
  

 Overleven in  
het International 
Space Station  

 

 

Gecertificeerde 
NLT module  

voor havo 



NLT3-h016       Overleven in het ISS         
 



NLT3-h016       Overleven in het ISS         
 

Colofon 

 
De module Overleven in het International Space Station is bestemd voor de 
lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 10 december 
2009 gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op het havo in 
domein G, Grenzen verleggen. Het certificeringsnummer van de module is 
3016-045-HG. 
 
De originele gecertificeerde module is in pdf-formaat downloadbaar via ►  
Hhttp://www.betavak-nlt.nl H.  
Op deze website staat uitgelegd welke aanpassingen docenten aan de 
module mogen maken, voor gebruik in de les, zonder daardoor de 
certificering teniet te doen. 
 
De module is gemaakt in opdracht van het Landelijk Ontwikkelpunt NLT. 
Deze module is ontwikkeld door 

 Christelijke agrarische hogeschool, Dronten, Dinand Ekkel 

 Ichthus College, Dronten, Onno Bakker, Dick Jansen, Perry Moraal, 
Frank van Soest en René Verstraelen 

 Ichthus College, Kampen, Sjoerd van den Berg, Steven Boot en Jacob 
Poortinga. 

 
Aangepaste versies van deze module mogen alleen verspreid worden, 
indien in dit colofon vermeld wordt dat het een aangepaste versie 
betreft, onder vermelding van de naam van de auteur van de wijzigingen. 
 
Materialen die leerlingen nodig hebben bij deze module zijn beschikbaar 
via het vaklokaal NLT: 
► Hhttp://www.vaklokaal-nlt.nl/ 
 
© 2009. Versie 1.0 
Het auteursrecht op de module berust bij Stichting Leerplan Ontwikkeling 
(SLO). SLO is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder 
vermelde creative commons licentie. 
De auteurs hebben bij de ontwikkeling van de module gebruik gemaakt van 
materiaal van derden en daarvoor toestemming verkregen. Bij het 
achterhalen en voldoen van de rechten op teksten, illustraties, enz. is de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks 
personen of instanties zijn die rechten menen te kunnen doen gelden op 
tekstgedeeltes, illustraties, enz. van een module, dan worden zij verzocht 
zich in verbinding te stellen met SLO. 



NLT3-h016       Overleven in het ISS         
 

De module is met zorg samengesteld en getest. Landelijk Ontwikkelpunt 
NLT, Stuurgroep NLT, SLO en auteurs aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de module. 
Ook aanvaarden Landelijk Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep NLT, SLO en 
auteurs geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit 
(het gebruik van) deze module. 
Voor deze module geldt een  
Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 
Nederland Licentie  
► Hhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl 
 

Foto voorpagina: Het internationale ruimte station, ISS, in juni 2008, NASA. 
 
 

 



NLT3-h016       Overleven in het ISS         
 

Inhoudsopgave 

 
1 Inleiding ..............................................................................1 
   1.1 De wedloop tussen Russen en Amerikanen.................................1 
   1.2 Samenwerken op het ISS......................................................3 
   1.3 Deze module ....................................................................6 
2 Het “dagelijks” leven op het ISS ............................................... 10 
   2.1 Inleiding ....................................................................... 10 
   2.2 Op weg naar het ISS ......................................................... 12 
   2.3 Voeding ........................................................................ 14 
   2.4 Zuinig met water............................................................. 17 
   2.5 Kleding en luchtdruk ........................................................ 21 
   2.6 Dagelijkse bezigheden ...................................................... 22 
3 Gewichtloosheid op het ISS ..................................................... 26 
   3.1 Inleiding ....................................................................... 26 
   3.2 Zwaartekracht ................................................................ 26 
   3.3 Wat doet de zwaartekracht met ons lichaam? .......................... 28 
4 Stralend weer in de ruimte...................................................... 35 
   4.1 Inleiding ....................................................................... 35 
   4.2 Straling in de ruimte ........................................................ 36 
   4.3 Stralingsbronnen in de ruimte ............................................. 38 
   4.4 De effecten van straling .................................................... 43 
   4.5 Stralingsbescherming........................................................ 46 
5 Levensonderhoud op het ISS .................................................... 50 
   5.1 Inleiding ....................................................................... 50 
   5.2 ECLSS........................................................................... 50 
   5.3 De lucht(samenstelling) op het ISS........................................ 51 
   5.4 Het watersysteem............................................................ 57 
   5.5 Zuurstofgeneratie............................................................ 61 
   5.6 CO2 reductie .................................................................. 63 
6 Het gevaar van een botsing: een risicoanalyse .............................. 66 
   6.1 Inleiding ....................................................................... 66 
   6.2 Foutjes in de ruimte......................................................... 66 
   6.3 Ruimteafval en mogelijk botsingrisico.................................... 69 
   6.4 De Poisson verdeling......................................................... 73 
   6.5 Risico-inschatting ............................................................ 76 
7 Eindopdracht ...................................................................... 80 
Bijlage 1 Bronnen ................................................................... 82 
Bijlage 2 UURL U-Lijst .................................................................. 84 
 



NLT3-h016 Overleven in het ISS  1 

1 Inleiding 
Voor je ligt de “natuur, leven en technologie” module over het 
International Space Station, kortweg ISS. In deze module maken jullie 
kennis met de problemen waar astronauten of kosmonauten elke dag mee 
te maken hebben. Dingen zoals: 

 Kun je net zo eten en drinken als op aarde? 

 Wat is gewichtloosheid en hoe ga je hiermee om? 

 Hoe kom je aan zuurstof? 

 Wat zijn de gevaren van mogelijke radioactieve straling? 

 Is het gevaarlijk buiten de dampkring van de aarde? 
 
Op al deze en meer vragen probeer je de komende tijd een antwoord te 
vinden. 
 
In 1865 publiceerde Jules Verne zijn boek ‘’De la terre à la lune’’ (”De reis 
naar de maan”) waarin hij nauwkeurig beschrijft hoe een ruimtevaartuig 
wordt afgeschoten door een kanon en naar de maan reist. Frappant zijn de 
vele overeenkomsten tussen zijn boek en de Amerikaanse Apollo-vluchten 
naar de maan die in 1969 plaatsvonden. Ondertussen is ruimtevaart in 
onze moderne samenleving niet meer weg te denken. 
 
Dagelijks hebben wij te maken met ruimtevaart zonder dat wij ons 
daarvan bewust zijn: denk maar eens aan de weersverwachting of tv-
programma' s die ons per satelliet bereiken en aan navigatieapparatuur 
voor beroep en vrije tijd. Zonder ruimtevaart was het gat in de ozonlaag 
niet ontdekt en hadden wij geen idee gehad of de aarde nou echt warmer 
wordt. Onbewoonde eilanden, de vervuilingsgraad van de aarde en ook het 
ontbossen van het amazonewoud zijn door de ruimtevaart ontdekt. In de 
ruimtevaart komen wetenschap, economie en prestige samen. Zelfs 
filosofie maakt er deel vanuit, want door ruimtevaart krijgen we een 
nieuwe kijk op de aarde en leren wij ons bestaan op deze kleine planeet 
te relativeren. Ruimtevaart verbroedert: er is zelfs samenwerking tussen 
Rusland en de Verenigde Staten. 

1.1 De wedloop tussen Russen en Amerikanen 
Toch was er in het prille begin helemaal geen sprake van samenwerking 
tussen de Russen en de Amerikanen. Integendeel er werd een verbeten 
strijd gevoerd. Alles draaide om prestige. De Amerikanen schrokken ze 
zich dan ook rot, toen de Russen in 1957 de Spoetnik 2 lanceerden met 
aan boord het nu beroemde hondje Lajka dat ruim 6 maanden in de ruimte 
is gebleven. Dat Laika al na 1 dag door de hoge temperatuur en stress 
overleden was, kregen we in het Westen niet te horen. Alleen de 
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successen werden gemeld en niet de tegenvallers. En die waren er wel 
degelijk. Kijk maar naar de tijdlijn in informatieblok 1. 
 

1. Achtergrondinformatie: tijdlijn met belangrijke 
gebeurtenissen in de ruimtevaart 
 
1961 De eerste mens in de ruimte was Joeri Gagarin en het was een Rus!  

De vlucht duurde maar één dag, maar het was genoeg om de 
Amerikanen op achterstand te zetten en Gagarin als held van de 
Sovjet Unie binnen te halen. Dat Gagarin vervolgens aan de drank 
raakte kregen we uiteraard niet te horen. Het antwoord van de 
Amerikanen liet niet lang op zich wachten. Hetzelfde jaar nog maakt 
Alan Shepard in de Mercury 3 een succesvolle reis van één dag in de 
ruimte. 

1965 Tijdens de vlucht van de Woschod 2 maakt Alexej Leonov de eerste 
ruimtewandeling. Alweer een Rus! Tot zijn schrik merkte Leonov 
echter dat hij niet meer de ruimtecapsule kon binnenkomen doordat 
zijn ruimtepak helemaal was opgezwollen door het drukverschil. Met 
grote moeite kwam hij uiteindelijk toch binnen. En weer beten de 
Amerikanen in het stof. Hùn ruimteruimtewandeling kwam pas later 
dat jaar. 

1966 De maan was het volgende doelwit in de eeuwige wedloop tussen de 
Amerikanen en de Russen. En weer waren het de Russen, die hun al 
behoorlijk gevulde prijzenkast konden uitbreiden! Op 3 februari 
maakt de Loena 9 de eerste zachte landing op de maan. Onbemand, 
dat wel! Dat jaar kwam er geen antwoord van de Amerikanen. 

1968 Het antwoord kwam pas in 1968. Tijdens de Kerst van dat jaar draait 
de Apollo 8 rondjes om de maan. Bemand! De Russen gaven niet 
thuis. Voor het eerst lagen de Amerikanen op voorsprong. 

1969 Op 20 juli 1969 volgt de genadeslag. De Apollo 11 koerst naar de 
maan met aan boord Michael Collins, Edwin Aldrin en Neil 
Armstrong. Terwijl Collins in een capsule rond de maan cirkelt, landt 
de Eagle op de maan. Even later stappen Armstrong en Aldrin uit en 
zetten als eerste mensen voet op de maan. Daarna volgen nog 6 
maanmissies tot en met 1972. 

1971 De Russen hebben inmiddels hun pijlen op iets anders gericht. De 
Saljoet 1 is het eerste bemande ruimtestation, een gevaarte van 20 
meter lang met een diameter van 4 meter. Er waren diverse 
problemen: het eerste team bemanningsleden is nooit aan boord 
geweest, omdat het niet lukte om aan te koppelen. Het tweede 
team heeft weliswaar ruim drie weken in het ruimtestation 
doorgebracht, maar kwam om tijdens de terugtocht naar de aarde. 
De Saljoet is 175 dagen operationeel geweest en daarna vernietigd. 
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1973 De Amerikanen lanceren Skylab. Skylab was het eerste bemande 
ruimtestation van de Amerikanen en draaide op 400 km hoogte rond 
de aarde. Ook hier waren er vele technische problemen, mede 
doordat het station hoogte verloor. Uiteindelijk stortte Skylab na 6 
maanden in zee.  

1985 De ontwikkeling heeft niet stil gestaan en de MIR (wat “vrede” 
betekent in het Russisch) volgde de Saljoet op. Deze heeft maar 
liefst 15 jaar dienst gedaan als woon-, werk- en onderzoekstation. 

Tegenwoordig liggen de zaken anders. Op het internationale ruimtestation 
ISS, de hoofdrolspeler van deze module, wordt namelijk 
samengewerkt! Ook tussen Russen en Amerikanen! In paragraaf 1.2 
geven we een korte introductie op het ISS. 

1.2 Samenwerken op het ISS 
De samenwerking tussen Russen en Amerikanen kwam niet zo maar uit de 
lucht vallen. Kijk maar naar het overzicht in informatieblok 2. 
 

2. Achtergrondinformatie: overzicht ontwikkeling ISS tot 
eerste bemanning 
1984 De Amerikaanse president Ronald Reagan doet een voorstel voor een 

permanent ruimtestation, Freedom geheten. 
1985 Samenwerking Canada, Japan en enkele Europese landen. 
1991 Door het einde van de koude oorlog en de val van de Sovjet Unie 

komt de Russische staatsfinanciering voor ruimtevaart op een laag 
pitje. 

1998 Samenwerking Rusland met Amerika en partners. De Russische 
module Zarya wordt met een Amerikaanse Spaceshuttle de ruimte 
ingebracht. 

2000 De eerste bemanning van het ISS bestaat uit een Rus en een 
Amerikaan. 

 
Uit het overzicht in informatieblok 2 blijkt dat er twee redenen zijn, 
waardoor Russen en Amerikanen de handen ineensloegen. In de eerste 
plaats was er de ontspanning tussen beide landen na het eind van de 
koude oorlog. In de tweede plaats stond het ruimtevaartprogramma onder 
druk van de gigantische kosten, die ermee gepaard gingen. Een intensieve 
samenwerking was het gevolg met als resultaat het ISS. Zo werd de Zarya 
(Russisch voor dageraad), die op 20 november 1998 de ruimte in werd 
geschoten, door de VS gefinancierd en tussen 1994 en 1998 in Rusland 
gebouwd. Zij was ontworpen om de stroomvoorziening en aanvankelijke 
aandrijving van het ISS te verzorgen. In december van datzelfde jaar 
lanceerden de Amerikanen de Unity (een verbindingsmodule) naar de 
Zarya. Aan deze module zijn later vele andere modules vastgemaakt, 
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waaronder de Zvezda (Russisch voor ster). Deze dienstmodule, gelanceerd 
vanaf de Russische basis Baikonoer, gelegen in Kazachstan, had een 
klimaat- en communicatiesysteem, wat het verblijf wat prettiger maakte. 
Zarya wordt bewoond sinds november 2000. In december 2000 werden met 
de Spaceshuttle Atlantis de gigantisch grote zonnepanelen aan het ISS 
vastgemaakt. Vele onderdelen volgden in de loop der jaren zoals de eerste 
wetenschappelijke module, het laboratorium Destiny in 2001.  
Verbindingsmodules, dienstmodules, wetenschappelijke modules en 
zonnepanelen zijn de vier groepen onderdelen, waarin het station is 
opgedeeld.  
 

De modules van het ISS 

 Verbindingsmodules (Unity, Harmony, Truss ed) genaamd “nodes” zijn 
koppelstukken en gangverbindingen waardoor de astronauten van de 
ene module of kamer van het ruimtestation naar het andere kunnen 
gaan. Sommige van deze modules hebben ook een koppelpoort voor 
ruimteschepen, zoals voor de Amerikaanse Spaceshuttle, het ATV-
ruimtevrachtschip en de Russische Sojoez shuttle. 

 Dienstmodules (Zarya, Cupola, Spaceshuttle, Sojoez shuttle en ATV) 
zijn modules die voor communicatie, materiaalvoorziening en 
huisvesting dienen. 

 Wetenschappelijke modules (Zwezda, Destiny, Kibo en Columbus) zijn 
onderdelen waar het grootste deel van het onderzoekswerk van het 
ruimtestation wordt uitgevoerd.  

 Zonnepanelen zijn reusachtige, op vleugels lijkende panelen met een 
spanwijdte van 100 meter. Zij vangen de zonnestralen op en zetten die 
om in elektrische energie. 
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Figuur 1: de modules van het ISS (bron 1). 

 
De massa van alle reeds geplaatste modules samen bedraagt 455 ton. Eén 
kilogram vracht naar het ISS brengen kost rond de 10.000 euro. Dus je kunt 
wel nagaan hoeveel het transport bij elkaar heeft gekost. Het station is op 
het langste punt 80 meter (exclusief de zonnepanelen), en het is 
gemiddeld 44,5 m breed. Het hele station heeft een inhoud van ongeveer 
1200 m3 wat overeenkomt met de inhoud van een Boeing 747. In een 
Boeing 747 gaan 565 passagiers; de vaste bemanning van de ISS bestaat uit 
drie personen. 
 
In ► URL1 vind je een korte film over het ISS. Je kan deze klassikaal of 
thuis bekijken. Je ziet hier dat het station een plek is in de ruimte waar 
voor langere tijd astronauten of kosmonauten kunnen werken aan 
wetenschappelijk onderzoek. Bekijk ook ► URL2, zodat je je kunt 
voorstellen hoe het ruimtestation is opgebouwd. 
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De bijdrage van Europa 
Inmiddels is het ISS een internationaal project waarbij verschillende 
landen samenwerken waaronder Amerika, Rusland, Canada, Japan en 
Europa.  
Europa is vertegenwoordigd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 
(European Space Agency). Hierin zijn 18 Europese landen 
vertegenwoordigd, waaronder Nederland. De ESA heeft onder andere het 
onderzoekslaboratorium Columbus ontwikkeld, dat in februari 2008 aan 
het ISS werd vastgemaakt. Verder heeft de ESA de ATV (Automated 
Transfer Vehicle) ontwikkeld voor het transport van goederen, de 
reusachtige grijparmen aan de buitenkant van het station en de 
uitkijkcontrolemodule Cupola.  
De wetenschappelijke poot van de ESA is gevestigd in Noordwijk: het 
European Space Research and Technology Centre (ESTEC). Dankzij de ESA 
werd in 2004 Nederlands tweede astronaut, André Kuipers, met de Sojoez 
naar het ISS gezonden voor een periode van acht dagen. 
 

Waar bevindt het ISS zich? 
In juni 2008 bevond het ruimtestation zich op een hoogte van ongeveer 
355 km. Elke dag daalt het vaartuig ongeveer honderd meter. Dit komt 
doordat net zo als bij Skylab de zwaartekracht van de aarde het station 
steeds naar beneden trekt. De motoren van het ISS station zullen dus 
regelmatig moeten ontbranden om het station in een hogere baan te 
brengen. De gemiddelde snelheid bedraagt 27,744 km/h. Deze hoge 
snelheid is noodzakelijk omdat de aantrekkingskracht van de aarde het 
station anders te veel naar de aarde toe zou trekken. Bij een nog hogere 
snelheid zal het station verder de ruimte in gaan. 
Het station gaat zo snel dat het elke 45 minuten van dag en nacht wisselt. 
Nacht betekent dat het station aan de andere kant van de aarde is dan de 
zon. Hierdoor kan de buitentemperatuur variëren van min 157°C tot plus 
120°C per 45 minuten. 
In ► URL3 en ► URL4 kan je de positie van het ISS zien ten opzichte van 
de aarde. Hier kan je bijvoorbeeld zien wanneer je het station boven jouw 
woonplaats kan verwachten. 

1.3 Deze module 
In deze module komen onderdelen van de vakken natuurkunde, 
scheikunde, biologie en wiskunde naar voren die belangrijk zijn voor het 
leven en het overleven op het ruimtestation. 
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Leerdoelen 
Aan het einde van deze module kun je: 

 Vertellen waarom de ruimtevaart van belang is voor ons dagelijkse 
leven. 

 Omschrijven of vertellen wat het ISS in het algemeen inhoudt. 

 Omschrijven of vertellen waarom onderzoeken in de ruimte 
plaatsvinden en niet op aarde. 

 Beschrijven wat zwaartekracht is en het verschil weten en kunnen 
uitleggen tussen gewichtsloosheid en gebrek aan zwaartekracht. 

 Beschrijven hoe zwaartekracht in relatie tot het lichaam staat; met 
name gericht op de volgende onderdelen: 

o invloed zwaartekracht op het functioneren en bouw 
van het menselijk evenwichtsorgaan 

o invloed van zwaartekracht op hart(spier) 
o invloed van zwaartekracht op skeletspier 
o invloed van zwaartekracht op bot. 

 Beschrijven wat de zwaartekracht in relatie tot groei en ontwikkeling 
is. 

 Noemen wat de voornaamste bronnen van straling in de ruimte zijn en 
waar deze straling uit bestaat. 

 Beschrijven wat de gevolgen op korte en langere termijn zijn van 
straling bij verschillende doses. 

 Een inschatting maken van de stralingsrisico’s bij verblijf in de ruimte 
en dat onderbouwen met berekeningen. 

 Een gefundeerde voorstel doen om het ISS en zijn bewoners te 
beschermen tegen straling in de ruimte. 

 Beschrijven hoe zuurstof en koolstofdioxide in het bloed wordt 
vervoerd. 

 Beschrijven wat een chemisch evenwicht is en hoe dit zich gedraagt bij 
een concentratieverandering. 

 Beschrijven waarom een te hoge koolstofdioxideconcentratie in de 
lucht gevaarlijk is voor de mens en ook weten dat dit effect 
omkeerbaar (reversibel) is. 

 Beschrijven wat adsorptie is, hoe je dit als evenwichtsvergelijking kan 
noteren en hoe je een adsorptiemiddel kan regenereren. 

 Beschrijven waarom het zo belangrijk is dat water effectief wordt 
hergebruikt op het ISS. 

 Het principe van een gewichtsloze destillatie beschrijven. 

 Minimaal één voorbeeld geven waar het mis kan gaan als Amerikaanse 
ISS systemen samen zouden gaan met een Russisch systeem. 

 De drie zuurstof-systemen op het ISS beschrijven. 

 De werking van een chloraat-kaars beschrijven inclusief 
reactievergelijking. 
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 De werking en het nut van de elektrolyse van water kunnen 
beschrijven. 

 Aangeven wat het CO2 reductiesysteem op het ISS doet en de 
reactievergelijking opschrijven en omschrijven. 

 De netto reactievergelijking van glucoseverbranding op het ISS 
opschrijven en aangeven wat de gevolgen hiervan zijn voor 
ruimtevaart. 

 Berekenen hoe de massa en snelheid van ruimtepuin vergeleken kan 
worden met een vallend object op aarde. 

 De gevolgen van een botsing tussen het ISS en ruimtepuin 
beargumenteren. 

 De kans berekenen dat het ISS één of meerdere malen wordt getroffen 
door ruimtepuin en aangeven welke gegevens voor deze berekening 
van belang zijn. 

