stroompje
heet inductiestroom.

Dit stroompje wordt door de kleinere
spoel die zich in het midden van de
metaaldetector bevindt worden op
gepikt omdat het op zijn beurt weer
een afwisselend magnetisch veld
opwekt.
Afhankelijk van het type metaal
wordt er een bepaald geluid weergegeven.
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Gerhard Fischer
Gerhard Fischer was een DuitsAmerikaans ingenieur en uitvinder
van de draagbare metaaldetector.
Na zijn opleiding aan de universiteit van Dresden vestigde hij zich
in de Verenigde Staten. Daar hield
hij zich bezig met apparatuur voor
vliegtuigen om door middel van
radiogolven hun richting te zoeken
(aircraft radio direction finders).
Hij ontdekte dat zijn instrumenten
ook reageerden op de aanwezigheid
van metalen in de bodem en vroeg
patent aan op deze vinding. Fischer
ontwikkelde een draagbare versie
van zijn apparaat dat hij in 1931 in
een eigen bedrijf, Fisher Research
Laboratory, ging maken.

Het basisprincipe van de metaaldetectie was al in de 19e eeuw
bekend en werd door Alexander
Graham Bell toegepast in een apparaat om kogels in het menselijk
lichaam (specifiek dat van de Amerikaanse president James Garfield)
op te sporen. Na de ontdekking van
de röntgenstralen in 1895 raakte dit
apparaat in onbruik. Omdat er geen
rechten op waren vastgelegd kon
Fischer eind jaren twintig op zijn
eigen apparatuur patent verkrijgen.
Hoewel Fischer in eerste instantie
zijn metaaldetector zag als middel
om naar ertsen te zoeken, werd het
apparaat pas veel later bekend in
WO II als instrument om mijnen op
te sporen.

Andere toepassingen
Ook de verkeerssensors in het
wegdek die de verkeerslichten
verkeersafhankelijk maken zijn
metaaldetectoren die de aanwezigheid van auto’s en zelfs fietsen
waarnemen.

Detectiepoorten
Een veel voorkomende toepassing
van metaaldetectoren vindt je in de
vorm van “poorten” in luchthavens
en andere bewaakte gebouwen
zoals gevangenissen en gerechtsgebouwen, waar de bezoeker door
moet lopen en het bewakingspersoneel auditieve (met geluiden)
en visuele (met beelden) informatie
krijgt over de aanwezige hoeveelheid metaal.

Veel machines met transportbanden
zijn voorzien van metaaldetectors
om de positie van de band te kunnen bepalen en het apparaat goed
aan te kunnen sturen.

Bij twijfel, of om de precieze plaats
van het aanwezige metaal te vinden,
gebruikt het bewakingspersoneel
kleine draagbare versies.

Een oude detector die in 1919 in Frankrijk gebruikt werd
om bommen uit de Eerste Wereldoorlog op te sporen.
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Zo zijn er intussen dus ontelbare
toepassingen terug te vinden waar dit
apparaat wordt toegepast
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Vondsten
Strandzoekers

Wil je met deze hobby beginnen?
Dan is het strand de ideale plaats
om te oefenen. Strandzoekers gaan
vooral op zoek naar verloren spullen van badgasten zoals juwelen en
kleingeld.

Militariazoekers

Militariazoekers zijn mensen die
oude slagvelden afzoeken op zoek
naar militaire voorwerpen, zoals
musketkogels, uniformknopen of
insignes maar ook kogelhulzen,
punten en granaatscherven.

Akkerzoekers

De grootste groep metaaldetector
hobbyisten zoekt op een akker naar
oude voorwerpen en munten.
Als je een goede akker hebt gevonden kun je hier van alles vinden
zoals muntjes, knopen, vingerhoedjes, messen en andere oude
gebruiksvoorwerpen.
Deze voorwerpen zijn daar terecht
gekomen door het “bemesten” van
de akker met stadsafval in vroeger
tijden.

Schatzoekers

De term schatzoeker wordt vaak
door buitenstaanders gebruikt,
maar feitelijk is de kans op het vinden van een heuse schat zeer klein.
Er zijn dan ook vrijwel geen mensen
op zoek naar een schat. De term
schatzoeker wordt wel gebruikt voor
zoekers die hun vondsten te koop
aanbieden en er geld aan willen verdienen, en/of zoeken op verboden
plaatsen zoals op archeologische
opgravingen en/of monumenten
waardoor ze deze kostbaarheden
eigenlijk stelen om duur te kunnen
verkopen.

Zit jij nog met een vraag ?
Mail me dan en ik zoek het
voor je uit!
vraag@natuurenwetenschap.be

K. Wibus
i . s. m . i k h e b e e n v r a a g . b e
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STAP 3

Etend
waspoeder
e n o d ig:
Wa t h e b j
m

• ta rwe b loee/ jo diu m
• B eta din d e r m et e n z y m e n
• wa s p o en
• 2 g la ze ate r uit d e k ra a n
• wa rm w p e ls
• 2 th e e lel
• e etl e p etc h of k lo k
• sto pwa

Roer goed in beide glazen.