 

Opbouw van de module 
De module is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk 2 zie je hoe 
het dagelijks leven op het ISS is en welke problemen je zoal tegenkomt. In 
hoofdstuk 3 tot en met 6 wordt steeds één belangrijk onderdeel van het 
(over)leven op het ISS behandeld. De vragen en de opdrachten in deze 
hoofdstukken moet je maken, alleen of in kleine groepjes. Hierna wordt 
dit deel afgesloten met een schriftelijke (theoretische) toets. Aan het eind 
van elk hoofdstuk wordt je gevraagd na te denken over wat voor een 
onderzoek je in het ISS zou willen doen. In hoofdstuk 7 werk je in een 
groepje één van deze onderzoeken uit. Je presenteert je 
onderzoeksvoorstel aan je docent(en) en klasgenoten. Het beste voorstel 
kan  naar een onderzoeksinstelling opgestuurd worden, bijvoorbeeld de 
ESA in Noordwijk. Wie weet wordt jouw onderzoeksvoorstel eens in het 
echt uitgevoerd. 
Als alternatief kun je samen met een groepje een onderwerp uit de 
module uitkiezen om daar dieper op in te gaan. Dit kan zowel een 
praktische als een theoretische opdracht zijn. Ook in dat geval sluit je de 
module af met een presentatie over jullie onderwerp aan je klasgenoten. 
 

Voorkennis 
Deze module gaat er vanuit dat je weet wat bewegingsenergie is en hoe je 
hier aan kan rekenen. Ook wordt er in hoofdstuk 4 vanuit gegaan dat je 
weet wat elektromagnetische straling is en ook wat met deeltjesstraling 
bedoeld wordt. We gaan ervan uit dat je weet hoe een atoom is 
opgebouwd uit elektronen, protonen en neutronen. Het kan zijn dat je 
docent hier een korte inleiding over geeft. Voor het vak scheikunde moet 
je kennis hebben over zouten en neerslagen, het energie-effect (exotherm 
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en endotherm) en je moet kunnen rekenen met de eenheid mol. Tenslotte 
gaan we ervan uit dat je kunt werken met een logaritmische 
schaalverdeling. 
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2 Het “dagelijks” leven op het ISS 

2.1 Inleiding 
André Kuipers is de eerste Nederlander die een tijd op het ISS heeft 
gewoond. In dit hoofdstuk ben jij even de “nieuwe André Kuipers”. Je zult 
zien dat vele dingen die wij op aarde vanzelfsprekend vinden in een 
gewichtsloze toestand opeens heel anders gaan.  
Net als op aarde moet je in de ruimte voldoende eten en drinken. Wat 
voor een soort eten krijg ik daar, zul je je misschien afvragen. Kan ik alles 
bestellen wat ik wil? Een patatje oorlog, stampot andijvie, 
macaronischotel? En wat krijg ik te drinken? Cola, melk of gewoon water? 
En hoe moet ik dat allemaal naar binnenkrijgen in gewichtsloze toestand? 
Ook zal je dagelijkse hygiëne door moeten gaan, zoals wassen, “douchen” 
en (eventueel) scheren. En wat denk je van naar de wc gaan in een ruimte 
waarin alles (bijna) gewichtsloos is? Ja, alles wat je lichaam verlaat 
(zweet, geurtjes, waterdamp en je ontlasting) kan bij onoplettendheid in 
het ruimtestation gaan rondzweven.  
In een klaslokaal zonder voldoende zuurstof word je al gauw slaperig. Je 
moet zuurstof in je werkruimte hebben. Dat is op het ISS ook zo, want de 
hele dag in een speciaal zuurstofpak “rondlopen” is geen pretje. Gelukkig 
is er in het ISS een drukregulerend systeem dat er voor zorgt dat de 
luchtdruk gelijk is aan die op aarde. Maar aan het gebrek aan 
zwaartekracht valt weinig te doen. Zelfs vlammen branden zonder 
zwaartekracht anders dan op aarde. In gewichtloosheid is het hete gas 
niet lichter dan de koude lucht er omheen en niets stijgt dus op. De 
eigenlijke verbranding vindt alleen plaats aan de oppervlakte van de bol 
(zie figuur 3). 
 

 
Figuur 3: kaarsenvlammen op aarde (links) en op het ISS (rechts) (bron 3). 

 
Dit hoofdstuk is de basis voor de overige hoofdstukken van deze module. In 
hoofdstuk 3 tot en met 6 gaan we dieper op de zaken in. 

 
Figuur 2: André Kuipers 
tijdens een 
persconferentie in 2004 
(bron 2). 
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1. Opdracht 
 

1.1 Naar het ISS 
Maak tweetallen en ga aan het werk met onderdelen a en b. 
 
a. Stel, jij gaat met je vriend(in) voor een spoedklus naar het ISS 

ruimteschip. In het ISS is alleen elektriciteit, water en gereedschap. In 
verband met het beperkte toegestane gewicht kunnen er maar zes 
voorwerpen mee. Kies zorgvuldig uit de onderstaande 18 voorwerpen, 
je leven kan er vanaf hangen. Wat nemen jullie mee en waarom? 

 draagbare verwarmingseenheid 

 zelfopblaasbaar reddingsvlot 

 zender en ontvanger op zonne-energie 

 EHBO trommel 

 jerrycan met 5 liter drinkwater 

 geconcentreerd voedsel 

 doos melkpoeder 

 zuurstoftanks 

 25 meter bergklimtouw 

 parachute 

 sterrenkaart voor oriëntatie  

 gereedschapskist 

 ruimtekleding 

 kleding 

 toilettas 

 telescoop 

 shuttlekleding 

 kompas 

 oordoppen 

 drinkbekers 

 toiletpapier 

 iets te lezen 

 stopwatch. 
b. Bespreek jullie meningen en ideeën klassikaal. 
 
1.2 De lancering van een theezakje 

Benodigdheden: een theezakje, een schaar en lucifers 

Werkwijze: 

 Vouw het theezakje open en knip het aan beide zijden open. 

 Laat de thee eruit lopen. 

 Als het goed is, heb je nu een cilinder. Zet de cilinder op een tafelblad. 

 Steek het theezakje aan de bovenkant aan. 
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Vragen 
a. Wat zie je gebeuren? 
b. Verklaar waardoor dit komt. 
c. Zou dit ook in het ISS lukken? (Vooropgesteld dat je daar een lucifer 

mag afsteken.) 

2.2 Op weg naar het ISS 
“Het was fantastisch om gelanceerd te worden Het voelde net als een 
training, maar het was echt. Het is hier fantastisch en ik kijk ernaar uit 
om aan het programma te beginnen.” 
(André Kuipers Woensdag 23 december 2004) 
 
Stel dat jij net als André Kuipers gelanceerd wordt vanaf het Russische 
kosmodroom in Kazachstan. Na twee dagen reizen met de Soyoez koppel 
je aan bij het ISS. Het duurt nog een uur voordat je naar binnen kan en 
dan zweef je je collega’s tegemoet. De begroeting is allerhartelijkst. 
 

Het bevoorradingsschip 
Je zou het Internationaal Ruimtestation kunnen zien als een eiland midden 
in een lege zee. Als er geen regelmatige bevoorrading vanaf de aarde was, 
zouden de bemanningsleden aan boord veel lijken op Robinson Crusoe: ver 
van huis en zonder kans op terugkeer. Het is voor astronauten nog niet 
mogelijk om in de ruimte voldoende voedsel te verbouwen. Ze zijn dus 
aangewezen op de bevoorrading die elke paar maanden plaatsvindt. Tot 
nu toe werd dat verzorgd door het Amerikaanse ruimteveer Atlantis en de 
Russische onbemande Progress-ruimteschepen. Die bezorgden de 
bemanning alle benodigde voedingsmiddelen, water, lucht, gereedschap 
en reserveonderdelen. Deze bezorging vindt nu plaats met het nieuwe 
bevoorradingsschip: ATV (Automated Transfer Vehicle). Voor de lancering 
van een ATV, een product van de ESA (European Space Agency) , wordt 
gebruik gemaakt van de Europese Ariane 5-raket die gelanceerd wordt 
vanuit Frans Guyana in Zuid-Amerika. Vijf dagen later wordt de ATV dan 
automatisch aan het ISS gekoppeld. De ATV weegt twintigduizend kilo, 
waarvan achtduizend aan bevoorrading, brandstof, experimenten en 
cadeaus voor de bemanning. De overige 12000 kg is brandstof voor de 
vlucht naar het ISS. Nadat de ATV na maanden zijn werk heeft gedaan, 
doet hij nog dienst als vuilniswagen. Hij wordt dan volgestopt met 
ongeveer 6 ton afval en terug in de dampkring gebracht, waar hij volledig 
zal verbranden. Een aantal mooie afbeeldingen van de ATV kan je vinden 
op ► URL5. 
 

2. Vraag 
Hoe komt deze verbranding van het ATV tot stand? 
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De energievoorziening 
Elektrische energie is de belangrijkste hulpbron in het ISS. De vele 
aanwezige zonnepanelen dekken de dagelijkse energiebehoefte. Denk 
hierbij onder andere aan verwarming, licht en ventilatie. De zonnecellen 
hebben een vermogen van gemiddeld 120 kW en leveren stroom bij een 
spanning van 120 V dc (gelijkspanning). De Russische modules aan het 
ruimteschip werken op 24 V dc (gelijk aan de Soyoez Shuttle).  
 

3. Natuurkunde: energie en vermogen 

Het vermogen (P) van een apparaat drukken we uit in watt (W). Het is de energie 
die het apparaat per seconde verbruikt. Energie drukken we uit in joule (J). Een 
lamp van 100 watt (W) verbruikt dus per seconde 100 J aan energie. Anders 
geformuleerd: 100 W = 100 J s-1.  
De zonnecellen leveren energie in plaats dat ze het verbruiken. Het vermogen is 
120 kW, dat wil dus zeggen dat ze per seconde 120 kJ aan energie leveren.  
Er geldt: spanning (U)  x stroomsterkte (I) = vermogen (P), ofwel 
 

P U I           (1) 
 
De spanning drukken we uit in volt (V). De stroom wordt uitgedrukt in ampère (A).  
 
Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1000 Watt 
gedurende een uur (3600 seconden) is gelijk aan één kWh.  

 

3. Vraag 
a. Als je het vermogen en de spanning weet kun je de stroomsterkte 

berekenen. Bereken de stroomsterkte, die geleverd wordt door de 
zonnepanelen. 

b. Een gemiddeld huishouden verbruikt 10 kWh per dag. Hoeveel 
woningen in Nederland kun je met deze 120 kW van elektriciteit 
voorzien? (Bedenk dat het ISS beweegt met een snelheid van 
ongeveer 28.000 km per uur rond de aarde, op een afstand van 
ongeveer 355 km. Dat betekent dat het afwisselend 45 minuten dag 
en ook 45 minuten nacht is in het ISS) 

 

4. Vraag 
Laat op twee verschillende manieren zien hoeveel kilometer het ISS op 
een aardse dag aflegt. Gebruik bij de eerste manier de straal van de aarde 
(BINAS) en bij de andere manier de snelheid van het ISS. 
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2.3 Voeding 
De eerste astronauten in de ruimte kregen aanzienlijk minder lekker te 
eten dan de huidige astronauten. John Glenn, één van de eerste 
Amerikaanse astronauten van de NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), testte in 1962 als eerste voedsel in de ruimte. Hij moest 
daarbij uit een soort tandpastatubes eten, dit omdat in gewichtloosheid 
eten en drinken zich namelijk anders dan op aarde gedraagt. Als je in de 
ruimte bijvoorbeeld een krokant koekje eet, dan vliegen de kruimels je al 
snel om de oren, omdat ze niet op de grond vallen. 
 
Ook uit een glas drinken is er niet bij. De drank stroomt niet vanuit een 
glas je mond binnen, maar zweeft al snel als kleine druppeltjes rond. 
Vloeistoffen moeten echter niet rond gaan zweven, want dit kan de 
apparatuur onherstelbaar beschadigen.  
 
Omdat het op het ISS altijd warmer is dan 23 graden bederft voedsel 
natuurlijk ook snel. Maar in de ruimte kun je niet wekelijks een pakketje 
verse groente, fruit, brood, vlees en aardappels ontvangen. In het ISS is 
het nu ook nog niet mogelijk voldoende voedsel te verbouwen en de 
planten die in de ruimte gebracht zijn, groeien langzaam in alle 
richtingen. Astronauten zijn dus aangewezen op de bevoorrading die elke 
paar maanden plaatsvindt met de ATV (Automated Transfer Verhicle).  
Het voedsel moet lang bewaard kunnen worden (conserveren) en hiervoor 
zijn speciale technieken ontwikkeld zoals je in de filmpjes uit ►URL6 en 
►URL7 kan zien. Een groot deel van het voedsel is gevriesdroogd 
(voorgerechten, groentes en desserts) of bevroren (vers voedsel en zuivel). 
Voedsel kan ook thermo-gestabiliseerd worden verpakt, dat wil zeggen 
dat door een hittebehandeling de micro-organismen zijn gedood. Vaak 
gebeurt dit in blik. Bij de Amerikanen komt er geen blik aan te pas. In 
plaats van blik gebruiken ze aluminiumzakken. De helft van het voedsel 
wordt geleverd door de NASA en de andere helft die vaak wel in blik zit, 
door het Russische Ruimtevaart Agentschap. Vast voedsel wordt soms 
gemengd met water uit een naaldvormige kraan die het water injecteert. 
Een ruimtevaarder gebruikt gemiddeld 2,5 liter drinkwater voor 0,75 kg 
gedroogd voedsel. Voedselpakketten hoeven niet allemaal eerst te worden 
gehydrateerd (toevoegen van water), maar kunnen direct worden 
opgewarmd in een magnetron of in een speciale oven. 
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Figuur 4: eten op het ISS (bron 4). 
 
Dranken gaan mee als droge poedermixen in een speciale verpakking, die 
aangevuld met water weer een drank worden. De astronauten drinken 
door een speciaal rietje. Als er niet uit gedronken wordt, sluit deze zich af 
door middel van een klemmetje, anders vliegt de vloeistof alsnog het ISS 
in. Cola of andere koolzuur bevattende frisdranken mogen niet mee de 
ruimte in. Het koolzuur in deze dranken wordt in gewichtloze toestand 
niet gescheiden van de drank en blijft dus in de drank verdeeld waardoor 
het drankje, ook na inslikken, schuimig blijft. Het koolzuur kan ook door 
boertjes laten niet ontsnappen en dus in de darmen blijven zwerven. 
Drankjes zonder prik dus. 
 

5. Opdracht 
a. Geef de naam van zeven manieren om voedsel te conserveren en leg 

van elke manier uit hoe het komt dat het voedsel niet bederft. 
Gebruik ►URL6 en ►URL7 en de tekst over voedsel en dranken in 
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deze paragraaf. Gebruik eventueel een leerboek biologie of vraag 
het aan een biologiedocent. 

b. Hoe zou jij de volgende drie maaltijden conserveren? 

 groentesoep 

 maaltijd met aardappelen, spruitjes en een stukje rundvlees 

 yoghurt met fruit. 
 
Het is voor astronauten belangrijk in een goede conditie te zijn en gezond 
te eten. Voor voeding zijn drie soorten voedingsstoffen belangrijk: 
brandstoffen, bouwstoffen en beschermende stoffen.  
 

6. Opdracht  
 
6.1 Voedingstoffen categoriseren 
Geef van de volgende stoffen aan tot welke van de bovenstaande 
categorieën ze behoren en in welke voedingsmiddelen je de stoffen kunt 
vinden. Gebruik eventueel ►URL8 en ►URL9. 
a. Eiwitten 
b. IJzer 
c. Koolhydraten  
d. Vitamine C 
e. Vitamine D 
f. Vetten 
g. Calcium 
 
6.2 Astronautenvoedsel op aarde 
a. In sommige gevallen gebruiken we ook op aarde gedroogd voedsel, 

waar we later water aan toevoegen. Geef een situatie waarbij dat 
handig kan zijn. 

b. In ziekenhuizen krijgen sommige patiënten astronautenvoedsel. Wat 
houdt dat in? Wanneer krijg iemand dat? 

 
Astronauten eten drie keer per dag en hun voedingspakket is door 
voedingsdeskundigen evenwichtig samengesteld met voldoende vitaminen, 
mineralen en andere voedingsstoffen. Elke astronaut krijgt een eigen dieet 
met voldoende calorieën dat per persoon is afgestemd. Een “avondmaal” 
aan boord van het ISS kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgende: 
garnalencocktail, biefstuk, macaroni met kaas, fruitcocktail, 
aardbeiendrank en limoenthee.   
 

7. Opdracht in twee- of drietallen 
Stel, jij gaat binnenkort de ruimte in en je mag je eigen menu voor één 
week samenstellen. Hoe zou dit er dan uitzien? De hoeveelheid voedsel 
moet goed uitgebalanceerd zijn, dat wil zeggen de hoeveelheden van elke 
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voedingsstof moeten afgestemd zijn op jouw lichaam. De NASA hanteert 
de volgende formule voor de hoeveelheid energie die je per dag moet 
binnenkrijgen:  
 

 1.7 15.3 W 679 Kcal/dag    `    (2) 

 
Hierin is W het gewicht van de astronaut in kilogrammen. De eiwitinname 
hiervan moet 12 tot 15 % zijn, het aandeel aan koolhydraten 50 tot 55 % 
en vet 30-35%. 
a. Verwacht je dat een ruimtevaarder meer of minder energie verbruikt 

dan op aarde? Licht je antwoord toe. 
b. Zoek uit hoeveel energie iemand van jouw leeftijd op aarde nodig 

heeft. Gebruik eventueel ►URL10. Is dit meer of minder dan dat van 
een astronaut? Probeer het verschil te verklaren. 

c. Stel nu een weekmenu samen, waarbij je rekening houdt met het 
aandeel eiwitten, koolhydraten en vetten. Gebruik hierbij een 
voedingsmiddelentabel. 

d. Welke voedingsstoffen ontbreken in de voorgeschreven hoeveelheden? 
e. Onder invloed van UV-licht maakt de huid vitamine D. Vitamine D is 

nodig voor de opbouw van je botten. Denk je dat een astronaut extra 
vitamine D nodig heeft? 

f. De lucht in een ruimteschip is vrij droog. Een ruimtevaarder moet per 
dag twee liter vocht binnenkrijgen. Zoek uit hoeveel vocht iemand op 
aarde nodig heeft. Is dat meer of minder? Verklaar het verschil. 

2.4 Zuinig met water 
Iemand van jouw leeftijd gebruikt ongeveer 130 liter water per dag. 
Meisjes gebruiken iets meer. Ze staan langer onder de douche en gaan 
vaker naar het toilet. Het grootste deel van al dat water komt op rekening 
van je douchegebruik (ruim 40 liter). Dat is ongeveer vier flinke emmers. 
Een goede tweede is doorspoelen van het toilet (36 liter) en kleren wassen 
komt op de derde plaats (23 liter).  
Ook in de ruimtevaart is water van cruciaal belang. Er doen zich echter 
een paar problemen voor.  
 

Problemen met water 
In de eerste plaats is het onmogelijk om al dat water aan te voeren. Er 
zijn drie vaste bemanningsleden. Stel dat die even veel water gebruiken 
als jij doet, dan verbruiken ze per dag ongeveer 390 liter. Het water 
aanvoeren vanaf de aarde kost ongeveer 10.000 euro per liter door 
brandstofkosten, fabricagekosten, afschrijving shuttle en de speciale dure 
verpakking. Een dagje in de ruimte wordt zo een prijzige geschiedenis. 
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Water, zoals vocht uit de lucht (zweet en adem van de astronauten), 
waswater en zelfs urine worden daarom gerecycled.  
 
Een tweede probleem is dat water in gewichtloze toestand in kleine 
druppels rondzweeft. Daar zitten twee kanten aan, namelijk dat het 
druppels zijn en dat die druppels rondzweven. Het feit dat het druppels 
zijn heeft te maken met de zogenaamde oppervlaktespanning. Een 
kracht, die werkt tussen de watermoleculen onderling, trekt het 
wateroppervlak strak. Water gedraagt zich daardoor alsof het een huid 
heeft. Je kunt dit mooi zien, als er een druppel aan de kraan hangt. De 
‘huid’ houdt het water binnen. Daarbij neemt de druppel een vorm aan, 
waarbij zijn oppervlak zo klein mogelijk is en dit is een bol. 
 
Om te voorkomen dat vloeistoffen in kleine druppels gaan rondzweven, 
worden alle vloeistoffen in het ISS in afsluitbare houders bewaard - zelfs 
het vruchtensap voor het ontbijt. Desondanks komt er nog steeds water in 
de cabine. Deze is afkomstig van de uitgeademde lucht en van het zweet 
van de bemanning. Wanneer die niet uit de lucht gehaald zou worden, zou 
het station er al snel uitzien als een sauna en krijgen de astronauten 
problemen met hun luchtwegen. Voor de terugwinning van dit water uit de 
lucht wordt de vochtige lucht langs een koude vlakke plaat geblazen. Daar 
vormen zich kleine waterdruppels door condensatie. Doordat aan boord 
van het ISS bijna gewichtloosheid heerst, zijn de waterdruppels niet 
zwaarder dan de lucht en kunnen ze niet (zoals op aarde) gemakkelijk op 
de bodem van een bak worden verzameld. Door de plaat heen en weer te 
trillen gaan de druppels door cohesiekrachten (aantrekkingskrachten van 
de moleculen van dezelfde stof) naar één plek en kunnen de grote 
druppels door een zuigsysteem opgevangen worden. Na het verzamelen 
van het gecondenseerde water moet het water gezuiverd worden van 
bacteriën en andere ongerechtigheden. Hierover lees je in hoofdstuk 5 
meer. 
 

Douchen 
Er is geen douche aan boord van het ISS. Jaren geleden was bij de 
Russische Mir wel een douche aan boord, maar deze is vanwege de vele 
ongemakken door de ruimtevaarders de ruimte ingegooid. Deze douche 
werkte als volgt: de astronauten zaten in een soort cocon met een 
zuurstofmasker op. Een hoeveelheid water die uit een sproeier kwam, 
plakte dan aan het lichaam vast als een vlies. Vervolgens moest met een 
doek het water van hun lichaam worden afgewreven, wat niet gemakkelijk 
ging. Water heeft de neiging om aan oppervlaktes te blijven hangen en als 
het rond zweeft, vliegt het overal heen, zelfs in de oren en neuzen van de 
astronauten. Water stroomt dus niet op dezelfde manier over de 
astronauten heen als op aarde.  
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Aan boord van het ISS is een heel goed alternatief voor de douche: het 
gebruik van vochtige washandjes of doekjes die behandeld zijn met een 
ontsmettende lotion. Dit beperkt ook het gebruik van water. Astronauten 
gebruiken een speciale soort shampoo om hun haar te wassen; deze 
gebruik je als gewone shampoo, maar wordt met een doek 
drooggewreven. Deze shampoo kun je ook in sommige winkels op aarde 
kopen, erg handig als je tijdens je vakantie maar een beperkte 
hoeveelheid water ter beschikking hebt.  
 
Jij gebruikt ongeveer 40 liter water voor een douchebeurt. Een astronaut 
gebruikt echter minder dan 4 liter voor zijn persoonlijke verzorging. Dat is 
minder dan een half emmertje. In totaal gebruikt hij niet meer dan 10 
liter per dag voor wassen, drinken en voedselbereiding.  
 

Tanden poetsen 
In de ruimte maak je minder speeksel aan, wat leidt tot een hoger risico 
op tandplak. Voor het tandenpoetsen gebruiken de astronauten wel 
gewoon hun favoriete tandpasta. Ze halen water uit een waterapparaat, 
maar ze mogen het niet uitspuwen in een wasbak, denk aan alle 
ronddwarrelende waterdruppels. Ze raken de pasta in hun mond kwijt 
door het in een zakdoek te spugen die na gebruik weggegooid wordt. Een 
andere mogelijkheid is het gebruik van eetbare tandpasta, die speciaal 
ontworpen is om water te besparen. 
 

Naar het toilet 
Naar de wc gaan doe je in het ISS ook niet even snel, je moet je benen en 
middel vastmaken, want anders ga je zweven. Het toilet werkt als een 
soort stofzuiger: een krachtige ventilator en een afzuigsysteem zorgen 
ervoor dat alles in de juiste richting beweegt. De mannen plassen in een 
rubber slang die vastzit aan een dichte bak. Voor vrouwen hebben ze 
hierop een speciale aanpassing. Urine wordt verzameld in een aparte 
container voor de recycling. De gereinigde urine wordt verwerkt en één 
van de bijproducten die hieruit ontstaat, is zuurstof die de bemanning kan 
inademen. De ontlasting wordt opgevangen in een bak en met een soort 
stofzuiger afgezogen naar een opslagruimte en uiteindelijk met de ATV 
afgevoerd. 
 

8. Opdracht 
a. In de ruimte kunnen geen kleren gewassen worden. Waarom niet? 
b. In elk huis heb je een watermeter. Noteer de stand van jullie meter 

en doe dit precies een week later nog eens. Bepaal hoeveel liter er 
in jullie gezin per persoon per dag verbruikt wordt. Hoeveel maal 

 
 

Figuur 5: een toilet op het 
ISS (bron 5). 

 



NLT3-h016 Overleven in het ISS  20 

meer is dat wat een astronaut verbruikt? Hoe zou je op het 
waterverbruik thuis kunnen bezuinigen? 

 

Frisse lucht 
De huid van de astronaut droogt in de ruimte sneller uit dan op aarde. Dit 
komt door de geringe doorbloeding in de haarvaatjes wat weer komt 
doordat het hart veel minder hard hoeft te pompen dan op aarde. De huid 
verdient daarom bijzondere aandacht. Bij elke ruimtemissie zijn lotions en 
crèmes een absolute must. Een ruimtevaarder verliest in de ruimte per 
dag drie gram huid, twee maal zoveel als op aarde. Tijdens een 
standaardvlucht van een half jaar loopt dat dus al snel op tot meer dan 
een halve kilo huidcellen. Met gemiddeld drie bemanningsleden in het ISS 
is dat goed voor meer dan anderhalve kilogram dode huidcellen die zonder 
maatregelen in het ruimtestation zouden rondvliegen. 
 
Daarom filtert het levensonderhoudsysteem (hoofdstuk 5) van het ISS de 
lucht en verwijdert het rondzwevende deeltjes als huidschilfertjes en stof 
uit de lucht. Maar dit systeem doet nog veel meer; het zuivert de lucht en 
verwijdert daarbij ongewenste geuren en gassen. In een gesloten 
omgeving zijn mensen vaak heel erg gevoelig voor geurtjes. Het gebruik 
van parfum, luchtverfrissers en alles wat sterke geuren veroorzaakt, is 
daarom absoluut verboden. Je kunt immers niet zomaar even een raampje 
openzetten om het station te verfrissen. Een belangrijke reden waarom 
hygiënische producten op alcoholbasis moeten worden vermeden, is dat de 
alcoholdampen het station niet kunnen verlaten, het kan dan best gezellig 
worden, maar gewerkt wordt er dan niet meer!  

9. Opdracht 
Lucht in een afgesloten ruimte wordt als onfris beschouwd, als de CO2-
concentratie in die ruimte hoger wordt dan 1000 ppm. Ppm staat voor 
parts per million. Het geeft een verhouding aan van 1 op 1000.000. (Een 
promille heeft een verhouding van 1 op 1000 en een procent van 1 op 
100). Een CO2-concentratie van 1 ppm betekent dus dat er 1 molecuul CO2 
aanwezig is op 999.999 andere gasdeeltjes.  
We kunnen berekenen hoeveel een persoon in een kamer van 10 m3 
produceert aan koolstofdioxide. 

 

Een voorbeeld 
Bij elke ademhaling ademt hij ongeveer 500 mL uit. 
In elke 500 mL die hij inademt zit 0,04 % CO2. Dit is 0,2 mL.  
Hij ademt 100 maal zoveel aan CO2 uit. Dit is 20 mL. 
Hij geeft dus per ademhaling 20 – 0,2 = 19,8 mL aan CO2 af. 
Het aantal ademhaling per minuut is 15 maal. 
Per minuut ademt hij dus 15 x 19,8 = 297 mL uit. 



NLT3-h016 Overleven in het ISS  21 

Per uur is dat 60 x 297 = 17.820 mL = 17,8 L. 
In 10.000 L lucht zit normaliter 0,004 x 10.000 = 4 L CO2. 
Na 1 uur ademen is dat 17,8 + 4 = 21,8 L CO2. 
21,8 L is 0,218 % van 10.000 L. Dit is 2180 ppm. Dus veel meer dan de toegestane waarde. 

 
Beschouw nu even het klaslokaal als het ISS en alle leerlingen zijn 
kosmonauten. 
Bereken nu hoe groot de CO2-concentratie is na een lesuur. Neem in je 
berekening het volume van het lokaal mee en het aantal leerlingen. 
Natuurlijk zit alles potdicht net als in het ISS. Gebruik de gegevens die in 
het voorbeeld genoemd zijn. Is na een lesuur de grenswaarde van de 
toegestane hoeveelheid CO2 overschreden? 

2.5 Kleding en luchtdruk 
In de ruimte draag je één van de drie soorten kleding: een drukpak, 
kleding voor in het ISS, en het EMU (Extravehicular Mobility Unit) pak. Het 
drukpak wordt gebruikt tijdens de lancering en de terugreis. Het is een 
oranje pak met een bijpassende helm. Het pak zorgt ervoor dat bij de 
lancering je bloed goed blijft circuleren en niet onderin je lichaam blijft 
hangen. Hierdoor val je minder snel flauw. De kleding voor het ISS bestaat 
uit een broek, een jack, een T-shirt en het nodige klittenband om het 
gereedschap aan vast te maken. Eigenlijk zijn het dezelfde kleren die zij 
op aarde zouden dragen. De kleding wordt na drie dagen dragen vervangen 
door schone kleding en omdat wassen in het ISS niet mogelijk is, zijn de 
gedragen kleren afval. Het EMU-pak wordt gebruikt voor werk in de 
ruimte, buiten het ISS dus. Het werken buiten het station wordt een 
ruimtewandeling genoemd. Het pak beschermt je tegen extreme warmte 
en kou: De buitentemperatuur in de zonzijde is 121˚C en in de schaduw -
157˚C. Ook beschermt het EMU-pak de astronauten tegen rondslingerend 
ruimtestof en kosmische straling (zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6). Het pak 
bestaat uit negen lagen en er zit een soort rugzak op waar de 
zuurstofvoorraad in zit. In het ondergoed lopen dunne waterkanaaltjes 
waar water doorheen loopt, wat voor een constante temperatuur zorgt 
tijdens het werk. Het pak geeft ook tegendruk van ongeveer 0,8 atm.; in 
de ruimte rond het ISS station is er immers geen druk en zonder deze 
tegendruk zou de ruimtewandelaar compleet uit elkaar gedrukt worden.  
 

4. Natuurkunde: drukeenheden 

De lucht waarin wij op aarde leven, bestaat uit verschillende lagen van vele 
kilometers dik. Het gewicht van al die lagen drukt op de aarde. Deze druk, ook wel 
atmosferische druk genoemd, schommelt lichtjes naargelang de 
weersomstandigheden, rond de 101,3 kPa (kilopascal). Deze gemiddelde luchtdruk 
is min of meer de atmosferische druk en we gebruiken dan ook vaak de eenheid de 
atmosfeer (atm) hiervoor.  
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In de bergen neemt de luchtdruk af. Een andere eenheid voor druk is de bar, 
waarbij één bar druk komt overeen met een gewicht van 10 N per cm2, dus 
ongeveer een kilo gewicht op elke cm2.  

 
10. Vraag  
a. Beredeneer waarom een astronaut zijn armen en benen in een EMU 

pak bij 1 atm. tegendruk nauwelijks kan buigen. 
b. Hoe dik is de luchtlaag die de aarde een druk geeft van ongeveer 

101,3 kPa? (Gebruik BINAS bij “samenstelling atmosfeer”) 
c. Stel dat de lucht niet ijler zou worden naarmate je naar boven gaat 

en constant is met een dichtheid van 1,29 gram dm-3. Hoeveel km dik 
zou dan de luchtlaag dan boven ons zijn? Bedenk dat de druk op  
aarde 1 atmosfeer is en dat 1 atmosfeer gelijk staat aan een druk 
van 1 kg cm-2 

 
Bij een dalende druk kunnen zich stikstofbelletjes in het bloed vormen. 
Denk hierbij aan diepzeeduikers die te snel naar boven gaan. De belletjes 
kunnen kleine bloedvaten afsluiten en kunnen ook je hart en hersenen 
bereiken en daardoor ernstige schade veroorzaken, wat tot fatale 
gevolgen kan leiden Om deze reden wordt voorafgaande aan een 
ruimtewandeling de druk in een afdeling van het ruimtestation langzaam 
verlaagd. De ruimtevaarder kan zo alvast wennen aan een lagere druk op 
hun lichaam. Daarbij ademen ze een korte tijd pure zuurstof in om het 
stikstofpeil in het lichaam te verlagen. Ruimtewandelingen duren urenlang 
en zijn erg vermoeiend. Urineren en drinken gebeurt in het pak. Het pak 
heeft genoeg water, zuurstof en elektriciteit op voorraad voor een 
ruimtewandeling van 8 uur. Naast het pak is een helm erg belangrijk, deze 
bestaat uit drie lagen speciaal kunststof en een beschermend vizier. Het 
vizier kun je naar beneden rollen als de zon in je gezicht schijnt, het 
beschermt tegen ultraviolet- (UV) en infraroodstraling (IR). De speciaal 
ontwikkelde kunststoffen worden ook op aarde gebruikt, bijvoorbeeld voor 
veiligheidsschermen voor bouwvakkers en coureurs. 

2.6 Dagelijkse bezigheden 
Eén van de belangrijkste dingen die een bewoner van het ISS doet op een 
dag is trainen om fit te blijven. In de ruimte zijn de astronauten bijna 
gewichtloos, ze zweven overal heen en zonder zwaartekracht als 
tegenkracht worden (hart)spieren en beenderen zwakker, want die hoeven 
minder te doen (zie hoofdstuk 3). Spierzwakte en botontkalking worden 
zoveel mogelijk tegengegaan door lichaamsoefeningen. De astronauten 
trainen 2 uur per dag op een ruimtefiets of een ander fitnessapparaat.   
 

11. Vraag 
In de ruimte zijn astronauten 2 tot 5 cm langer. Hoe komt dat? 
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Het hoofddoel van het ISS echter is om onderzoeken te doen die op aarde 
niet kunnen, over langdurig verblijf in de ruimte in gewichtloze toestand 
en de reactie van het menselijk lichaam bijvoorbeeld. Vooral als het 
lichaam over een lange periode in gewichtloosheid verkeert, kunnen er 
onwenselijke veranderingen optreden. Nieuwe kennis die in de ruimte 
wordt opgedaan, leidt vaak ook tot praktische toepassingen op aarde. 
Hieronder noemen we een aantal onderzoeken uit 2007, zonder dat we er 
dieper op ingaan. 

 

 Het testen van een trilvest wat de oriëntatie van onder en boven (ten 
opzichte van de aarde) moet vergemakkelijken. Dit vest kan misschien 
helpen tegen ruimteziekte. (Alle astronauten hebben de eerste dagen 
last van ruimteziekte. Ze raken gedesoriënteerd of misselijk in 
gewichtloze toestand) 

 Het ontwikkelen van een nieuwe generatie stabiele en zeer zuinige 
plasmalampen (in opdracht van Philips). De huidige lampen zijn op 
aarde nogal instabiel en flikkeren. 

 Het uitvoeren van weefselkweken uit levende cellen onder 
gewichtsloze omstandigheden. NASA heeft hiervoor al een zogenaamde 
bioreactor ontworpen. 

 Het meten van de bloeddruk over een lange termijn van 
gewichtsloosheid, Doordat het hart veel minder hard hoeft te pompen, 
kan de bloeddruk dalen. 

 Onderzoek naar nieuwe medicijnen o.a. voor aids en kanker. 

 Het onderzoeken van de plantengroei onder gewichtsloze 
omstandigheden. 

 Nieuwe verbrandingstechnieken voor de nieuwe generatie 
verbrandingsmotoren met minder CO2 uitstoot.  

 
Het is een druk bestaan daar in het ISS, maar zelfs een astronaut heeft 
vrije tijd. En wat doe je dan? Dezelfde dingen die jij doet: lezen, bellen 
en mailen naar familie en vrienden, kaarten met stationgenoten, muziek 
luisteren en video kijken. Maar er zijn ook andere dingen: uren door de 
patrijspoorten naar moeder aarde kijken bijvoorbeeld (altijd anders, altijd 
boeiend, altijd prachtig!). Zondag is echt een rustdag tenzij een 
experiment elke dag moet worden gecontroleerd. 

12. Opdracht 
 
12.1 Vrije tijd 
Noteer wat jij in je vrije tijd doet en hoeveel tijd je daar ongeveer 
besteed. Welke dingen zou je in het ISS niet kunnen doen? Hoeveel tijd 
houd je dan over? Hoe zou je de vrij gekomen tijd willen besteden in het 
ISS? 
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12.2 De ruimtewandeling van een beerdiertje 
In september 2007 werd een aantal beerdiertjes door de ESA de ruimte 
ingeschoten. Ze verbleven 10 dagen in de ruimte: zonder zuurstof, zonder 
water, zonder atmosferische druk, bij extreem lage temperatuur en een 
intense UV-straling. 
Beerdiertjes zijn microscopisch klein en zien er een beetje uit als een 
beertje. Ze komen bijvoorbeeld voor tussen het mos tussen stoeptegels. 
Op aarde kunnen ze lange tijd onder extreme omstandigheden in leven 
blijven: temperaturen onder de -200 oC en boven de 80 oC en ze kunnen 
lange tijd zonder vocht. Vandaar dat wetenschappers eens wilden weten 
of ze ook de omstandigheden in de ruimte zouden overleven. Na 10 dagen 
keerden de ruimtereizigers terug op aarde en werden voorzien van water. 
De meeste beerdiertjes kwamen weer tot leven. Sommige begonnen zelfs 
eieren te leggen. Uit de experimenten bleek dat de beerdiertjes vrijwel 
alles overleefden. Er was echter maar één ding dat de meeste van hen de 
das om deed en dat was UV-licht. Bij ongefilterd licht overleefden er 
slechts enkele. 
 
a. Vind je een onderzoek als dit zinnig? Beargumenteer je antwoord. 
b. Probeer een aantal beerdiertjes te verzamelen. Als je geen 

beerdiertjes kunt vinden, kun je ook aaltjes (nematoden) nemen. Die 
komen voor in dezelfde habitat en kunnen ook tegen extreme 
omstandigheden. Onderwerp de beerdiertjes (of aaltjes) aan een 
zelfverzonnen experiment, om na te gaan welke omstandigheden ze 
kunnen overleven. Leg het experiment voor aan je docent voor je 
begint. Maak een verslag van je bevindingen. 

 

Onderzoek 
In dit hoofdstuk heb je een overzicht gekregen van de problemen er zijn 
tijdens een verblijf in het ISS. In de hoofdstukken hierna worden deze 
problemen nader besproken. 
We zijn dit hoofdstuk begonnen met te doen alsof je de “nieuwe André 
Kuipers” bent. Als je eenmaal in het ISS bent, kan je natuurlijk niet de 
hele dag door het raampje naar moeder aarde zitten kijken. Er zal 
gewerkt moeten worden. Het is bedoeling dat je samen met een groepje 
aan het eind van deze module met een eigen onderzoeksvoorstel komt 
voor in het ISS. Formuleer nu aan de hand van wat je gelezen hebt in dit 
hoofdstuk vier voorlopige vraagstellingen. Wat zou je willen onderzoeken, 
als je in het ISS bent? De vier onderzoeksvoorstellen moeten betrekking 
hebben op de volgende onderwerpen: 

 de gevolgen van gewichtloosheid 

 het gevaar van straling 

 het ontbreken van lucht en/of water in de ruimte 
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 het gevaar van een botsing. 
 

Laat je voorstellen zien aan je docent en vraag om advies.  
Tip: we hebben het in hoofdstuk 1 gehad over de samenwerking tussen 
verschillende landen bij het ruimteonderzoek. Misschien vind je het een 
idee, om samen te werken met één of meer scholen in andere landen.  
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3 Gewichtloosheid op het ISS 

3.1 Inleiding 
Astronauten hebben een spannend beroep met een zekere heldenstatus. 
Maar het is ook een beroep dat een behoorlijke aanslag doet op je 
lichaam. Dat komt vooral doordat je lange tijd gewichtloos bent, zoals 
bijvoorbeeld in het ISS. In paragraaf 2.3 en 2.4 hebben we al aangegeven 
voor welke problemen gewichtloosheid ons plaatst. Alledaagse 
handelingen als eten, drinken, douchen, tanden poetsen en naar het toilet 
gaan blijken opeens een stuk minder eenvoudig te zijn. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de gevolgen voor je lichaam zelf. Voor we dat doen gaan 
we eerst nog wat dieper in op wat gewichtloosheid nu precies is. 

3.2 Zwaartekracht 
De gewichtloosheid die de astronauten voelen in de ruimte is strikt 
gesproken geen gevolg van het afwezig zijn van de zwaartekracht. Op een 
aantal honderden kilometers hoogte is de zwaartekracht maar met een 
paar procent verminderd, dus dat kan het niet zijn. Nee, de 
gewichtloosheid komt doordat het ISS eigenlijk constant in een toestand 
van vrije val verkeert. De astronauten zijn dan ook niet in een nul G 
omgeving (dus geen zwaartekracht), maar omdat ruimtestation, 
astronauten en alles erin met dezelfde snelheid “om de aarde” vallen lijkt 
het alsof ze zweven. 
 

5. Natuurkunde: massa, zwaartekracht en gewicht 

Massa, zwaartekracht en gewicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Massa (m) is de hoeveelheid materie in een bepaald voorwerp, ongeacht het volume 
van dat voorwerp en de krachten die erop worden uitgeoefend. De massa drukken 
we uit in kilogram (kg). 
Het gewicht (W) van een voorwerp is de zwaartekracht, die de aarde op dat 
voorwerp uitoefent. Gewicht drukken we uit in Newton (N) 
Hoe groter de massa, hoe zwaarder het gewicht, m.a.w. het gewicht is recht 
evenredig met de massa. Er geldt: 
 

W m g           (3) 

 
Hierin is g een constante. Op het aardoppervlak is g = 9,8 N/kg. 
 
Een van de effecten van een kracht op een voorwerp is, dat de snelheid waarmee 
dat voorwerp beweegt verandert. Snelheid (v) drukken we uit in meter per seconde 
(m s-1). Versnelling (a) drukken we in meter per secondekwadraat (m s-2), d.w.z. 
een versnelling van 2 m s-2 betekent dat het voorwerp per seconde 2 meter per 
seconde sneller gaat. Hoe groter de kracht hoe groter de versnelling.  
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De kracht is dus recht evenredig met de versnelling. Hoe groter de massa van het 
voorwerp, hoe groter de kracht moet zijn om het voorwerp in snelheid te laten 
toenemen. 
 
Er geldt: 
 

F m a           (4) 
 
Een Newton is de kracht die nodig is om een voorwerp met een massa van een 
kilogram 1 meter per secondekwadraat te versnellen: 1 N = 1kg x m s-2. 
 
De zwaartekrachtconstante g geeft dus een versnelling van 9,8 m s-2. 
 
Stel dat je in een lift op een weegschaal staat. Dan druk jij met je gewicht op de 
weegschaal. De weegschaal geeft jouw gewicht aan, bijvoorbeeld 600 N. De 
weegschaal drukt terug met een kracht die gelijk is aan je gewicht. Stel dat de lift 
met een constante snelheid omhoog of omlaag beweegt, dan geldt dit nog steeds. 
Het wordt pas anders als de lift versnelt. 
Stel dat de lift omlaag gaat met een versnelling die gelijk is aan de 
zwaartekrachtversnelling (9,8 m s-2). De weegschaal valt dan onder je voeten weg 
en jij valt met dezelfde versnelling mee. Je komt dan in een vrije val terecht. De 
weegschaal geeft dan een gewicht aan van 0 N. Met andere woorden je bent 
gewichtloos. Omgekeerd, als de lift met een versnelling omhoog gaat van 9,8 m sec-

2, ondervind je een zwaartekracht die twee maal zo groot is (2G). Je weegt dan 
twee maal zo zwaar (de weegschaal geeft 1200 N aan). Dergelijke krachten doen 
zich voor tijdens een lancering.  
Het ISS beweegt zich met een dusdanige snelheid dat daarmee de zwaartekracht 
wordt gecompenseerd. Zou hij langzamer bewegen, dan zou hij uiteindelijk op de 
aardbodem terugkomen. Het ISS is dus voortdurend in een vrije val en daarbij is het 
gewicht 0 N, terwijl er wel zwaartekracht is. 

 

13. Vraag 
a. Geef met behulp van de gravitatiewet van Newton aan hoeveel 

procent de zwaartekracht is afgenomen op de hoogte waarop het ISS 
om de aarde cirkelt. Gebruik daarbij formule 5. 