STAP 4

Voeg een halve theelepel
wasmiddel toe aan 1 van
de glazen.

Artuur
Reluurs
STAP 5

Roer goed en
wacht 5 minuten.

STAP 6

Voeg 2 druppels
Betadine toe aan
elk glas. Wat zie
je?

STAP 1

Doe 1 theelepel
tarwebloem in elk
glas.

STAP 2

Een 3D geprint dino schedel

Voeg 2 theelepels
warm water toe
aan elk glas.

Wat gebeurt er?

Betadine is een donkergele vloeistof. Zetmeel en Betadine kleuren samen blauw. Daarom kun je met Betadine laten zien dat ergens zetmeel in zit. Veel voedingsmiddelen, zoals tarwebloem,
bevatten zetmeel. In waspoeder zitten daarom enzymen die zetmeel kunnen afbreken. Met deze enzymen zijn voedselvlekken
gemakkelijk te verwijderen uit kleding.

Verder experimenteren?

Maakt het uit welk merk waspoeder je gebruikt?
Lukt het ook met vloeibaar wasmiddel?
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Brein astronauten verandert na
verblijf in de ruimte

Wanneer astronauten langere tijd in de ruimte verblijven, verandert
er iets in hun hersenen. Dat hebben Antwerpse wetenschappers
als eerste bewezen. De ontdekking betekent mogelijk ook goed
nieuws voor mensen die lange tijd bedlegerig zijn: louter door te
denken dat ze aan het sporten zijn, kan hun herstel mogelijk vlotter
verlopen, zo luidt het.
Prof. Floris Wuyts, onderzoeker Ben Jeurissen en doctoraatsstudente Angelique Van Ombergen, allen verbonden aan
het Departement Fysica van UAntwerpen, onderzoeken in
samenwerking met een internationaal team van onderzoekers
en het Europese plus Russische ruimtevaartbureau, ESA en
Roscosmos, welke invloed ruimtereizen hebben op het brein van de
astronauten. De wetenschappers onderwerpen de ruimtevaarders
voor en na hun vlucht aan een MRI-scan, die ze dan tot in de
kleinste details analyseren.

Hersenen

“Na hun terugkeer hebben astronauten tijdelijke problemen met
hun evenwicht, en ook stappen gaat bijvoorbeeld moeizaam”, legt
Wuyts uit. “Tot dusver dacht iedereen dat die problemen te maken
hadden met het perifere evenwichtsorgaan, maar als allereerste in
de wereld konden wij nu aantonen dat er wel degelijk veranderingen
plaatsvinden in de hersenen zelf.”

Van Ombergen stelde twee wijzigingen vast. “We zien een verandering
in de motorcortex, het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor
het uitvoeren en coördineren van bewegingen. Daarnaast zien we ook
dat er na een lang verblijf in de ruimte verminderde activiteit is in de
insulaire cortex, dat deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor
ons evenwicht.”

Bedlegerig

De primeur leidde tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift
Brain Structure and Function. Wuyts en Van Ombergen zetten hun
onderzoek de komende jaren verder, en kijken dan ook naar eventuele
veranderingen in de hersenen van mensen die meermaals naar de
ruimte vlogen. Maar het onderzoek is niet alleen van belang voor
astronauten, toch nog steeds een zeldzame soort.
“Dit is ook bijzonder relevant voor mensen die maandenlang bedlegerig
zijn”, stelt Wuyts. “Ruimtereizigers hebben ook nauwelijks beweging.
We hebben vastgesteld dat het moeilijker was voor terugkerende
astronauten om zich in te beelden hoe het was om tennis te spelen. Dit
in combinatie met de andere vastgestelde veranderingen in het brein
van de ruimtevaarder deed ons denken aan de volgende mogelijke
stap in revalidatie: ‘beeld je in dat je tennis speelt’.”
“Patiënten krijgen immers vaak kine om hen zo voor te bereiden op het
moment dat ze weer op de been zullen zijn. Maar wat als bedlegerige
mensen daarnaast ook voldoende zouden ‘denken’ dat ze aan het
sporten zijn? Dit kan een bijkomende behandeling betekenen om hen
beter voor te bereiden op het opnieuw stappen. Niet alleen de spieren
worden dan getraind, maar ook het controlecentrum in het brein.”.
bron: www.uantwerpen.be

Deze en andere weetjes
vind je ook op onze website
www.natuurenwetenschap.be
en onze facebookpagina
www.facebook.com /NatuurenWetenschap
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Winnaar vorige puzzel:

Britt Vermeylen uit Betekom

Gefeliciteerd !!!

CARTOO

N

Je antwoord kan je online insturen. Surf daarom
naar: www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag
en vul het formulier in.
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www.natuurenwetenschap.be!
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Verschijnt driemaandelijks, behalve in juli en augustus
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