1 2
2

m m
F G

r


          (5) 

waarin: 

 F = de aantrekkingskracht tussen twee voorwerpen 
 G = de zwaartekrachtconstante = 6,6 x 10-11 Nm2 kg-2 

 m1 = de massa van de aarde = 5,9 x 1024 kg 

 m2 = de massa van het ISS (zie paragraaf 1.2) 

 r = de afstand tussen het ISS en de aarde (zie paragraaf 1.2). 
 
b. Hoe worden astronauten getraind om te wennen aan de toestand van 

continue vrije val tijdens hun verblijf in het ISS? 
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3.3 Wat doet de zwaartekracht met ons lichaam? 
De zwaartekracht heeft invloed op de werking van ons hele lichaam. We 
nemen in dit hoofdstuk er echter een paar voorbeelden uit. We gaan 
kijken naar de gevolgen voor je spieren, botten, hart en bloedvaten en je 
evenwicht. 
 
Het lichaam stelt zich in feite in op de nieuwe situatie van 
gewichtloosheid. Dat is normaal, maar in een aantal aanpassingen gaat het 
lichaam te ver. Als deze niet worden gecorrigeerd is het leven in de 
ruimte geen pretje. 
 

Spieren 
Je spieren zijn op aarde ingesteld op het dragen van je gewicht. Als dit 
niet meer nodig is, bijvoorbeeld bij een langdurig verblijf in het ISS, 
treedt er afbraak van de spieren op, de zogenaamde spieratrofie. 
  

6. Biologie: spieren 

Er zijn twee typen spieren in je lichaam: gladde spieren en dwarsgestreepte 
spieren. Gladde spieren vind je in je ingewanden. Skeletspieren zijn 
dwarsgestreept. Ook het hart bestaat uit dwarsgestreept spierweefsel. 
Dwarsgestreept spierweefsel dankt zijn naam aan de dwarse streping die je in dit 
spierweefsel ziet, als je het onder de microscoop legt. Die dwarse streping ontstaat 
doordat de eiwitten in de spiervezels elkaar al dan niet overlappen. Waar ze elkaar 
overlappen ontstaat een donkere band, die dwars staat op de lengterichting van de 
spiervezels. Daar waar ze elkaar niet overlappen zie je een lichte band. 
De eiwitten waar het om gaat heten myosine en actine. We noemen ze 
filamenten. De myosinefilamenten zijn wat dikker dan de actinefilamenten. Een 
aantal van die myosine- en actinefilamenten vormen samen een eenheid. Zo’ n 
eenheid noemen we een sarcomeer. In figuur 6 links zie je zo’n sarcomeer. Je ziet 
ook dat myosine- en actinefilamenten elkaar gedeeltelijk overlappen. Een spier 
bestaat uit een groot aantal in serie en parallel geschakelde sarcomeren. Een 
sarcomeer kan kleiner worden. Daarbij schuiven de myosine- en actine-filamenten 
langs elkaar. De verticale lijnen in figuur 6 komen dan dichter naar elkaar toe. Als 
een groot aantal sarcomeren tegelijkertijd kleiner wordt, trekt de spier samen. 
Daarbij wordt de spier korter. Tussen de actine- en myosinefilamenten bestaan 
verbindingen. Hoe meer verbindingen er zijn, hoe meer kracht kan worden 
ontwikkeld. 
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Figuur 6: structuur van de spiervezels. 

 
In de ruimte neemt de spiermassa af en, als gevolg daarvan, ook de 
spierkracht. De musculus soleus (deel van de kuitspier verbonden met de 
achillespees) neemt na 17 dagen in de ruimte bijvoorbeeld 21% af in 
kracht. Dit is niet alleen een gevolg van de spieratrofie maar ook van het 
selectief verdwijnen van de actine-eiwitten (figuur 6 rechts). Je kunt je 
misschien voorstellen dat doordat er minder actine-eiwitten beschikbaar 
zijn voor de myosine om aan vast te grijpen de spier minder kracht kan 
opbrengen.  
Verder vindt er een verschuiving plaats in de typen vezels in de 
skeletspieren, waarbij er minder langzame vezels en meer snelle komen. 
Er zijn namelijk twee typen spiervezels. Duursporters hebben met name 
langzame vezels. Ze kunnen een inspanning lang volhouden zonder daarbij 
vermoeid te raken. Sprinters hebben vooral snelle spiervezels. Deze vezels 
zijn weliswaar snel, maar kunnen een inspanning niet zo lang volhouden. 
Snelle vezels raken sneller verzuurd dan langzame vezels. Het aandeel van 
de twee soorten vezels is genetisch bepaald. Ook het geslacht doet er toe. 
Verder kan je door te trainen de doorbloeding van de langzame vezels 
verbeteren.  
 
De beweging van myosine langs actine kost veel energie. Spieren 
gebruiken onder normale omstandigheden (dus niet tijdens sporten o.i.d.) 
het liefst vet als brandstof. De verwerking hiervan is makkelijker en er 
blijven minder afvalstoffen over. Wanneer de spieren meer arbeid moeten 
verrichten gaan ze over tot de afbraak van het opgeslagen glycogeen. Uit 
glycogeen maken de spieren glucose en dit wordt dan gedissimileerd tot 
water en koolstofdioxide. Daarvoor is zuurstof nodig. Wanneer de spier 
niet voldoende zuurstof toegevoerd krijgt wordt glucose omgezet in 
melkzuur. Dit leidt dan tot verzuring van de spier en mogelijk kramp. 
Onderzoek heeft aangetoond dat spieren in de ruimte minder vet gaan 
verbranden en meer glycogeen. Dit heeft als gevolg dat de spieren sneller 
moe worden.  

actine      myosine 

normaal na verblijf ISS 
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14. (Internet) opdracht 
Zoek uit waarom verbranding van alleen glycogeen sneller tot vermoeide 
spieren leidt. Gebruik hiervoor internet of je biologieboek. 
 
Ook als je langdurig in bed moet liggen, neemt de spiermassa af en ook 
gaat het ten koste van de langzame spiervezels. Lang in bed liggen is dan 
ook een model voor de gevolgen van een langdurig verblijf in de ruimte.  
 

Botten 
We hebben gezien dat langdurig verblijf in de ruimte je spieren aantast. 
Maar dat is niet alles. Ook je botten hebben te lijden door dit verblijf. De 
stevigheid van de botten is aangepast aan het gewicht dat ze moeten 
dragen wanneer je op aarde loopt. Wordt dit gewicht kunstmatig minder 
(zoals bij gewichtloosheid), dan zullen er veranderingen in de opbouw van 
het bot ontstaan. In feite lijkt het proces dat plaatsvindt in je botten bij 
verblijf in de ruimte erg op osteoporose, de botontkalking die op kan 
treden als gevolg van ouderdom. Bij osteoporose neemt vooral de 
netstructuur die de binnenkant van het bot vormt af (figuur 7). Deze 
netstructuur wordt ook wel de trabeculaire structuur genoemd.  
 

 
Figuur 7: trabeculaire structuur van bot: links de normale structuur en rechts bij 
osteoporose (bron 6). 
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Figuur 10: vochtverdeling in het lichaam (A: normaal, B: 
kortdurende gewichtsloosheid, C: langdurige 
gewichtsloosheid, D: terug op aarde) (bron 7). 

 

 

Bedlegerigheid Ruimtevaart 

Calcium in urine ↑ Calcium in urine  ↑ 

Calcium in feces ↑ Calcium in feces  ↑ 

Calcium balans ↓ Calcium balans ↓↓ 

botmineraaldichthei
d ↓ 

botmineraaldichtheid 
↓↓ 

botresorptie ↑ botresorptie ↑↑ 

Botvorming ↔ botvorming ↓↔ 

 
Figuur 9: tabel (Bron: bewerkt naar LeBlanc et al. 2007). 
Een pijl omhoog betekent toename, een pijl omlaag 
afname, een horizontale pijl geen verandering. Meer pijlen 
betekent meer verandering. 

 

 

Veranderingen in botmineraaldichtheid bij 14 
ISS astronauten (%/maand ± spreiding) 

ruggengraat lende, geheel  -0.9±0.5 

ruggengraat lende, trabeculair  -0.7±0.6 

bekken, geheel  -1.4±0.8  

bekken, trabeculair  -2.3±0.8 

dijbeen, geheel  -1.2±0.7 

dijbeen, trabeculair  -2.7±1.9 

 
Figuur 8: tabel botmineraaldichtheid (bron: bewerkt naar 
LeBlanc et al. 2007). 

 

Een maat voor de hoeveelheid bot is de 
botmineraaldichtheid waarmee vooral 
wordt gekeken naar de hoeveelheid calcium 
in het bot. Zoals is te zien in de tabel van 
figuur 8 gebeurt er in de botten van 
astronauten die in het ISS zijn geweest 
hetzelfde als bij osteoporose. Ook daar is 
het voornamelijk de binnenkant van de 
botstructuur die verdwijnt door de 
gewichtloosheid. Het gevolg is voor ouderen 
en de astronauten hetzelfde; de kans op 
botbreuk wordt groter, zelfs bij het 
uitvoeren van relatief normale taken zoals 

iets van de grond oppakken. Wat ook uit tabel van figuur 8 blijkt is dat het 
verdwijnen van kalk uit de botten niet in elk bot even hard gaat. Het 
bekken en het dijbeen worden bijvoorbeeld van binnenuit sneller zwak 
dan de ruggengraat. 

  
De opbouw van bot is een samenspel tussen 
twee soorten cellen, de osteoblasten en de 
osteoclasten. De eerste cellen bouwen het 
bot op en het tweede type is betrokken bij 
de afbraak. Normaal is de werking van beide 
typen cellen nauwkeurig op elkaar 
afgestemd. Bij osteoporose werkt de 
osteoclast echter sneller dan de osteoblast 
en wordt er dus relatief meer bot afgebroken 
dan opgebouwd. Deze afbraak van het bot 
veroorzaakt een verhoging van de 
hoeveelheid calcium die uit het lichaam 
verdwijnt.  
 
Net als bij spieren heeft ook bij botten 
bedlegerigheid dezelfde gevolgen voor het 
orgaan als gewichtloosheid. In de tabel van 
figuur 9 zie je hoe groot de overeenkomsten 
zijn. Langdurig in bed liggen wordt dan op 
dit moment gebruikt als modelsysteem om 
oplossingen te vinden voor de botontkalking 
tijdens reizen door de ruimte. 
 
Wil je meer weten over botten en de 
structuur ervan, doe dan één van de 
experimenten hierover in het afsluitende 
hoofdstuk. 
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Hart en bloedvaten 
Het leven in gewichtloosheid leidt tot een verandering in de verdeling van 
vocht (bijvoorbeeld bloed en lymfe) in het lichaam (figuur 10B). Dit kun je 
je wel voorstellen want normaal zal het vocht door de zwaartekracht naar 
het onderste deel van je lichaam worden getrokken (figuur 10A). Het is 
alsof er dan teveel vocht in het lichaam zit. Het lichaam past zich hier op 
aan door veranderingen in hormoonspiegels en in de bloedvaten.  
 
 
Ook het hart hoeft minder hard te werken met als gevolg dat er ook in dit 
orgaan atrofie plaatsvindt, dat wil zeggen dat de massa van het orgaan 
afneemt. De oorzaak hiervoor is dezelfde als die is genoemd bij de 
skeletspieren. Ook bij de werking van het hart zelf zijn problemen 
gevonden als gevolg van een lang verblijf in de ruimte. Hartfilmpjes (ECG, 
zie figuur 11) laten zien dat de QT periode is verlengd wat kan leiden tot 
hartritmestoornissen.  In de figuur geeft de P-top de samentrekking van 
de boezems weer, het QRS-complex valt samen met de samentrekking van 
de kamers, tijdens de de T-top wordt de potentiaal (elektrische spanning) 
van de hartcellen weer genormaliseerd. Het QRS-complex hoort 0,12 
seconden te duren, de PQ-tijd 0,22 seconden. De QT-tijd staat onder 
invloed van de hartfrequentie en dus van de mate van inspanning. 

 
Figuur 11: elektrocardiogram (ECG); een hokje komt overeen met 0,04 seconden (bron 8). 



NLT3-h016 Overleven in het ISS  33 

 
 
 
 

15. Opdracht 
a. Hoe zijn onze aders aangepast om er op aarde voor te zorgen dat het 

bloed, onder de invloed van de zwaartekracht, niet “in onze 
schoenen” zakt? 

b. Zoek uit welke hormonen invloed hebben op de waterhuishouding 
van je lichaam. Gebruik eventueel een biologieboek. Welke invloed 
hebben ze en wat is het effect bij astronauten? 

c. Zoek uit welke hormonen een rol spelen bij de calciumconcentratie 
in je lichaam. 

d. Welke vitamine is met name bij astronauten van groot belang i.v.m. 
de botvorming? 

e. Bekijk figuur 11. Leid uit de figuur af wat de hartfrequentie is. 
f. Welke biologische betekenis heeft het, als de QT-periode toeneemt? 
 
Al deze aanpassingen geven in de ruimte niet zoveel problemen, maar de 
ellende begint pas bij terugkomst op aarde. Veel astronauten hebben na 
terugkomst problemen met lang staan, de zogenaamde orthostatische 
intolerantie. Het bloed trekt weg uit hun bovenlichaam (figuur 10D; 
vergelijk de vochtverdeling in D met A) en ze vallen flauw. Dit probleem 
neemt toe naarmate de astronauten langer in de ruimte zijn geweest. Je 
kent het misschien ook zelf wel. Als je plotseling opstaat uit een liggende 
houding voel je je even duizelig. Dit is hetzelfde fenomeen, maar minder 
heftig. 
 

Zintuigen en zenuwen 
Ruimteziekte is een probleem waar 70% van alle astronauten mee te 
maken krijgen. Symptomen variëren van een beetje een vreemd gevoel tot 
braken. Ze verdwijnen na 24 tot 48 uur maar je kunt je voorstellen dat 
dit, juist aan het begin van een vlucht, erg belangrijke momenten zijn 
voor het laten slagen van een missie. Ook zijn de astronauten vaak 
gedesoriënteerd en hebben ze er moeite mee om dingen te lokaliseren en 
te pakken. Deze symptomen blijven langer en ook die zijn natuurlijk niet 
bevorderlijk voor het welslagen van een missie. 
 
De problemen vinden hun oorzaak voornamelijk in het niet goed werken 
van het evenwichtsorgaan. Dit orgaan zit in het oor (figuur 12). Door de 
gewichtloosheid kan het lichaam bijvoorbeeld boven en onder niet meer 
lokaliseren. Dit leidt tot de desoriëntatie. Gelukkig past het lichaam zich 
aan naarmate de missie vordert. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de 
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astronauten minder afhankelijk worden van informatie uit hun 
evenwichtsorgaan om hun positie te bepalen en meer gaan vertrouwen op 
wat ze zien. Dus de ogen hebben ook een belangrijke functie bij het 
behoud van evenwicht. Wil je meer weten over zintuigen doe één van de 
opdrachten hierover in het afsluitende hoofdstuk. 
 

 
Figuur 12: het evenwichtsorgaan (bron 7). 
 

16. Opdracht 
Beschrijf de werking van het evenwichtsorgaan, gebruik eventueel 
internet of je biologie boek. Zoek uit waar de volgende onderdelen in het 
evenwichtsorgaan zitten en hoe ze werken: 
 halfcirkelvormige organen met o.a. cupula, endolymfe en haarcellen 

 voorhofblaasjes (utriculus en sacculus) met macula en haarcellen. 

Halfcirkelvormige organen reageren op andere bewegingen dan de 
voorhofblaasjes. Wat is het verschil? 
 

Onderzoek 
Aan het eind van hoofdstuk 2 heb je samen met je groepje vier voorlopige 
onderzoeksvragen geformuleerd. In dit hoofdstuk heb je meer geleerd 
over de effecten van gewichtsloosheid op het lichaam. Formuleer nu een 
definitieve onderzoeksvraag over de gevolgen van gewichtsloosheid. Geef 
aan waarom je dit eventueel zou willen onderzoeken. Formuleer ook een 
hypothese en geef argumenten waarom je denkt dat je hypothese juist is. 
Wat verwacht je dat er gebeurt, als je hypothese juist is? Bespreek je 
onderzoeksvraag en hypothese met je docent. 
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4 Stralend weer in de ruimte 

4.1 Inleiding 
In hoofdstuk 3 heb je gelezen dat de gewichtloosheid al behoorlijk wat 
lichamelijke ongemakken en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 
Behalve de gevaren van langdurige gewichtloosheid, hebben astronauten 
ook te maken met een ander groot gevaar tijdens hun verblijf in de 
ruimte: straling.  
 
Onze aardse atmosfeer beschermt ons sterk tegen allerlei gevaren uit de 
ruimte. Zuurstof speelt daarbij een belangrijke rol. Ruim twee miljard 
geleden was er nog geen zuurstof in de atmosfeer. De zuurstofvorming 
kwam op gang toen de eerste fotosynthetiserende organismen verschenen. 
Deze organismen leefden in ondiepe zeeën en gebruikten de zon als 
energiebron. Bij fotosynthese komt zuurstof vrij. De eerste organismen die 
op grote schaal zuurstof produceerden waren de cyanobacteriën. De 
restanten hiervan kun je nog steeds vinden, de zogenaamde 
stromatolieten: gesteenten die uit laagjes kalk bestaan, afgewisseld met 
laagjes bacteriën. Ondanks deze grootschalige productie van zuurstof nam 
het zuurstofpercentage in de atmosfeer nauwelijks toe. Dat kwam doordat 
de vrijgekomen zuurstof het in het zeewater opgeloste ferro-oxide (FeO) 
omzette in ferri-oxide (Fe2O3). Dit ferri-oxide sloeg neer. Ook daar kun je 
nog steeds de resten van zien in de vorm van de zogenaamde gebande 
ijzerformaties: rode lagen steenlagen (veel zuurstof), afgewisseld met 
grijze lagen (weinig zuurstof).  
 

 
Figuur 13: gebande ijzerformaties (bron 9). 
 

Zo’n 2,3 miljard geleden was alle ferro-oxide zo’n beetje omgezet en viel 
er voor de zuurstof niet veel meer te oxideren. De zuurstofconcentratie in 
het zeewater nam daardoor dramatisch toe en bijgevolg ook in de 
atmosfeer. Enerzijds was dit de eerste grote milieuramp, omdat het leidde 
tot de massale sterfte van bacteriën die tot dusverre een zuurstofloos 
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bestaan hadden geleid. Anderzijds luidde het de opkomst in van de 
organismen die wel tegen zuurstof konden, sterker nog die het gingen 
gebruiken voor de verbranding van organische stoffen. Een categorie waar 
ook wij toe behoren. De geproduceerde hoeveelheid zuurstof werd 
uiteindelijk dermate groot, dat er om de aardatmosfeer een ozonlaag 
ontstond (O3). Tot dusverre had ultraviolet licht het aardoppervlak 
makkelijk kunnen bereiken. Door de ozonlaag werd het echter gefilterd. 
Dit opende een compleet nieuw leefgebied op aarde: het land. Waar 
anders elk leven in de kiem werd gesmoord door een bombardement van 
UV-licht, ontstonden uiteindelijk weelderig tierende wouden met een 
grote diversiteit aan leven. Hoezeer de ozonlaag ons beschermt tegen 
straling blijkt onmiddellijk uit het feit dat het aantal gevallen van 
huidkanker toeneemt, zodra de ozonlaag gaten gaat vertonen. 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de soorten straling waartegen we door de 
aardse dampkring beschermd worden. Aangezien nagenoeg al die straling 
van buiten de aarde afkomstig is, zullen astronauten daar behoorlijk door 
geplaagd worden. We vervolgen dit hoofdstuk daarom met een kort 
onderzoekje naar de aard van deze gevaarlijke straling. 
Hierna zullen we ingaan op de gevolgen van de straling op het menselijk 
lichaam en waarom het zo belangrijk is dat de ruimtevaarders er goed 
tegen beschermd zijn. Tot slot zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn 
om de astronauten afdoende te beschermen en wat daarin de beperkende 
factoren zijn in een ruimtevlucht. 

4.2 Straling in de ruimte 
In paragraaf 4.1 heb je gelezen, dat niet alles wat van de zon komt goed 
is. Behalve zichtbaar licht, zendt de zon ook grote hoeveelheden UV-
straling en röntgenstraling uit. Door de UV-straling kunnen we een kleurtje 
krijgen en verbranden we in de zon, maar het kan ook snelle veroudering 
van de huid en huidkanker veroorzaken. Gelukkig wordt 95-99% van de UV-
straling door de ozonlaag tegengehouden. We onderscheiden drie soorten 
ultraviolet licht. UV-A heeft een golflengte van 315 tot 400 nm, UV-B een 
golflengte van 280 – 315 nm en UV-C heeft de kortste golflengte met 
minder dan 280 nm. De één wordt meer door de atmosfeer gefilterd dan 
de andere.  
 

17. Opdracht 
a. Welke soort UV-straling wordt het minst gefilterd (zie figuur 14)? En 

welke het meest? 
b. Zoek uit welke UV-straling het meest schadelijk is. 
c. Welke UV-straling kun je in het hooggebergte aantreffen? 
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Figuur 14: stralingsbescherming door de aardse atmosfeer (bron 10). 
 
In het ISS mis je de beschermende atmosfeer en is het niet alleen de UV- 
en röntgenstraling van de zon die de astronauten daar belaagt. Er zijn nog 
andere bronnen van straling. Bij natuurkunde heb je al kennis gemaakt 
met de grote opdeling van straling in niet-ioniserende straling en 
ioniserende straling. Bij ioniserende straling is er zoveel energie dat een 
elektron uit een atoom wordt weggeschoten. Wat overblijft is een atoom 
met een lading, een ion dus. Over deze vorm van straling gaat het hier, 
want deze is verreweg het meest schadelijk, omdat hij moleculen kapot 
kan maken en daarmee ruimteschip, apparatuur en bewoners ernstig kan 
beschadigen.  
 
Met ioniserende straling bedoelen we zowel de deeltjesstraling alsook de 
elektromagnetische straling. De deeltjesstraling kan uit kerndeeltjes 
bestaan (protonen, neutronen, elektronen), maar ook uit zwaardere 
atoomkernen (bijvoorbeeld alfa-deeltjes, ijzeratoomkernen). De 
elektromagnetische straling bestaat uit fotonen (“lichtdeeltjes”) die wel 
energie, maar geen massa hebben. 
 

7. Natuurkunde: de energie van een deeltje 
In plaats van met Joule werken we in de deeltjesfysica met de elektronvolt. De 
Joule is onhandig groot om er de energie van een deeltje mee uit te drukken. Een 
elektronvolt (eV) is de energieverandering die een vrij deeltje met de lading gelijk 
aan die van een elektron ondervindt, wanneer het in een elektrisch veld een weg 
aflegt tussen twee punten die een onderling potentiaalverschil van 1 Volt hebben. 
Er geldt: 
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1 eV = 1,602 176 53 × 10–19 J 
 
Met de elektronvolt kun je o.a. de kinetische energie van een deeltje uitdrukken. 
De kinetische energie van een voorwerp (en dus ook van een deeltje) wordt gegeven 
door de formule: 
 

21

2kE mv          (6) 

 
waarin: 
Ek = de kinetische energie in joule (J) 
m = de massa in kilogram (kg) 
v = de snelheid in meter per seconde (m s-1). 

 
De massa van een elektron is 9,11 x 10-31 kg. 

 

18. Vraag 
Vanaf ongeveer 5 eV is straling ioniserend 
a. Bereken hoeveel Joule 5,0 eV is (gebruik BINAS) 
b. Bereken de snelheid die een elektron minstens moet hebben om 

ioniserend vermogen te hebben. 
c. Bereken de snelheid die een ijzer-atoomkern minstens moet hebben 

om ioniserend vermogen te hebben (maak gebruik van Binas). 

4.3 Stralingsbronnen in de ruimte 
De eerder genoemde ioniserende straling die de ruimtevaarders zo 
belaagt, heeft grofweg drie bronnen: 

 de deeltjes die in het aardmagnetisch veld gevangen zijn afkomstig 
van zonnewinden 

 kosmische straling 

 straling van zonnestormen. 
 
In deze paragraaf zullen we ze stuk voor stuk bespreken. 

 

Deeltjes afkomstig van zonnewinden 
In de buitenste laag van de zon, de corona, is de temperatuur ongeveer 
een miljoen graden. Deze temperatuur is zo hoog dat atomen en 
moleculen niet meer bestaan, maar uiteen vallen in een plasma van 
atoomkernen en elektronen. Deze atoomkernen, voornamelijk van 
waterstof (protonen dus) en helium (alfa-deeltjes) hebben vanwege de 
hoge temperatuur enorme snelheden van meer dan 100 km per seconde. 
Dit is echter nog niet genoeg om aan de zwaartekracht van de zon te 
ontsnappen. Door een tot nu toe nog onbegrepen proces, dat vermoedelijk 



NLT3-h016 Overleven in het ISS  39 

samenhangt met het magneetveld van de zon, versnelt een deel van die 
snelle atoomkernen en elektronen verder en worden ze van de zon 
weggeslingerd met een snelheid van rond de 400 km/s. Deze stroom 
weggeslingerde deeltjes noemt men “zonnewind”. 
 

 
Figuur 15: afbuiging van zonnewinden door het magnetische veld van de aarde (bron 11). 
 
Wanneer deze zonnewind bij de aarde aankomen worden ze grotendeels 
afgebogen om de aarde heen door de kracht die het aardmagnetisch veld 
erop uitoefent (zie figuur 15). Een deel van deze zonnewinddeeltjes blijft 
echter rond de aarde zwermen in de twee zogenaamde “van Allen”-
gordels (zie figuur 16). De binnenste van-Allen-gordel bestaat uit 
protonen van de zonnewind en bevindt zich zevenhonderd tot tienduizend 
kilometer boven het aardoppervlak. De buitenste gordel bestaat uit 
elektronen en bevindt zich op zestiendduizend kilometer hoogte en strekt 
zich uit tot een hoogte van zo’n zestigduizend kilometer 
 

 
Figuur 16: de van Allen-gordels (bron 12). 
 
Op een hoogte van 350 kilometer, waar het ISS gemiddeld zijn rondjes op 
de aarde draait, heeft het weinig last van deze zonnewinden en de 
deeltjes in de van-Allen-gordels. Op één plek echter, de Zuid-Atlantische 
anomalie, nadert de onderste gordel de aarde tot zo’n vijfhonderd 
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kilometer hoogte. Wanneer het ISS daar onderdoor vliegt, vangt het toch 
relatief veel straling op van de protonen die in deze binnenste gordel 
energieën kunnen bereiken van meer dan 100 MeV.  
 
Als je hiervan de snelheid zou willen berekenen, kan je met formule 6 niet 
meer uit de voeten. De berekende snelheid zou boven de lichtsnelheid 
uitkomen en dat is, volgens Einstein, niet mogelijk. Als je hieraan wil gaan 
rekenen moet je (een heel klein beetje) relativiteitstheorie gebruiken. Dit 
wordt echter niet behandeld in deze NLT module. 
 

8. Natuurkunde: een cirkelbeweging 

Eén van de effecten van de werking van een kracht op een voorwerp is dat de 
snelheid waarmee dat voorwerp beweegt verandert. Een ander effect is, dat de 
richting waarin het voorwerp beweegt verandert. Het ISS beschrijft een 
cirkelbeweging rond de aarde en verandert daarmee voortdurend van richting. De 
middelpuntzoekende kracht die dit veroorzaakt is de gravitatiekracht. Er geldt: 
 

mpzF F
         (7) 

 
waarin: 
Fmpz = de middelpuntzoekende kracht in Newton (N) 
F = de zwaartekracht in Newton (N). 
 
Voor een cirkelbeweging geldt de volgende formule: 
 

2 /mpzF mv r
         (8) 

 
waarin: 
m = de massa van het voorwerp in kilogram (kg) 
v = de snelheid in meter per seconde (m s-1) 
r = de straal in meter (m). 
 
Zoals je eerder hebt gelezen, geldt: 
 

1 2
2

m m
F G

r


 

        (9) 
 
Dus kunnen we stellen: 
 

2
1 2 1

2

m m m v
G

r r

 


        (10) 
 
Met G de gravitatieconstante, m1 de massa van het ISS, m2 de massa van de aarde 
en r de afstand van het ISS tot het middelpunt van de aarde. 
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Figuur 17: combinatie optische 
en röngenfoto van een pulsar 
(bron 13). 

 

 

19. Vraag 
a. Beschrijf wat een anomalie is. 
b. Bereken de snelheid van het ISS met formule 10.  
c. De Zuid-Atlantische anomalie is ongeveer 560 km in doorsnede. 

Bereken welk deel van de tijd het ISS onder de anomalie doorvliegt. 
 

Kosmische straling 
De tweede bron van ioniserende straling is de straling van buiten ons 
zonnestelsel. Buiten ons zonnestelsel zijn er in nabije en verdere 
melkwegstelsels verschijnselen waarbij zeer veel energie vrijkomt. Hierbij 
valt te denken aan nova’s (ontploffende sterren), pulsars (zeer snel 
ronddraaiende neutronensterren), zwarte gaten (geïmplodeerde sterren) 
of quasars (zich zeer snel verwijderende stralende astronomische 
objecten).  
 
Bij de extreme omstandigheden bij deze astronomische objecten kunnen 
hoog energetische fotonen vrijkomen (gamma-straling), maar ook 
protonen, helium-kernen, elektronen en kernen van zwaardere 
elementen. Van deeltjes van deze kosmische straling bestaat 90% uit 

protonen, 9% uit heliumkernen, 1% uit elektronen en een kleine 
fractie uit zwaardere kernen. 
 
Deze kosmische straling kan energieën hebben tot wel 1020 eV, 
wat enorm is in vergelijking met de 1012 eV die men in de 
deeltjesversneller in het CERN hoopt te halen. En hoewel die 
hoogste energieën maar zelden voorkomen, heeft de meeste 
kosmische straling gemiddeld dusdanig veel energie dat deze 
moeilijk af te schermen is. 
 

Zonne-uitbarstingen 
De derde voorname bron van straling is afkomstig van activiteit 
van de zon. Hoewel de zon er vanaf de aarde stabiel uitziet, is 

het oppervlak ervan dat allerminst. Zonne-uitbarstingen slingeren 
miljoenen tonnen materie de ruimte in met snelheden die de lichtsnelheid 
kunnen benaderen. Ook deze vorm van straling bestaat voornamelijk uit 
protonen, alfa-deeltjes en elektronen. Wanneer deze deeltjes de aarde 
naderen, wordt een groot deel door het aardmagnetisch veld afgebogen. 
Bij de polen kunnen deze deeltjes de aarde echter dichter naderen en bij 
de botsing ervan in de hogere atmosfeer zien we dit terug als poollicht 
(zie figuur 19). 
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Figuur 18: foto van een grote 
zonnestorm (bron 14). 

 

 
 
 

 
Figuur 19: poollicht of wel aurora borealis (noordelijk halfrond) of aurora australis 
(zuidelijk halfrond) (bron 15). 
 
Zo’n enorme stroom van geladen deeltjes kan voor onverwachte 
verschijnselen in het elektriciteitsnet zorgen. Het functioneren daarvan en 
van andere elektrische apparatuur kan er ernstig door verstoord worden.  
 
De zonne-uitbarstingen hebben een periodieke cyclus van ongeveer elf 
jaar. Dat heeft als voordeel dat er op geanticipeerd kan worden. Over de 
exacte grootte van zonne-uitbarstingen en wanneer ze precies gaan 
plaatsvinden is echter weinig te zeggen. 
 
 
 

20. Opdracht 
 
20.1 Zonne-uitbarsting 
Zoek op internet op wat de gevolgen op aarde van een zonne-uitbarsting 
zouden kunnen zijn. Gebruik als voorbeeld zoektermen: zonne-activiteit, 
zonne-uitbarsting, zonnevlammen of zonnestorm. Je zou ook eens op 
►URL11 kunnen kijken. Beschrijf vervolgens in ongeveer 300 woorden wat 
de gevolgen op aarde zouden kunnen zijn van een grote zonnestorm. 
Beschrijf hierin ook wat de gevolgen aan boord van het ISS zouden kunnen 
zijn. 
 
20.2 Zonnevlekken 
a. Zonnevlekken zien eruit donkere blaasjes op het oppervlak van de zon. 

Het blijkt dat het aantal zonnevlekken samenhangt met de activiteit 
van de zon. Hoe meer activiteit, hoe meer zonnevlekken en hoe vaker 
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je het poollicht kunt zien. Dat betekent dat er voor de zonnevlekken 
ook een cyclus bestaat van elf jaar. 

     Zoek uit of het aantal zonnevlekken op het ogenblik groot of juist klein     
is. 

b. Zoek uit wat verstaan wordt onder het Maunder-minimum en wanneer 
dat plaats vond. Waren de temperaturen in Europa en Noord-Amerika 
toen hoog of laag? Wat blijkt hieruit? 

c. Zonnevlekken kun je op de volgende manier zichtbaar maken. Plaats 
een verrekijker met de objectieven in de richting van de zon. (Zoals je 
weet, mag je nooit regelrecht naar de zon kijken, dus dat mag al 
helemaal niet met een verrekijker). Zet aan de kant van het oculair 
een spiegel, zodat het licht wordt opgevangen, dat door de verrekijker 
gaat. Weerkaats met de spiegel het beeld naar een witte muur, die 
verduisterd is. Als het beeld scherp is, zie je op de muur donkere 
stippen/vlekken afkomstig van de zonnevlekken. Tel het aantal 
zonnevlekken. Als het grote vlekken zijn kun je met grafiekpapier het 
oppervlak bepalen. 

4.4 De effecten van straling 
Het voornaamste kenmerk van ioniserende straling is dat het moleculen 
kan veranderen. Voor de meeste moleculen in het menselijk lichaam geeft 
dat weinig problemen: een beschadigd eiwitmolecuul zal vermoedelijk 
minder of niet meer functioneren. Dat is niet zo erg, want het eiwit wordt 
toch wel weer opnieuw aangemaakt. 
 

Beschadiging DNA 
Beschadiging van het DNA is daarentegen problematischer. Wanneer dit 
beschadigd is, kan de cel niet meer goed functioneren of zich 
reproduceren en loopt hij gerede kans te sterven. 
 
 
 
 

9. Biologie: DNA 

In vrijwel alle cellen van je lichaam zitten kernen. Dat is niet alleen bij mensen zo, 
maar ook bij andere organismen. In de kern zit het genetisch materiaal in de vorm 
van chromosomen. Deze zijn verantwoordelijk voor je erfelijke eigenschappen. 
Chromosomen bestaan onder meer uit DNA (desoxyribonucleïnezuur). DNA bestaat 
uit twee lange strengen. Elke streng bestaat uit een groot aantal 
desoxyribosemoleculen, die d.m.v. fosfaatmoleculen met elkaar verbonden zijn. 
Dat gaat eindeloos zo door, zonder enige variatie. De variatie zit in de basen, die 
aan elke desoxyribose vastzitten. Dit kan cytosine, guanine, thymine of adenine 
zijn.  
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Figuur 20: beschadiging van het DNA door directe straling 
(onder) of indirecte straling via vrije radicalen (boven) 
(bron 16). 

 

Dit zijn in figuur 20 de gekleurde staafjes. Het is deze volgorde aan basen, die de 
code vormt voor de aanmaak van een bepaald eiwit. En het zijn deze eiwitten die 
de eigenschappen van een cel bepalen en daarmee invloed uitoefenen op de 
eigenschappen van een organisme. Zou er iets aan de volgorde van de basen 
veranderen, dan zouden er andere eiwitten gevormd worden en dus zouden de 
eigenschappen van de cel daarmee veranderen. We spreken dan van een mutatie. 
Als de cel zich gaat delen verandert er niets aan de erfelijke eigenschappen. Alle 
cellen die voortkomen uit deze cel, hebben dan dezelfde fout.  

 
De beschadiging van het DNA door straling kan zowel direct als indirect 
plaatsvinden. Bij directe beschadiging botst het ioniserende deeltje met 
het DNA-molecuul en verandert deze of verbreekt een binding. Als dit aan 
één van de twee strengen van het DNA gebeurt, is de cel vaak in staat om 
de schade te repareren. Als de stralingsintensiteit hoger wordt, heeft de 
cel minder gelegenheid tot reparatie en wordt de kans dat dat lukt 
natuurlijk kleiner. 
Het kan ook dat beide strengen van het DNA tegelijk beschadigd raken. 
Vooral bij botsing met zwaardere kernen (alfa deeltjes of zwaardere 
atoomkernen bijvoorbeeld), neemt het risico daarop sterk toe. In dat 

geval is de kans dat het DNA nog 
gerepareerd kan worden erg klein.  
 
Het DNA kan ook indirect beschadigd raken 
zoals in figuur 20 te zien is. Wanneer de 
ioniserende straling andere moleculen zoals 
water, in de cel raakt, kunnen er zeer 
reactieve vrije radicalen ontstaan. Wanneer 
zo’n vrij radicaal in contact komt met een 
stukje DNA, zal het daar onmiddellijk mee 
reageren en zal het DNA op die plek dus 
beschadigd raken. Deze beschadigingen zijn 
vaak moeilijker te repareren en het risico bij 
indirecte beschadigingen is dus groter. 
 

Gevolgen van straling voor de mens 
Wanneer het DNA eenmaal beschadigd is, zullen één of meerdere eiwitten 
niet meer goed aangemaakt worden. De stofwisseling in de cel raakt 
daarmee van slag en in veel gevallen zal de cel uiteindelijk niet meer 
functioneren en sterven. 
 
Een andere mogelijkheid is dat de cel zich anders gaat gedragen en 
zichzelf in hoog tempo gaat reproduceren. De kans dat dit gebeurt is 
natuurlijk maar heel klein, omdat verreweg de meeste ernstige 
beschadigingen aan het DNA er voor zorgen dat de cel helemaal niet meer 
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functioneert. Gaat een gemuteerde cel zich ongebreideld delen, dan kan 
dit leiden tot een tumor en zelfs een kankergezwel. Als tenslotte het DNA 
van een geslachtscel is gemuteerd, dan kan dat leiden tot aangeboren 
afwijkingen bij het nageslacht. 
 
Hierboven zijn twee concrete gevolgen die straling kunnen hebben 
beschreven: je kan er kanker van krijgen en het kan zorgen voor 
aangeboren afwijkingen. Deze twee effecten komen meestal pas na jaren 
aan het licht. Daarom is het op het ISS, maar ook in bijvoorbeeld 
kerncentrales en op röntgenafdelingen van ziekenhuizen van groot belang 
dat er een goede stralingsbescherming is en de stralingsniveau’s goed in 
de gaten worden gehouden. 
 
Wanneer er tijdens ruimtewandelingen door een astronaut een zonnestorm 
langs komt razen, dan kan deze last krijgen van acute stralingsziekte. Bij 
kleine stralingsdoses zullen er wel cellen sterven, maar kan het lichaam 
dat wel aanvullen. In dat geval is kanker op langere termijn het grootste 
gevaar. Wanneer de stralingsintensiteit echter groter wordt, zal het 
lichaam zich niet meteen kunnen herstellen. Dit heeft misselijkheid, 
verminderde weerstand en tijdelijke onvruchtbaarheid als gevolg. Bij 
zwangere vrouwen kan dit al snel schadelijke gevolgen hebben voor de 
ontwikkeling van het embryo. 
 
Bij nog grotere stralingsdoses neemt de overlijdenskans sterk toe. Het 
slachtoffer zal last krijgen van haarverlies, massaal verlies van witte 
bloedcellen en interne bloedingen en sterft veelal binnen twee maanden. 
 

10. Natuurkunde: stralingsdoses  

De dosis (D) is de hoeveelheidstralingsenergie per kilogram materie (m) die een 
bestraald object opneemt. De eenheid ervan is Joule per kilogram of Gray (Gy). 

stralingE
D

m
  (11) 

 
De dosisequivalent (H) is een maat voor de hoeveelheid schade die de straling 
aanricht en is afhankelijk van het soort straling. De eenheid hierbij is de Sievert 
(Sv). 
 

H Q D   (12) 

 
Hierin is Q de weegfactor voor de straling: een maat voor de schadelijkheid ervan. 
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21. Opdracht 
Een astronaut ontvangt per uur gemiddeld een dosisequivalent van 3,9 µSv 
(als het ISS door de Zuid-Atlantische anomalie gaat, stijgt dat naar 96 µSv 
per uur). Per jaar mag de astronaut maximaal 500 mSv aan straling 
ontvangen. 
a. Bereken welke dosisequivalent hij ontvangt gedurende een half jaar 

op het ISS. 
b. Bereken na hoeveel tijd in de anomalie het zelfde dosisequivalent is 

bereikt. 
c. Lees de website van ►URL12 door. Probeer vervolgens een 

inschatting te maken van de hoeveelheid dosisequivalent die de 
astronauten in dit geval ontvangen zouden hebben per uur. Gebruik 
hier ►URL13 voor. Onderbouw je antwoord. 

4.5 Stralingsbescherming 
Voor mensen die met radioactief materiaal of met ioniserende straling 
werken, gelden speciale voorschriften over de maximale toegestane 
hoeveelheid straling. Mensen in dat werkveld mogen maximaal 50 mSv aan 
straling per jaar ontvangen. In vergelijking: voor “normale mensen” is de 
gemiddelde dosis 3,6 mSv per jaar. Voor astronauten geldt echter een 
hogere norm. Zij mogen per jaar een stralingsdosis van 500 mSv 
ontvangen. Bij deze dosis worden de gezondheidsrisico’s voor de 
astronauten door de NASA acceptabel gevonden. 
 

22. Vraag 
Kosmonauten die 70 dagen of meer op het Russische ruimtestation MIR 
hebben gezeten (waar de straling vergelijkbaar was met die op het ISS), 
hebben 20% meer kans om aan kanker te overlijden. Beargumenteer 
waarom je dit wel of niet acceptabel vindt. 
 

Stralingsbescherming binnen ISS 
Om de gezondheidsrisico’s voor de bemanning van het ISS zo beperkt 
mogelijk te houden, is er een aantal maatregelen genomen. Idealiter 
houdt de buitenwand van het ISS alle straling tegen. Alfa-straling en beta-
straling zijn met een laagje papier of een plaatje aluminium goed tegen te 
houden (zie figuur 21). En ook UV-licht kan je simpelweg met een 
kartonnetje tegenhouden. Maar helaas is gammastraling niet zo 
gemakkelijk tegen te houden. Daar staat tegenover dat deze vorm van 
straling minder ioniserend is. Als je een dik pak lood neemt, en je laat 
daar gammastraling met een energie van 10 MeV op vallen, dan zal na 1,23 
cm de helft van de straling zijn tegengehouden. Na 2,46 cm is er nog maar 
de helft van de helft (25% over), enzovoort. 
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Figuur 21: bescherming tegen verschillende vormen van straling (bron 17). 

 
De dikte van een bepaalde stof die de straling met een bepaalde energie 
doet halveren, wordt de halveringsdikte genoemd. Met de onderstaande 
formule kan je dan uitrekenen hoeveel straling er nog over is. 

    1

2

1
0

2

d

d
I d I

 
 
 
  
    (13) 

 
Hierin is I(d) de stralingsintensiteit bij materiaaldikte d, is I(0) de 
beginintensiteit van de straling en d1/2 de halveringsdikte van het 
betreffende materiaal. 
 

23. Opdracht 
 
23.1 Doordringbaarheid van straling 
Kijk naar tabel 28E in je BINAS. 
a. Leg uit hoe je kan zien dat lood het beste straling tegenhoudt. 
b. Leg uit hoe je kan zien dat straling met een grotere energie 
(gammastraling) gemakkelijker door stoffen heen komt dan die met een 
kleinere energie (röntgenstraling). 
 
23.2 Stralingsbescherming van het ISS 
Bij het naar boven brengen van onderdelen van het ISS is de massa van 
cruciaal belang. Immers elke kilo vracht kost 10.000 euro (zie hoofdstuk 
1). 
a. Onderzoek welk van de stoffen in de tabel de kleinste massa heeft 

per vierkante meter als je 75% van de straling met een energie van 
10 MeV wil tegenhouden. 
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Bij het maken van (een stuk van) het ISS stelt men voor om de 
bescherming met een laag lood te doen. Om de straling in het ISS binnen 
de norm te houden, moet 90% van de straling afgeschermd worden. 
 
b. Bereken hoe dik de loden bekleding moet zijn om 90% van de straling 

tegen te houden (gamma-straling, 10 MeV) 
 
De totale oppervlakte van alle buitenwanden van het ISS is ongeveer 
1,2·104 m2. 
 
c. Bereken wat het totale volume zou zijn van het lood dat je nodig 

hebt om alle wanden te bedekken met die dikte. 
d. Bereken hoeveel kilo al dit lood zou wegen. Hoe duur zou het zijn 

om dit naar het ISS te transporteren? 
e. Als het totale station 250 ton weegt, hoeveel procent zou dit dan uit 

het lood bestaan? 
 
Om de bemanning goed te beschermen ontkom je er niet aan dat de 
wanden van het ISS behoorlijk stevig moeten zijn. Nu is dit ook nodig voor 
de bescherming tegen ruimtepuin en micrometeorieten. Voor die laatste 
bescherming zijn er echter lichtere materialen beschikbaar. Een 
ruimtestation is niet goedkoop, maar voordat men zo veel geld uit gaat 
geven, bedenkt men liever een betere oplossing. Die is gevonden in het 
water dat toch al op het station aanwezig moet zijn voor drinken, maar 
ook de zuurstof. In je BINAS kan je zien dat een 31 cm dikke waterwand 
ook net zo veel straling tegenhoudt als 1,23 cm lood. En omdat water toch 
al in en rond het station opgeslagen moet worden, hebben de makers van 
het ISS de watertanks vooral rond de leefgebieden van het station 
gebouwd en zo wordt de meeste gammastraling door het eigen water 
tegengehouden.  
 
Er is daarnaast nog een ander heel groot voordeel van watertanks aan de 
buitenkant van het ISS. Bij kosmische straling kan de energie van 
bijvoorbeeld inslaande ijzerionen zo groot zijn, dat er bij inslag een kleine 
lawine ontstaat met minder energierijke deeltjes. Daar komen ook 
neutronen bij vrij. En juist die zijn beter tegen te houden met materialen 
waar veel waterstofatomen inzitten. Dat kan water zijn, maar er wordt bij 
het ISS ook gebruikt gemaakt van kunststoffen zoals polyethyleen. Deze 
kunststoffen zijn 50% effectiever in het tegenhouden van straling van 
zonnestormen dan aluminium. 
 
Voor een goede stralingsbescherming zal gebruik gemaakt moeten worden 
van een combinatie van metaal met een relatief hoge dichtheid om 
gammastraling tegen te houden en van water en/of kunststoffen om de 
hoog energetische ionen van de kosmische straling tegen te houden. 
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24. Vraag 
Is het niet gevaarlijk om water te drinken dat zo lang straling heeft 
opgevangen? Denk aan het verschil tussen straling en stralingsbron. 
 

Onderzoek 
Aan het eind van hoofdstuk 2 heb je een onderzoeksvraag geformuleerd 
over het gevaar van straling. Formuleer nu een definitieve 
onderzoeksvraag over het gevaar van straling. Geef aan waarom je dit 
eventueel zou willen onderzoeken. Formuleer ook een hypothese en geef 
argumenten waarom je denkt dat je hypothese juist is. Wat verwacht je 
dat er gebeurt, als je hypothese juist is? Bespreek je onderzoeksvraag en 
hypothese met je docent. 
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5 Levensonderhoud op het ISS 

5.1 Inleiding 
In de ruimte is er natuurlijk geen zuurstof om te ademen, geen water om 
te drinken en geen luchtdruk. Toch zijn dit dingen van levensbelang voor 
de astronauten op het ISS. Buiten het station trekken deze mensen dan 
ook een ruimtepak aan, waarin zuurstof, luchtdruk en water wordt 
geregeld, maar hoe gaat dat in het ruimtestation zelf? Dat ga je ontdekken 
in dit hoofdstuk. 

5.2 ECLSS 
Het zogenoemde levensonderhoud wordt in het ISS geregeld door het 
ECLSS. Deze afkorting staat voor het Environment Control and Life Support 
System.  
 

25. Opdracht 
a. Wat zou een goede vertaling zijn van deze Engelstalige naam het 

ECLSS? Gebruik eventueel internet of een woordenboek. 
b. Wat is volgens het woordenboek de definitie van het woord “ 

levensonderhoud”? 
c. Ga de volgende lijst met activiteiten langs en bedenk of elk daarvan 

wel of niet tot het ECLSS zullen behoren. Gebruik hierbij je kennis van 
het ISS tot nu toe, maar ook de betekenis van het woord zoals je bij 
vraag b. hebt opgezocht.  

1. Het maken van zuurstof voor de bemanning. 
2. Opslaan en verspreiding van (drink)water. 
3. Het controleren en bijhouden van de luchtdruk. 
4. Ontspanning voor de bemanning zoals TV kijken, games, etc. 
5. Ongewenste gassen uit de lucht halen. 
6. Opvangen en hergebruiken van water. 
7. Filtreren van stof en micro-organismen uit de lucht. 
8. Communiceren met aarde. 
9. Bestrijden van brand. 
 
Zoals je geleerd hebt in paragraaf 1.2, is het ISS gemaakt uit onderdelen 
van verschillende landen. Vooral in het begin werd er nog niet goed 
gecommuniceerd tussen de landen die onderdelen aan het station 
bouwden en hierdoor werd er wel eens wat dubbel of onnodig ingewikkeld 
gemaakt. Mede hierdoor is een schema waarin het gehele ECLSS 
beschreven staat erg ingewikkeld. In figuur 22 staat een schematisch 
diagram van het levensonderhoudsysteem. De onderdelen zijn als een blok 
getekend en het transport van vloeistoffen of gassen als pijlen. De pijlen 
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tussen twee blokken zijn transporten binnen het station zelf en de pijlen 
die van buiten komen of naar buiten wijzen zijn transporten tussen station 
en aarde, die plaatsvinden met de ATV. 

 
Figuur 22: schematisch blokschema van het ECLSS in september 2008. 

 
Blokken die zorgen voor een juiste samenstelling van de lucht aan boord 
(blok A, C, E en D) worden behandeld in paragraaf 5.3 terwijl de 
zuurstofgeneratie (G) in paragraaf 5.4 aan bod komt. De onderdelen die 
te maken hebben met de waterhuishouding (H, I, J en K) worden 
behandeld in paragraaf 5.5 en tot slot de “CO2 reductor” (blok F) in 
paragraaf 5.6. 
 

26. Vraag 
Kijk nog eens naar het schema in figuur 22:  
a. Hoe kan je zien in het schema dat blok F (de CO2-condensator) een 

erg belangrijk onderdeel is van het ECLSS? 
b. Schrijf de reactievergelijking op van de reactie die plaatsvindt in dit 

blok F. Kijk goed naar het schema om te zien welke stoffen er in- en 
uitgaan. 

5.3 De lucht(samenstelling) op het ISS 
Mensen ademen zuurstof in om te gebruiken bij de verbranding van 
bijvoorbeeld suikers zodat wij energie krijgen om de dagelijkse dingen te 
kunnen doen. De zuurstof wordt hierbij gebruikt voor de afbraak van 
suiker en daarbij ontstaat onder andere koolstofdioxide, CO2. Op aarde 
zijn wij gewend aan een luchtsamenstelling van 78 volume% stikstofgas, 21 
volume% zuurstof en slechts 0,03 volume% koolstofdioxide. De rest van het 
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volume bestaat uit edelgassen (argon, neon, helium) en waterdamp. Deze 
luchtsamenstelling wordt op het station zo goed mogelijk gekopieerd. 
 
Een te hoge concentratie zuurstof in de omgeving is voor een menselijk 
lichaam niet erg, maar levert een groter brandgevaar op. Om het zo veilig 
en comfortabel mogelijk te houden wordt er continue zuurstof aan de 
atmosfeer van het station toegevoegd, zodat de O2-concentratie rond de  
21 volume% blijft.  
 

Koolstofdioxide en ademhaling 
Iets ingewikkelder ligt het bij de hoeveelheid CO2 die wij inademen. Het is 
namelijk zo dat bij te veel CO2 wij duf en slaperig worden. Door te kijken 
naar hoe ons lichaam de ademhaling regelt kunnen we er achter komen 
hoe dit kan. 
 

11. Biologie: bloed, zuurstof en koolstofdioxide 

Zuurstof wordt in ons bloed gebonden aan een groot eiwit dat hemoglobine heet en 
in de rode bloedlichaampjes voorkomt. Hemoglobine, dat vaak afgekort wordt tot 
Hb, geeft deze bloedcellen hun typische rode kleur. Elk hemoglobine-molecuul is in 
staat om vier zuurstofmoleculen te binden en daar waar nodig weer los te laten. In 
figuur 24 zie je de structuur van hemoglobine. De vier groen gekleurde delen zijn 
de plaatsen waar het een  zuurstofmolecuul kan binden. Deze worden de 
heemgroepen genoemd. 

 
Figuur 23: structuur van menselijk hemoglobine (bron 18). 

 
In gebieden met veel zuurstof (de longen) kan dit zuurstof zich dus makkelijk 
binden en het zal zich weer losmaken van het hemoglobine bij lage concentratie 
zuurstof (spieren, organen etc). Dit zou je in een tweetal reactievergelijkingen 
kunnen schrijven: 
 
 Longen:  Hb + 4 O2  Hb(O2)4  
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 Spieren/organen: Hb(O2)4  Hb + 4 O2 

 

 
Hierin is Hb het hemoglobine-eiwit en Hb(O2)4 het eiwit dat vier zuurstofmoleculen 
gebonden heeft. In de scheikunde noemen we een reactie die ook terug kan 
verlopen een reversibele reactie of ook wel een chemisch evenwicht. Deze worden 
altijd genoteerd met een dubbele reactiepijl: 
 
 Totaal:  Hb + 4 O2  Hb(O2)4 

 
Hemoglobine in ons bloed kan dus beide reacties, naar links of naar rechts, 
ondergaan. In onze longen is erg veel zuurstof en is dus de concentratie O2 erg 
hoog. Hierdoor reageert hemoglobine meer naar rechts en wordt de concentratie 
zuurstofrijk hemoglobine vanzelf hoger. Maar wanneer het bloed aankomt op 
plaatsen met een lage zuurstofconcentratie, zal dit evenwicht vooral naar links 
reageren en dus zuurstof loslaten. Dit is een onderdeel van wat in de scheikunde 
het principe van La Châtelier genoemd wordt: Een chemisch evenwicht zal vooral 
die kant op reageren waar de concentratie het laagst is. 
 
Koolstofdioxide wordt in ons lichaam gemaakt in onder andere spieren en organen 
om vervolgens door het bloed naar de longen vervoerd te worden. In de buurt van 
het hart bevinden zich zogenaamde chemoreceptoren die de concentratie CO2 in 
ons bloed meten (eigenlijk meten zij de pH van het bloed, zie verderop in deze 
paragraaf) en hier de snelheid van onze ademhaling op baseren. Hoe meer 
koolstofdioxide in ons bloed zit, hoe sneller wij gaan ademhalen. Dit heeft tot 
gevolg dat wij sneller de CO2 kwijt raken. Je lichaam reageert dus onder normale 
omstandigheden niet op een te hoge of te lage zuurstofconcentratie, maar alleen 
op die van CO2! 

 

27. Vraag 
Twee situaties: Jan heeft een hoge CO2-concentratie in zijn bloed en 
Willem een veel lagere. Eén van beide heeft net een stuk hard gelopen 
terwijl de andere rustig zat TV te kijken. 
a. Wie van de twee heeft net hard gelopen en wie was het die voor de 

TV zat? Waarom? 
b. Waarom is het goed dat bij een hoge CO2-concentratie de 

ademhaling automatisch sneller gaat? 
 
Slechts 6% van de koolstofdioxide in ons bloed is als gas opgelost, dus als 
CO2(aq). Het meeste koolstofdioxide is opgelost in gesplitste vorm door 
een reactie met water. Hierbij ontstaan zuur (H+) en een zuurrest (HCO3

-) 
ionen: 
 
 CO2 (aq) + H2O (l)  H+ (aq) + HCO3

- (aq) 
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Je ziet dat ook dit een evenwichtsreactie is. In de spieren en organen is de 
CO2-concentratie hoog en dus vindt er in ons bloed vooral de reactie naar 
rechts plaats. In de longen (een lage koolstofdioxideconcentratie) gaat dit 
de andere kant op. Het CO2 kan zo uit het bloed in de longen komen om zo 
uitgeademd te worden. Maar dat is niet het hele verhaal. Het blijkt dat de 
rode bloedcellen veel meer koolstofdioxide opnemen dan het 
bloedplasma. Dit komt doordat in de rode bloedcellen een enzym zit, 
genaamd koolzuuranhydrase, die ervoor zorgt dat het evenwicht naar 
rechts komt te liggen. 

28. (Demonstratie) proef 
Je kent het misschien wel van internet: Cola-light met mentos. Je docent, 
of iemand van je klas, laat een aantal mentosjes in een fles cola-light 
vallen en een fontein van cola spuit omhoog.  
 
In cola en cola-light zit veel koolzuur. Dit is eigenlijk H+ (aq)  + HCO3

- (aq). 
Wanneer je nu roert, suiker in de cola gooit of dus een mentosje, dan zorg 
je er voor dat het evenwicht  
 
 CO2 (aq) + H2O (l)  H+ (aq) + HCO3

- (aq)  
 
naar links reageert. 
a. Verklaar aan de hand van deze gegevens waarom de cola als een 

fontein gaat spuiten. 
b. Hoe zouden ze koolzuur in de cola gekregen hebben denk je? 
 

12. Scheikunde: pH 

Uit de scheikunde ken je misschien al wel de pH-waarde ofwel de zuurgraad. Een 
zure oplossing zoals citroensap heeft een pH van rond de 2. Puur water is pH-
neutraal en dit betekent dat het per definitie een pH van 7 heeft. De pH van een 
oplossing wordt bepaald door de concentratie H+ ionen, waarbij geldt dat hoe hoger 
de H+ concentratie, hoe lager de pH is. Verderop leggen we dit uit. Dit betekent dus 
dat de pH van ons bloed niet overal gelijk is, omdat de concentratie CO2 niet gelijk 
is. 

 

 
Figuur 24: mentos in 
een cola lightfles, 
succes verzekerd 
(bron 19). 
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29. Vraag 
Neem de tabel in figuur 25 over en vul hem in met alleen de woorden hoog 
en laag. 

Locatie in het 
lichaam 

O2 

concentratie 
Hb(O2)4 

concentratie 
CO2 

concentratie 
pH van het 

bloed 

Organen/spieren 
    

Longaders 
    

Figuur 25: tabel concentraties. 
 
Om te begrijpen waarom een hoge CO2-concentratie slaperigheid 
veroorzaakt moet je nog één ding over hemoglobine weten en dat is dat 
het eiwit de gebonden zuurstof eerder loslaat bij een lage pH. Dit 
wordt het Borh-effect genoemd. Een lage pH is het gevolg van een 
overmaat aan CO2, zoals we eerder zagen. Spieren –en vooral spieren, die 
actief zijn- hebben veel energie nodig. Ze krijgen die energie door glucose 
te verbranden. Daarbij ontstaat koolstofdioxide. Hoe meer verbranding, 
hoe meer koolstofdioxide er gevormd wordt. Daarbij gaat de pH omlaag en 
bij een lage pH geeft de hemoglobine makkelijker zijn zuurstof af. Dat 
komt doordat de hemoglobine de waterstofionen bindt, zodat de bloedcel 
niet verzuurt. In deze vorm kan de hemoglobine de zuurstof minder goed 
binden. Dat komt goed uit, want een spier die actief is, heeft veel 
zuurstof nodig voor de verbranding van glucose.  
Neem bijvoorbeeld Jan uit vraag 27. Hij heeft een stuk hardgelopen, 
waardoor in zijn spieren meer verbranding optrad, zodat er meer energie 
vrij kwam. Deze verbranding leverde CO2 dat in zijn bloed voor een 
verlaging van de pH zorgde. De chemoreceptoren in zijn lichaam 
reageerden hierop door Jan sneller te laten ademen, zodat CO2 sneller uit 
het bloed ging, maar er ook automatisch meer zuurstof in zijn bloed 
kwam. Tegelijkertijd liet hemoglobine de gebonden zuurstof makkelijker 
los, zodat de spieren nog meer zuurstof kregen. Een prachtig voorbeeld 
van regulatie in je lichaam. 
 

30. Opdracht 
 
30.1 CO2 in de lucht 
a. Ga nu na wat er met de pH van ons bloed gebeurt bij een te hoge 

CO2-concentratie in de lucht die we inademen. 
b. Wat betekent dat dus voor de hoeveelheid O2 dat de hemoglobine 

nog kan vervoeren? 
c. Waarom worden wij dus slaperig van een te grote hoeveelheid CO2 in 

de lucht? 
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30.2 Koolstofmono-oxide 
Zoek op internet op hoe koolstofmono-oxide (CO) vergiftiging ontstaat en 
wat dat te maken heeft met de binding van zuurstof aan hemoglobine. 
Beantwoord dan de volgende vragen: 
a. Wat is de overeenkomst tussen een koolstofmono-oxidevergiftiging 

en het effect van een te hoge CO2-concentratie in de lucht? 
b. Wat is echter het verschil als je kijkt naar het hemoglobinemolecuul? 
 

Het zuiveren van de atmosfeer op het ISS 
De lucht van het ISS zou zonder zuivering al snel vervuild raken met giftige 
gassen en micro-organismen. Er is dus een filteringsysteem geïnstalleerd 
dat gassen zoals methaan (CH4), ammoniak (NH3), methanol (CH4O) en 
aceton (C2H6O) uit de lucht filtert. Deze gassen worden door de bewoners 
uitgeademd en uitgezweet. Door alle lucht door filters, gevuld met actieve 
koolstof, te laten lopen worden de niet gewenste gassen geadsorbeerd. 
Adsorberen betekent dat bepaalde moleculen door de koolstofdeeltjes in 
de filters worden vastgehouden en andere moleculen (O2, N2, water) niet. 
Dit proces zou je schematisch in een reactievergelijking kunnen 
opschrijven als: 
 
 gas + C  [gas·C] 
 
waarin C de actieve koolstof is en [gas·C] het gas dat aan de koolstof 
vastzit, symboliseert. Je ziet dat ook deze vergelijking een 
evenwichtsreactie is en er bij de filtering van de lucht nog veel C is. Dat 
betekent dus weer dat de reactie naar rechts goed kan verlopen. Maar wat 
als de filters vol zijn? Dan brengen de bewoners van het station de filters 
in contact met het luchtledige van de ruimte om zo de filters te 
regenereren. 
 

31. Vraag 
a. Welke van de stoffen uit de reactievergelijking van de adsorptie 

heeft een concentratie van nul in de ruimte?  
b. Wat gebeurt er dus met de filters? Beschrijf het proces van 

regeneratie zo nauwkeurig en chemisch correct als je kan. 
 

13. Scheikunde: MAC-waarde 

De MAC-waarde staat voor de “Maximaal Aanvaardbare Concentratie” en wordt 
vaak gedefinieerd als: “De maximale concentratie van een gas, damp of nevel of 
van een stof in de lucht op de werkplek, die bij inademing gedurende de 
arbeidsperiode in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid van 
de werknemers en hun nageslacht.”  
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Dit is dus de concentratie waaraan een persoon gedurende 8 uur per dag, een leven 
lang, aan blootgesteld mag worden zonder dat hij of zij daar gezondheidsschade 
van op zal lopen. 

 

32. Vraag 
Methanol (CH3OH) is een giftige vloeistof met een laag kookpunt. De MAC-
waarde ervan is 5,0 mg m-3. In totaal is het volume van de leefomgeving 
van de astronauten 450 m3. Per dag wordt er 40 mg methanol uit de lucht 
gehaald.  
Bereken in hoeveel dagen de MAC-waarde zou worden overschreden als de 
zuivering kapot zou gaan. 
 
CO2 wordt niet door koolstoffilters verwijderd, maar gescheiden door 
zogenaamde zeolieten. Dit zijn halfdoorlatende minerale korrels die de 
CO2 kan scheiden van de andere gassen in de lucht (vooral zuurstof en 
stikstof). De goede lucht wordt teruggeblazen in de cabines, maar de CO2 
wordt gedeeltelijk gebruikt. De koolstofdioxide die niet gebruikt wordt, 
wordt uiteindelijk de ruimte in geblazen. De CO2 die wel gebruikt wordt, 
komt in systeem F (zie figuur 22) terecht, waar het chemisch bewerkt 
wordt. Hierover meer in paragraaf 5.6. 

5.4 Het watersysteem 
Je hebt in hoofdstuk 2 al gelezen dat een efficiënte waterrecycling erg 
belangrijk is voor het station. Elke liter water die niet goed wordt 
hergebruikt “verdwijnt” en zal dus vanaf de aarde moeten worden 
aangevuld. Dit kost natuurlijk weer extra geld. 
 

14. Scheikunde: scheidingstermen 
De volgende termen en scheidingstechnieken heb je vast al wel eens bij scheikunde 
eerder gehad, maar ze zijn belangrijk om nogmaals te bekijken: 

 Destillatie – scheidingstechniek op basis van verschil in kookpunt. Door de 
vloeistof die bij de laagste temperatuur kookt, te laten verdampen en de damp 
te laten condenseren kan je twee vloeistoffen van elkaar scheiden. 

 Filtratie – scheidingstechniek op basis van grootte van de deeltjes. Kleine 
deeltjes (moleculen bijvoorbeeld) kunnen wel door het filter, maar de vaste 
stof niet. 

 Condensatie – faseovergang van gas naar vloeistof. 

 Destillaat – De gecondenseerde vloeistof bij een destillatie. 

 Residu – Dat wat achterblijft bij een scheidingsmethode. Bij filtratie blijft het 
residu op het filter achter, bij destilleren blijft het residu achter in de kolf 
waar de verdamping in plaatsvond. 

 
Urine bijvoorbeeld bestaat voor 98% uit water. Water is schaars op het ISS 
en moet dus zo efficiënt mogelijk worden gebruikt en vooral ook 
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hergebruikt. De beste methode om het water uit de urine te halen is via 
destillatie en dat is dan ook precies wat er gebeurt. Het gezuiverde water 
wordt naar de zuurstofgenerator geleid en het vaste residu van de 
destillatie wordt met een ATV afgevoerd. Niet alleen urine bevat water, 
maar ook de lucht die wordt uitgeademd door de bewoners van het ISS. 
Om dit terug te winnen voor hergebruik wordt deze waterdamp weer 
vloeibaar gemaakt door condensatie. Hierbij wordt de lucht afgekoeld 
waardoor de waterdamp en de gassen gescheiden kunnen worden. Het 
opgevangen water wordt hierna onder hoge druk heet gemaakt 
(sterilisatie) en hierna wordt dit water (weer) als drinkwater gebruikt. 
 
Ten slotte wordt ook het water waarmee de astronauten zich hebben 
gewassen gezuiverd en opnieuw gebruikt. Bijna alle vervuiling van het 
was- en keukenwater kan worden gescheiden met filtratie. In dit 
filtratieproces gaat er meestal water verloren en dus moet de hoeveelheid 
water worden aangevuld uit de voorraad. 
 

33. Vraag 
a. Welke stoffen zitten er zoal in het vaste residu dat overblijft bij de 

urinezuivering? 
b. Geef minimaal twee mogelijke verklaringen waarom er bij de was- 

en keukenzuivering water verdwijnt. Verdwijnt dit water dus echt? 
  
In figuur 26 kan je precies zien hoe de balans is tussen de consumptie 
(gebruik) van water en de (terug)winning hiervan op het station. Bijna het 
grootste gebruik van water zit in hygiëne en wassen, maar ook gaat er erg 
veel naar de experimenten zoals de planten in de proefkas. Aan de andere 
kant van de tabel zie je echter dat 5,4 liter water per dag wordt 
opgevangen uit waterdamp. 
 

Water consumptie (L/persoon/dag)    Water winning (L/persoon/dag) 

Drinkwater en voedselbereiding  2,2    Waterdamp condensatie  5,4 

Persoonlijke hygiëne  0,2    Water uit urine  1,4 

Spoelwater in toilet  0,3    Water uit het CO2 reductie proces  0,5 

Water voor zuurstof generatie  1,0    Recycling/zuivering hygiëne water  5,9 

Watergebruik voor experimenten  4,0       

Hygiëne en waswater  6,0       

         

Totaal  13,7    Totaal  13,2 
 
Figuur 26: waterconsumptie en winning per dag per bemanningslid. 
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Figuur 27: schematische weergave  
van een gewichtsloze destillatie. 

 

34. Vraag 
Bekijk de tabel van figuur 26 en beantwoord de volgende vragen 
a. Hoeveel water per dag per persoon komt het ISS tekort? Hoe wordt 

dit aangevuld? 
b. Wat is de totale efficiëntie (rendement) van het hergebruik van 

water? 
c. Stel dat het rendement 1 procent lager was, hoeveel meer geld zou 

het kosten (per jaar) om de benodigde hoeveelheid water naar het 
station te brengen? 

d. In totaal wordt er meer vocht uit de lucht en de urine gehaald dan er 
gebruikt wordt voor het drinkwater en voedsel. Hoe kan dit? (Hint: 
denk aan wat je lichaam met voedsel doet). 

 
De belangrijkste twee manieren voor het recyclen van 
water is dus het condenseren van waterdamp en het 
zuiveren van water (keuken, wassen, etc). Naast filtratie 
kan dit ook gebeuren door destillatie. Op aarde is dat één 
van de meest bekende zuiveringsmethoden. Ook kan 
destillatie erg handig zijn, want je scheidt niet alleen 
vloeistoffen met verschillende kookpunten, maar ook kan 
je opgeloste vaste stoffen uit je water halen. Het residu 
van de destillatie zijn dan alle vaste stoffen. De 
belangrijkste oorzaak dat in de ruimte een 
standaarddestillatie niet werkt is doordat het 
gecondenseerde water niet naar beneden loopt zoals op 

aarde, maar in de condensator blijft zweven. Om dit probleem op te 
lossen wordt op het ISS gebruikt gemaakt van “gewichtsloze destillatie”. 
Figuur 27 laat zien hoe dit werkt.  
De cilinder die je in figuur 27 ziet is hol van binnen en draait snel rond. 
Hierdoor wordt het water tegen de wanden gedrukt. Dan worden de 
wanden van de cilinder verwarmd tot boven de 100ºC waardoor het water 
gaat koken en er dus waterdamp wordt gemaakt. Deze waterdamp wordt 
dan in de binnenbuis gezogen door een onderdruk aan te brengen. Het gas 
kan dan naar de condensator gevoerd worden. In totaal zijn er op het ISS 
twee waterzuivering- en watertransportsystemen geïnstalleerd. Niet erg 
efficiënt zou je zeggen, maar wel van groot belang. 
 

35. Vraag 
a. Waardoor zit het water tegen de zijkant van de cilinder? Met welk 

simpel experiment kan je dit op aarde laten zien? 
b. Is deze manier van destilleren de enige zuiveringstechniek die wordt 

gebruikt voor het zuiveren van het water denk je? Welke andere 
methoden zouden er misschien ook nog wel gebruikt worden en 
waarom?  
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c. Waarom is het zo belangrijk om twee systemen voor water te hebben 
op het normaal zo efficiënte station? 

 
Als je op de vorige vraag geantwoord hebt “omdat water zo belangrijk is”, 
dan is dat natuurlijk wel zo, maar dat is niet eens de reden dat er twee 
systemen zijn. Het juiste antwoord ligt in het feit dat het ISS is 
opgebouwd uit onderdelen die in verschillende landen gemaakt zijn. De 
belangrijkste twee delen zijn het Russische en het Amerikaanse gedeelte. 
Het Russische is grotendeels opgebouwd uit onderdelen van het vorige 
ruimtestation: de MIR. Toen ook de Amerikanen begonnen met het bouwen 
van een station in de ruimte zijn er andere oplossingen op dezelfde 
problemen bedacht. Vaak is dat geen enkel probleem, maar bij het 
watersysteem werkt dat anders. Het probleem hier ligt bij de 
bacteriegroei in stilstaand water. 
 
Het water op het ISS wordt niet altijd continu rondgepompt. Dat zou te 
veel energie kosten en is ook niet nodig. Een groot gedeelte van het water 
staat dus in grote tanks te wachten op gebruik. Maar als water lange tijd 
in rust is, dan kunnen daar bacteriën en andere micro-organismen gaan 
groeien en zich verspreiden. Als de astronauten dit water drinken worden 
ze ziek. Om dit te voorkomen moet er een chemische stof aan het water 
toegevoegd worden die niet giftig is voor mensen, maar wel voor 
bacteriën. De Russen gebruikten hier al decennia zilvernitraat voor, 
terwijl de Amerikanen gekozen hebben voor natriumjodide. Als de twee 
delen van het ISS nu een gedeeld watersysteem zouden hebben, dan 
zouden de chemicaliën met elkaar in contact komen. In opdracht 36 gaan 
jullie zelf ondervinden wat de gevolgen zouden zijn. 

36. Opdracht 
Je gaat in deze korte opdracht na wat er gebeurt als de twee 
watersystemen gekoppeld zouden worden. 

Materialen 

 een reageerbuis met daarin een zilvernitraat oplossing 

 een reageerbuis met daarin een natriumjodide oplossing. 

Werkwijze 
Meng de twee oplossingen en kijk  wat er gebeurt. 

Verklaring en conclusie 
a. Schrijf de verhoudingformules van zilvernitraat en natriumjodide op, 

vervolgens de oplosreactievergelijking van beide zouten.  
b. Schrijf nu de reactievergelijking op van de reactie die plaatsvindt 

wanneer de oplossingen met elkaar in aanraking komen. Hoe heet dit 
type reactie? 

c. Waarom is dit zo gevaarlijk als deze reactie op het ISS zou gebeuren? 
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5.5 Zuurstofgeneratie 
Er is een zogenaamde “regel van twee”: Een mens kan gemiddeld twee 
weken zonder eten, twee dagen zonder water, maar slechts twee minuten 
zonder zuurstof. Dus ondanks dat eten en drinken misschien wel net zo 
belangrijk zijn als zuurstof, zou gebrek eraan voor de astronauten veel 
sneller een (dodelijk) probleem zijn. In juni 2005 begaf de 
zuurstofgenerator op het ISS het. In het informatieblok staat een 
verzonnen krantenartikel dat in een Engelse krant gepubliceerd had 
kunnen zijn over deze gebeurtenis. 
 

15. Bron: HORRIBLE MOMENTS FOR ISS CREW 
The three-man-crew of the International Space Station must have had 
quite some scary moments when out of the blue their oxygen generation 
system failed. A quick reboot of the entire life support system did not 
repair the machines. The so called “Elektron” (the Russian name of the 
machine) turned out to be seriously broken and beyond repair. Since the 
backup O2 storage tanks were quickly emptied, the crew had to use 
Emergency Oxygen Candles (EOC) for two weeks. These candles are based 
on a chemical reaction that produces breathable oxygen. By the time a 
rocket brought the astronauts a new oxygen generator they were left with 
only forty-eight hours of breathable air. 
 
“Not only running out of air was bad, but also the smell of these EOC 
candles. They make a lot of noise and smell horrible,” one of the crewmen 
said when he was back on earth. “I took one of the six remaining candles 
with me as a souvenir”  

 

37. Vraag 
Beschrijf aan de hand van het bovenstaande artikel hoeveel en welke 
reserve zuurstofsystemen er op het ISS zijn. 
 

16. Achtergrondinformatie: zuurstofkaarsen 
Zuurstofkaarsen: 50 cm hoge metalen buizen die gevuld zijn met 
natriumchloraat (NaClO3). Bij verwarming ontleedt deze stof in zuurstof en 
een niet reactief zout. Voor 1,00 g zuurstof moet er 2,22 g NaClO3 worden 
ontleed. Wanneer de kaars eenmaal op gang gebracht is door verwarming, 
houdt de reactiewarmte zichzelf in stand en levert netto ca. 800 W aan 
warmte. Een kaars gevuld met 0,6 kg NaClO3 levert net voldoende zuurstof 
voor één persoon per dag. 

 

38. Vraag 
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Lees het informatieblok over zuurstofkaarsen door en beantwoord de 
volgende vragen hierover: 
a. Is de reactie die optreedt in een zuurstofkaars een exotherme of 

endotherme reactie? (zoek deze termen op in je scheikundeboek). 
b. Schrijf de reactievergelijking van de reactie in de zuurstofkaars op. 
c. Bereken hoeveel kg zuurstof er wordt gemaakt door één kaars. 
d. Hoeveel liter zuurstof is dit? Gebruik hierbij de dichtheid van 

zuurstof van 1,43 kg m-3. 
 

39. Demonstratieopdracht 
Om te laten zien dat er zuurstof gemaakt wordt bij de verwarming van 
natriumchloraat kan het volgende experiment gedaan worden: Je docent 
of TOA laat zien hoe NaClO3 in een (dikwandige) reageerbuis boven een 
brander smelt. Hierdoor begint de stof te ontleden, iets wat je soms kan 
zien door kleine belletjes zuurstof. De zuurstof is extra goed zichtbaar 
wanneer er een gummy beer of winegum snoepje in de buis wordt gedaan.  
 
Je hebt net berekend hoeveel liter zuurstof er per persoon per dag nodig 
is. Als al de zuurstof die de bemanning nodig heeft allemaal zou worden 
opgeslagen in tanks, dan zou het ISS veel te groot worden. Een betere 
manier is om de zuurstof ter plekke te maken. Er zijn verschillende 
chemische reacties bedacht waar zuurstof bij vrijkomt, zoals bij de 
zuurstofkaarsen. Maar de schoonste manier om zuurstof te maken is door 
water te splitsen in O2 en H2. Dit proces kost energie en dit kan worden 
geleverd in de vorm van elektriciteit. Dit soort ontledingsreacties worden 
dan ook elektrolyse genoemd. Figuur 28 laat schematisch een 
elektrolyseopstelling zien. 

 
Figuur 28: de elektrolyse van water. 
 
Ook op het ISS wordt water gesplitst in zuurstof en waterstofgas. Dit 
waterstofgas werd altijd als gasafval de ruimte in geblazen, maar 
tegenwoordig wordt dit gebruikt in het CO2 reductieproces (zie paragraaf 
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5.6). De benodigde elektriciteit voor de elektrolyse wordt door de 
zonnepanelen gemaakt. De elektriciteit wordt vervolgens in de 
zuurstofgenerator door het water heengeleid zoals dat ook gebeurt in 
figuur 28. 
 
Je kan je misschien voorstellen dat het belangrijk is om zuiver water te 
gebruiken in de elektrolyse, omdat je anders misschien wel andere 
reacties kan krijgen, maar het probleem is dan dat heel puur water 
helemaal geen stroom geleidt. Omdat de stroomkring uit figuur 28 
gesloten moet zijn voordat hij werkt, voegen ze er een elektrolyt aan 
toe. Dit is een zout dat oplost in het water en hierdoor gaat de oplossing 
wel geleiden. Dit zout wordt natuurlijk zo gekozen dat er geen bijreacties 
door kunnen ontstaan. Op het ISS gebruiken ze natriumhydroxide als 
elektrolyt. 
 

40. Vraag 
a. Schrijf de kloppende reactievergelijking op van de elektrolyse van 

water. 
b. Hoeveel liter zuurstof kan er uit één liter water (998 gram) gemaakt 

worden? Je hebt hier de dichtheid van zuurstof voor nodig uit 
bijvoorbeeld BINAS. 

c. Hoeveel liter water moet er dus per persoon per dag worden 
geëlektrolyseerd (gebruik hierbij de gegevens uit paragraaf 5.4)? 

d. Hoe kan het dat zuiver water geen stroom geleidt, maar een 
zoutoplossing wel? 

5.6 CO2 reductie 
Bekijk figuur 22 aan het begin van dit hoofdstuk nog eens goed. Kijk vooral 
naar blok F en je antwoord op vraag 26b. De reactievergelijking die je 
daar had moeten opschrijven is:  
 

CO2  + 4 H2    2 H2O + CH4 

 
Dus van het afvalgas H2 en het vervuilende koolstofdioxide worden twee 
andere gassen gemaakt: methaan en water. Water, heb je geleerd, wordt 
onder andere gebruikt op het ISS om zuurstof van te maken terwijl 
methaan geloosd kan worden. Maar als CO2 kan worden omgezet in water 
en water kan worden gebruikt om zuurstof mee te maken, waarom moet 
er dan nog steeds CO2 de ruimte in gespoten worden? Om dit te 
beantwoorden moeten we eens goed kijken welke drie reacties er nu 
betrokken zijn bij de generatie en het gebruik van zuurstof. 
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Stel een astronaut op het station verbrandt in zijn lichaam alleen maar 
glucose. Hierbij heeft hij zuurstof nodig en maakt hij CO2 dat hij uitademt 
en water dat hij uitplast: 
1. Glucose verbranding:  C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O 

 
De zuurstof die hiervoor nodig is komt dus uit de elektrolyse van water, 
waarbij waterstof en zuurstof gemaakt wordt: 
2. Water elektrolyse:  2 H2O  2 H2 + O2 

 
Ten slotte kan dit waterstofgas gebruikt worden om van het ongewenste 
CO2 af te komen via de CO2 reductie: 
3. CO2 reductie: CO2 + 4 H2  2 H2O + CH4 

 
Dit zijn de drie reactievergelijkingen die van belang zijn. Laten we nu 
eens kijken naar wat er gebeurt voor de verbranding van één molecuul 
glucose. Hiervoor zijn 6 zuurstofmoleculen nodig (reactievergelijking 1) 
waarvoor volgens reactievergelijking 2 twaalf watermoleculen gesplitst 
worden. Dit komt neer op vermenigvuldigen van deze reactievergelijking 
met 6. De 12 waterstofatomen die dan bij reactievergelijking 2 vrij komen 
raak je kwijt als je reactievergelijking 3 (waarin 4 H2 staan) met 3 
vermenigvuldigt. Dit levert op: 
 

1. C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O blijft zo 
2. (2 H2O  2H2 + O2) × 6 dit wordt  12 H2O  12 H2 + 6 O2 

3. (CO2 + 4 H2  2 H2O + CH4) × 3 dit wordt        3 CO2 + 12 H2  6 H2O + 3 CH4 

 
Alle drie verkregen reactievergelijkingen bij elkaar opgeteld levert: 
 C6H12O6 + 6 O2 + 12 H2O + 3 CO2 + 12 H2   
6 CO2 + 6 H2O + 12 H2 + 6 O2 + 6 H2O + 3 CH4 

 
Tegen elkaar wegstrepen van factoren die zowel links als rechts staan 
levert een opmerkelijk simpele reactievergelijking op: 
 C6H12O6  3 CO2 + 3 CH4 

 
Dus uiteindelijk komen er uit één glucosemolecuul dus drie 
methaanmoleculen en drie koolstofdioxidemoleculen vrij. Deze zes 
gasmoleculen worden niet gebruikt en moeten dus geloosd worden. 
 

41. Vraag 
a. Is de uiteindelijke reactievergelijking C6H12O6 → 3 CH4 + 3 CO2 nog 

steeds een verbrandingsreactie? Een ontleding misschien? Waarom 
(niet)? 

b. Wat betekent het dat je geen zuurstof meer in de reactievergelijking 
ziet? 
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c. Het zou mooi zijn als er een apparaat zou bestaan dat van methaan 
en koolstofdioxide glucose kan maken. Dan zou een astronaut jaren 
in de ruimte kunnen zitten zonder water, zuurstof of zelfs eten van 
aarde nodig te hebben. Zou dit ooit kunnen? 

d. Op aarde kennen we methaan vooral van ons aardgas. Dit wordt 
vooral gebruikt voor het verwarmen van onze huizen. Leg uit waarom 
het ISS liever gebruik maakt van elektriciteit om het station op te 
warmen. 

 

Gevolg van CO2 reductie 
Het zogenaamde substitueren met reactievergelijkingen kan soms tot erg 
verrassende resultaten leiden, zoals hier waar in een 
totaalreactievergelijking glucose direct wordt omgezet in koolstofdioxide 
en methaangas. Dit betekent niet dat ons lichaam geen zuurstof nodig 
heeft om glucose te verbranden en zo ons energie te geven, maar het 
betekent wel dat samen met de andere systemen op het ISS er netto geen 
zuurstof nodig is op het station. Hierdoor zouden lange ruimtereizen 
mogelijk worden, omdat er dus netto geen water meegenomen hoeft te 
worden voor de zuurstofproductie. Het water wordt via de verschillende 
systemen gemaakt en de energie die hier voor nodig is komt uit de 
zonnecellen. 
 

Onderzoek 
Aan het eind van hoofdstuk 2 heb je een onderzoeksvraag geformuleerd 
over het ontbreken van lucht en/of water in de ruimte. 
Formuleer nu een definitieve onderzoeksvraag over het ontbreken van 
lucht en/of water. Geef aan waarom je dit eventueel zou willen 
onderzoeken. Formuleer ook een hypothese en geef argumenten waarom 
je denkt dat je hypothese juist is. Wat verwacht je dat er gebeurt, als je 
hypothese juist is? Bespreek je onderzoeksvraag en hypothese met je 
docent. 
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Figuur 29: een ruimtewandeling waarbij 
er iets verloren kan worden (bron 20). 

 

6 Het gevaar van een botsing: een 

risicoanalyse 

6.1 Inleiding 
Je hebt gezien dat de bewoners van het ISS zich onder andere moeten 
wapenen tegen de effecten van gewichtloosheid, straling, giftige gassen 
en bacteriën. Er is echter nog een laatste gevaar in de ruimte en dat is het 
gevaar van botsingen met de vele objecten die samen met het ISS rond de 
aarde draaien. Je zult zien hoe gevaarlijk zelfs een klein steentje kan zijn 
en waarom. Ook leer je aan het einde van dit hoofdstuk hoe je kan 
berekenen hoe groot de kans is dat het ISS getroffen wordt door dit 
zogenaamde ruimteafval. 

6.2 Foutjes in de ruimte 

42. Opdracht 
Lees de volgende vier krantenartikelen uit tekstbronnen 17, 
18, 19 en 20 door. Als je alleen rekening houdt met dit 
ruimtepuin, geef dan een aantal redenen om aan te nemen 
dat het veilig is om in de ruimte te zijn en een aantal 
redenen om aan te nemen dat het niet (meer) veilig is. 
Bespreek je redenaties klassikaal met elkaar. 
 
 

17. Bron: astronaute verliest gereedschapstas  
CAPE CANAVERAL - Astronaute Heidemarie Stefanyshyn-Piper heeft tijdens 
een ruimtewandeling een gereedschapstas verloren. Zij liet de tas per 
ongeluk schieten en moest hulpeloos toe zien hoe die wegzweefde. In de 
tas was een vetspuit geploft, waardoor een camera en de handschoenen 
van de astronaute onder de smurrie kwamen te zitten. Toen ze die 
afveegde, ontsnapte de witte tas aan haar greep en raakte ze al haar 
gereedschap kwijt. Stefanyshyn-Piper en haar collega Stephen Brown 
waren bezig een defect scharnier te repareren aan een van de 
zonnepanelen. 
Eerder zagen Stefanyshyn-Piper en Brown al een schroef voorbij zweven, 
maar ze waren er te ver van verwijderd om die te pakken te krijgen. Waar 
die vandaan kwam, is onbekend. Onderzocht wordt of het rondslingerende 
gereedschap gevaarlijk is voor deze en toekomstige ruimtevluchten. 

Bron: Algemeen Dagblad, 2 februari 2009 
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18. Bron: botsing van satellieten 
CAPE CANAVERAL - Twee grote communicatiesatellieten zijn in hun baan 
om de aarde op elkaar gebotst. Door de botsing, op 780 kilometer hoogte 
boven Siberië, zijn gigantische wolken met brokstukken ontstaan. Hoewel 
er duizenden satellieten in een baan om de aarde zweven, is een botsing 
als deze volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de eerste in 
zijn soort. Sinds 1957 zijn zesduizend satellieten in een baan om de aarde 
gebracht. Hiervan werken nog drieduizend. 
De botsing voltrok zich dinsdag tussen een commerciële Amerikaanse 
satelliet die in 1997 werd gelanceerd en een in 1993 gelanceerde 
Russische satelliet die niet meer functioneerde. De NASA zei niet te 
verwachten dat de wolken met puin gevaar opleveren voor het 
Internationale Ruimtestation (ISS). Het station bevindt zich 430 kilometer 
lager in een baan om de aarde en kan desnoods ook een uitwijkmanoeuvre 
maken. Ook de lancering van de ruimteveer Discovery later deze maand 
loopt geen gevaar door de botsing. De Russische ruimtevaartorganisatie 
Roskosmos zei eveneens dat het ISS geen gevaar loopt, ,,nu niet en in de 
nabije toekomst niet''. Een zegsman van het Russische 
ruimtevaartprogramma van de krijgsmacht zei dat het om een militaire 
sonde ging die twee jaar na de lancering kapot was gegaan. Het kan nog 
weken duren voordat het effect van de botsing is opgehelderd. De 
brokstukken van beide satellieten zullen hoogstwaarschijnlijk verbranden 
tijdens hun val door de atmosfeer. 

Bron: het Nederlands Dagblad, 12 februari 2009 

 

19. Bron: ruimtevervuiling 
DELFT/NOORDWIJK - De ruimte is dringend toe aan een grote 
schoonmaakbeurt. Er zweeft zoveel troep rond dat raketten, satellieten 
en ruimteschepen zich tegen het ruimteafval te pletter kunnen vliegen.  
 
,,De kans op botsingen wordt groter en groter,'' zegt Ron Noomen, 
universitair docent astrodynamica en satellietsystemen aan de TU Delft. 
,,Kunstmanen die niet meer functioneren blijven nu decennialang 
rondzweven, ze exploderen of ze vallen van ouderdom uit elkaar. Met 
almaar meer raketten, satellieten en ruimteafval, is het begrijpelijk dat 
objecten tegen elkaar knallen.'' 
 
Dinsdag beleefde de ruimte zijn eerste serieuze verkeersongeluk. Op 
ongeveer 800 kilometer boven Siberië kwamen een Amerikaanse en een 
Russische communicatiesatelliet met elkaar in botsing.  
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Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA hebben niet eerder twee 
satellieten elkaar vol geraakt. De Amerikaanse Iridium 33 was door het 
leger in gebruik om verbindingen via satelliettelefoons tot stand te 
brengen. De Russische Kosmos 2251 satelliet, die in 1993 is gelanceerd, 
functioneerde al een tijdje niet meer en zweefde rond als ruimteafval.  
 
Door de botsing zijn twee grote wolken van puin ontstaan. De brokstukken 
kunnen weer tegen andere satellieten, raketten en ruimtestations botsen, 
met alle gevolgen van dien.  
,,Zelfs een deeltje van 2 millimeter groot kan enorme schade toebrengen 
aan een kunstmaan,'' zegt de Duitser Gerhard Drolshagen, werkzaam bij de 
Europese ruimtevaartorganisatie ESA en expert op het gebied van 
ruimteafval. ,,Gemiddeld vliegt afval met een snelheid van 10 kilometer 
per seconde. Dat is tien keer sneller dan een kogel.''  
 
Ruimteafval ontstaat niet alleen door botsingen. Noomen: ,,Soms 
exploderen restjes brandstof of batterijen in satellieten waarvan de 
levensduur ten einde is. Ook zweven bijvoorbeeld rakettrappen door de 
ruimte. Dat nu twee satellieten tegen elkaar zijn gebotst, is niettemin vrij 
uitzonderlijk. Maar er zijn berekeningen die aantonen dat tegen het einde 
van deze eeuw 40 procent van de satellieten en raketten met elkaar of 
met ruimteafval in botsing zullen komen.''  

 
Botsingen laten zich voor een belangrijk deel vermijden als de bezem een 
keer door het heelal gaat. Sinds de toenmalige Sovjet-Unie in oktober 
1957 de Spoetnik als eerste satelliet de ruimte in schoot, zijn er naar 
schatting zesduizend gevolgd. De helft van die satellieten is volgens de 
NASA nog operationeel. De rest zakt, al of niet intact, tergend langzaam 
richting de dampkring.  Satellieten kunnen worden opgeruimd, maar 
ruimtevaartorganisaties hebben volgens zowel Noomen als Drolshagen tot 
dusverre nooit de moeite genomen dat te doen. ,,Een groot deel van de 
kunstmanen zweeft op een afstand tot 2000 kilometer boven de aarde,'' 
zegt Noomen.  
 
,,Ze worden gebruikt voor communicatie of voor het observeren van 
bijvoorbeeld de oceanen of de bossen op de aarde, om te achterhalen 
welke veranderingen er optreden. Als de levensduur van de satelliet is 
verlopen, kan hij richting de dampkring worden gestuurd en daarin 
verbranden. Het kost meer brandstof, iets wat de satelliet bij zijn 
lancering zwaarder en dus inefficiënter maakt, maar het voorkomt dat in 
onbruik geraakte objecten decennialang door de ruimte zweven.''   
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Onbruikbare satellieten die op grotere afstand van de aarde zweven, 
kunnen volgens Noomen naar een speciale 'begraafplaatsbanen' op zo'n 
36.000 kilometer van onze planeet, worden gestuurd.  

Toch zal er altijd afval in de ruimte blijven zweven. Als brokstukken al 
vergaan, dan duurt dat soms honderden jaren. ,,Daarom zijn bij bemande 
ruimtevluchten capsules voorzien van een bumpershield, een dikke, extra 
huid om het ruimteschip,'' zegt Noomen. ,,De laag is niet bestand tegen 
botsingen met grote brokstukken maar het houdt klein afval redelijk goed 
tegen.''  
 
Gerhard Drolshagen zegt dat de Verenigde Staten en Rusland inmiddels 
precies bijhouden waar in de ruimte zich rommel bevindt. ,,Nu maakt 
Europa nog gebruik van die informatie, maar er wordt gewerkt aan een 
eigen systeem. Met radars en optische telescopen kunnen brokstukken 
groter dan 10 centimeter worden waargenomen.''  
 
Rond 17.000 brokstukken van 10 centimeter of groter zijn inmiddels 
gelokaliseerd. Ruimtevaartorganisaties gebruiken de gegevens over het 
afval bij lanceringen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld een raket 
regelrecht een puinwolk wordt ingeschoten. Maar voorkomen is altijd 
beter dan genezen. Volgens Drolshagen hebben landen die actief zijn in de 
ruimtevaart met elkaar afgesproken dat de hoeveelheid ruimteafval in de 
toekomst zoveel mogelijk wordt beperkt. ,,De regels zijn nog niet 
bindend, maar dat verandert nog wel.'' 

Bron: Algemeen Dagblad, februari 2008 

 

20. Bron: ruimtestation ISS ontsnapt aan botsing 
HOUSTON - Het International Space Station (ISS) is donderdag bijna 
geraakt door een brok ruimteafval. De bemanning zocht een goed 
heenkomen in de aangekoppelde Russische Sojoez-capsule.  

De twee Amerikanen en een Rus kregen van de vluchtleiding het bevel 
voor de evacuatie. Een brok ruimteafval scheerde gevaarlijk dicht langs 
het ISS, meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Na tien 
minuten mocht de bemanning terug naar het ruimtestation. 
 
De drie bemanningsleden hadden met de Sojoez kunnen terugkeren naar 
de aarde als het stuk afval het ISS had geraakt. Volgens de vluchtleiding in 
Rusland is het brokstuk zonder problemen langsgevlogen. Het gaat 
mogelijk om een oude motor van het ISS zelf. Het ruimteafval werd pas 
kortgeleden ontdekt, te laat om het ruimtestation nog te laten uitwijken. 
 

 
Bron: Algemeen Dagblad, 12 maart 2009 
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6.3 Ruimteafval en mogelijk botsingrisico 
Je ziet dat een ongelukje in de ruimte zeer goed mogelijk is. Er zijn veel 
meer ongelukjes in de ruimte geweest, zo is er een handschoen die 
astronaut Ed White verloor bij de eerste Amerikaanse ruimtewandeling en 
Michael Collins verloor een camera bij het ruimtevaartuig Gemini 10. 
Verder zijn er o.a. afvalzakken, een schroevendraaier en een 
tandenborstel verloren. De lijst is te lang om op te noemen en dat 
betekent dat er zich nogal wat “rommel” in de ruimte bevindt en de 
volgende vraag kan dan toch wel gesteld worden: Is het nog wel veilig in 
de ruimte? 
 
De rommel in de ruimte noemen we ruimtepuin of ruimteafval. Sinds de 
lancering van de eerste spoetnik in 1957 zijn er zeker meer dan 20.000 
voorwerpen in de ruimte gebracht. Dit heeft veel puin opgeleverd: lege 
rakettrappen, onbestuurbare satellieten, kwijtgeraakt gereedschap 
enzovoort. In dit hoofdstuk zijn we vooral geïnteresseerd in wat de 
gevaren van dit ruimtepuin zijn voor een satelliet en dan het ISS in het 
bijzonder en hoe groot de kans is dat dit gebeurt. In december 2001 
hebben de motoren van een spaceshuttle al eens het in aanbouw zijnde 
ruimtestation (ISS) iets opzij moeten duwen om een naderend brokstuk 
van een Russische lanceerraket te ontwijken. 
 
 
 
Ruimtepuin bestaat uit fragmenten die een grote variatie kunnen hebben 
in snelheid en grootte (massa). Om inzicht te verkrijgen wat de 
verschillende fragmenten kunnen aanrichten zijn de volgende opdrachten 
illustratief. 

43. Vraag 
a. Stel dat een verfdeeltje een massa heeft van 1 gram en een snelheid 

van 6 km per seconde, bereken dan de kinetische energie van het 
verfdeeltje, dus de energie die vrijkomt bij een botsing. 

b. De potentiële energie is de energie die een voorwerp heeft als gevolg 
van de plaats die het inneemt in een krachtenveld. Dikwijls is dat 
krachtenveld de zwaartekracht. Er geldt: 

 

potE m g h           (14) 

 
waarin: 

 Epot = de potentiële energie in joule (J) 

 m = de massa van het voorwerp in kilogram (kg) 

 g = de zwaartekrachtversnelling in meter per seconde kwadraat (m s-2) 

 h = de hoogte van het voorwerp in meter (m). 

 
Figuur 30: verdeling van het 
ruimtepuin (bron 21). 
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Bereken van welke hoogte je een kluis van 200 kg moet laten vallen om 
dezelfde hoeveelheid energie te krijgen, gebruik hierbij de formule voor 
potentiële of hoogte-energie. 
 
Je ziet dus dat ook kleine snelle deeltjes goed in staat kunnen zijn om een 
hele satelliet onbestuurbaar te maken of zelfs te vernietigen. Laat maar 
eens een kluis van 200 kg van 9 meter hoog op een auto vallen, hoe zou de 
auto er na de botsing uitzien?  
 
In figuur 31 zie je een grafiek waarin het aantal deeltjes ruimtepuin/afval 
dat door een vierkante meter oppervlak per jaar gaat (flux) is uitgezet 
tegen de minimale diameter van het fragment. De gegevens van deze 
grafiek hebben betrekking op de baan die het ISS doorloopt en niet op de 
hele ruimte. 
 

 
Figuur 31: ruimtebaan van ISS en ruimtepuin (bron: Ordem 2000 programma NASA). 
 
Uit bovenstaande grafiek kun je afleiden dat er ongeveer 3·10-6 deeltjes -
met een diameter van 1 cm of meer- per jaar door 1 m2 gaan en ongeveer 
20 met een diameter van 0,01 cm of meer.  

44. Vraag 
Bij de grafiek uit figuur 31, zie je bij de verticale as de eenheid no/m2/yr 
staan.  
a. Leg uit waar die eenheid voor staat. 
b. Wat betekent een flux van 1·10-4 no/m2/yr? 
 
In de grafiek is er sprake van een  logaritmische schaalverdeling.  
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21. Wiskunde: logaritmen 

De logaritme voor een bepaald getal (het grondtal) is de macht waartoe je het 
grondtal moet verheffen om een getal x als uitkomst te krijgen. Meestal is het 
grondtal gelijk aan 10. Bijvoorbeeld met welk getal moet je 10 verheffen om 100 als 
uitkomst te krijgen? Het antwoord is 2, want 102 = 100. We zeggen de logaritme van 
100 is 2. Anders genoteerd 10log100 = 2. Omdat het grondtal vrijwel altijd 10 is, 
wordt het meestal weggelaten, dus log100 = 2. Om 1000 te krijgen, moet je het 
grondtal tot de macht 3 verheffen enzovoort. Het getal 3 betekent in werkelijkheid 
een 10 keer zo grote hoeveelheid: 1000 = 100x10. Het is handig een logaritmische 
schaal te gebruiken, als de waarden erg uiteenlopen. 
De pH is een voorbeeld waarbij de grootte uitgedrukt wordt op een logaritmische 
schaal. Een pH van 7 komt overeen met een hoeveelheid H+-ionen van 10-7. De pH 
wordt uitgerukt in de negatieve logaritme, dus in dit geval – log10-7. Hier staat niet 
anders dan tot welke macht je 10 (het grondtal) moet verheffen om 10-7 te krijgen? 
Dat is uiteraard -7 en omdat min maal min plus is, staat er 7. Een pH van 6 wil nu 
zeggen dat deze oplossing 10 maal zuurder is dan een oplossing met een ph van 7, 
want 10-6 is 10 maal zo groot als 10-7. 
In een aantal gevallen wordt de voorkeur gegeven aan een ander grondtal. Dat is 
bijvoorbeeld zo bij de natuurlijke logaritme. Daar is het grondtal niet 10, maar 2,7. 
Het symbool is e. De schrijfwijze is als volgt: elogx. Vaak wordt dit ook weergegeven 
als lnx. Verderop zullen we de natuurlijke logaritme tegenkomen. 

 

Ruimtepuin en het ISS 
Voor de volgende voorbeelden en vragen moet je gebruik maken van de 
informatie over het station dat gegeven is onderaan paragraaf 1.2. Met 
deze gegevens en de grafiek uit figuur 31 gaan we nu berekenen wat de 
kans is dat het ruimtestation wordt getroffen door ruimteafval. We 
hebben daarvoor de oppervlakte van het ruimtestation nodig. 
 

Voorbeeld 
Stel dat het station de vorm heeft van een rechthoek met een breedte van 
10  meter en een hoogte van 5 meter, dan is de oppervlakte 50 m2. Per 
vierkante meter gaan er gemiddelde elk jaar 20 deeltjes groter dan 0,1 
mm door elke vierkante meter Voor het hele oppervlak dus 1000 deeltjes  
Nemen we de deeltjes groter, bijvoorbeeld minimaal 10 cm, dan lezen we 
uit de grafiek af: per vierkante meter 3·10-7 gemiddeld per jaar. Voor 50 
m2 zijn dat dan 1,5·10-5 deeltjes gemiddeld per jaar 
 
Niet alle deeltjes zijn even gevaarlijk. Vooral deeltjes die een hoge 
snelheid hebben en/of een grote massa zijn gevaarlijk. Uit bovenstaand 
voorbeeld blijkt duidelijk dat het ruimtestation vele malen per jaar 
getroffen wordt door (kleine) deeltjes, in dit voorbeeld 1000 keer door 
deeltjes groter dan 0,1 mm.  
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45. Vraag 
Bereken met behulp van de grafiek en de gegevens van het ISS het 
gemiddeld aantal deeltjes met een minimale diameter van 1 mm die het 
station jaarlijks raken. Doe dit ook voor deeltjes met een minimale 
afmeting van 1 cm. 

6.4 De Poisson verdeling 
De Poisson verdeling is een kansverdeling die optreedt in metingen 
waarbij je het aantal successen telt in een bepaald tijdsbestek. Hierbij 
moet je denken aan metingen die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld de 
volgende situaties:  
 

 het aantal bezoekers van een website over een hele dag gezien  

 het aantal keren per uur dat er aan de tijdserver van Greenwich wordt 
gevraagd hoe laat het is  

 het aantal klanten dat per kwartier iets afrekent bij de kassa van de 
supermarkt  

 het aantal weeffouten per meter in een stuk tapijt  

 het aantal dodelijke ongelukken veroorzaakt door een trap van een 
paard 

 het aantal telefoonoproepen per minuut bij de dienst "Inlichtingen" 

 het aantal blikseminslagen per jaar. 
 
Een variabele, bijvoorbeeld het aantal bezoekers of het aantal 
weeffouten, waarvan de uitkomst afhangt van het toeval heet een 
toevalsvariabele of stochast. De stochast wordt meestal met een X 
aangegeven. 
 
P(X = k) is de kans dat iets met k aantal successen gebeurt, k is het aantal 
successen. We kunnen bijvoorbeeld de volgende stochast X kiezen: het 
aantal zessen dat boven komt te liggen bij vijf keer gooien met een 
dobbelsteen.  
 
We kunnen dan 0 keer een zes gooien, één keer een zes, twee keer, 
enzovoort, met maximaal 5 keer een zes. De X kan dus 0 zijn, maar ook 1, 
2, 3, 4 of 5. De kans op geen zes is bij één keer gooien 5/6 en bij vijf keer 
gooien (5/6)5. P(X=0) betekent de kans op geen 6 bij vijf keer gooien en is 
daarom: P(X=0) = (5/6)5.  

46. Vraag  
a. Bereken P(X=1), met X dus het aantal zessen bij vijf keer gooien, 

P(X=2), P(X=3), P(X=4), P(X=5).  
b. Bereken ook de som van alle kansen, dus P(X=0) + P(X=1) + … + 

P(X=5). 
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Aantal jaren met x 
doden per korps 

x Gemeten 
0 109 
1 65 
2 22 
3 3 
4 1 
>5 0 

Figuur 32: aantal dodelijke 
ongelukken veroorzaakt door 
een trap van een paard van 
10 Pruisische legerkorpsen in 
een periode van (1875-1894) 
(bron: Bortkiewicz, 1898). 

 

 
We kunnen ook de volgende stochast kiezen: het aantal keren per jaar dat 
het station wordt getroffen door ruimtepuin. We noemen deze stochast 
weer X.  
 
Er geldt dan: P(X = k) is de kans dat iets met k aantal successen gebeurt, k 
is het aantal successen (het aantal treffers) en P is de kans dat iets 
gebeurt over een tijdsbestek (bijvoorbeeld gemiddeld aantal keren 
getroffen per jaar). 
 
Met P(X=0) bedoelen we dan de kans dat het station geen enkele keer per 
jaar door ruimtepuin wordt getroffen en met P(X=3) bedoelen we de kans 
dat het ruimtestation drie keer per jaar door ruimtepuin wordt getroffen. 
 
De wet van Poisson, een wet waarmee je de kans op een bepaalde 
uitkomst kunt berekenen luidt als volgt: als de stochast X het totale aantal 
toevaltreffers aangeeft in een zeer groot aantal onafhankelijke 
uitvoeringen van een kansexperiment met een zeer kleine succeskans, dan 
is de kans P(X=k) bij goede benadering gelijk aan  
 

!k
e

k
, voor k=0, 1, 2, … .  (15) 

 
Hierbij is e het grondgetal van de natuurlijke logaritme: e ≈ 2,7182818… , 
k! is k-faculteit en λ een positief getal, gelijk aan het verwachte aantal 
treffers in een bepaalde tijdsperiode.  
 

22. Wiskunde: faculteit en onafhankelijk 

4-faculteit, notatie 4!, betekent: 4x3x2x1=24 en 5! betekent 5x4x3x2x1 = 120 en 10! 
= 10x9x8x7x6x5x4x3x2x1. Je kunt ook zeggen: 4! = 5!/5, 3! = 4!/4, 2! = 3!/3 en 1! = 
2!/2. Hieruit volgt dus logischerwijs: 0! = 1!/1 = 1. 
 
Iedere worp met een dobbelsteen is weer een onafhankelijke uitvoering. Als je net 
een zes hebt gegooid, is de kans om daarna weer een zes te gooien net zo groot als 
de kans op een één of een twee, enzovoort. Heb je al twintig keer geen zes 
gegooid, dan is bij de volgende worp de kans op een zes niet groter dan 
bijvoorbeeld de kans op een vijf of een twee. De dobbelsteen heeft geen geheugen.   

 

Een voorbeeld van de Poisson verdeling 
 
In tabel uit figuur 32 wordt eerst het totaal aantal ongelukken met 
dodelijke afloop berekend, dat is 122 (65+2·22+3·3+4·1). Het totaal aantal 
jaren voor 1 legerkorps is 200, 10 legerkorpsen in een periode van 20 jaar 
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komt overeen met 1 legerkorps in een periode van 200 jaar. Dus de kans 
op een ongelukje met dodelijke afloop in 1 legerkorps is 0,61 per jaar 
(122/200), dus λ=0,61, het verwachte aantal dodelijke slachtoffers per 
jaar in 1 korps. Je kunt dan nu de kansen berekenen met:  

P(X = 0) = 
0,61 0,61

.
!

k

e
k


 

P(X = 0) = 
0

0,61 0,61
.

0!
e

= 0,543 

P(X = 1) = 
1

0,61 0,61
.

1!
e

= 0,331 

 

47. Vraag 
Bereken de uitkomsten uit de tabel in figuur 33 na, gebruik eventueel je 
GRM. 

k 0 1 2 3 4 >5 
P(X=k) 0,543 0,331 0,101 0,021 0,003 0,000 

Figuur 33: Poission verdeling dodelijke ongelukken Pruisische legerkorpsen. 
  

De Poisson verdeling en het ISS 
Stel dat een ruimtestation eens in de twee jaar wordt getroffen en we 
willen de kans per jaar bekijken, dan is λ=0,5, want als we het eenmaal 
per twee jaar verwachten, dan verwachten we het een half maal per jaar. 
Wordt het station eenmaal per maand getroffen, dan is λ=12, want we 
verwachten dan 12 inslagen per jaar.  
 
Is in het geval van treffers van ruimteafval bij het ISS ook sprake van een 
groot aantal onafhankelijke uitvoeringen van een kansexperiment? Ja, 
want het station kan ieder moment door ruimteafval worden getroffen. 
Onafhankelijk wil in dit geval zeggen dat het ruimteval ‘geen geheugen’ 
heeft. Als het station net geraakt is, kan het de volgende seconde wel 
weer geraakt worden, het kan echter ook nog jaren duren.  
Zie het als een dobbelsteen met ontzettend veel vlakken en één rood vlak. 
De kans op het rode vlak (bijvoorbeeld de kans op inslag) is erg klein, 
maar de dobbelsteen rolt continu en steeds ligt er even een ander vlak 
boven. Het aantal keren dat de dobbelsteen rolt is niet te tellen, toch 
willen we de kans op éénmaal het rode vlak, of tweemaal het rode vlak, 
enzovoort berekenen.  
 

Voorbeeld 
Stel dat van een satelliet is bijgehouden hoe vaak het per jaar is getroffen 
door ruimteafval met een diameter van 1 cm of groter en dat deze 

 
X Aantal 

treffers 
1990 0 
1991 1 
1992 1 
1993 3 
1994 0 
1995 1 
1996 2 
1997 4 
1998 2 
1999 0 

Figuur 34: treffers per jaar 
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gegevens in een tabel zijn gezet, in de linker kolom het jaar en in de 
rechter kolom het aantal treffers in dat jaar (figuur 34). Er is totaal dus 10 
jaar gemeten ( 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 10 ). 
 
 
De satelliet is in dit voorbeeld 3 jaar niet geraakt, er zijn 3 jaren geweest 
dat de satelliet eenmaal is geraakt, in 2 jaren tweemaal, enzovoort. We 
willen nu de kans berekenen dat de satelliet het komende jaar door 
ruimteafval wordt getroffen: 
 
In 10 jaar tijd is de satelliet dus 14 keer geraakt (3x0+3x1+2x2+1x3+1x4), 
het gemiddeld aantal botsingen per jaar is dus 14/10 = 1,4 per jaar; λ=1,4. 
Je kunt nu de kansen berekenen met: 

P(X=k) = 
!

4,1
.4,1

k
e

k


, De uitkomst op 0 botsingen is daarom: P(X=0) = 

!0

4,1
.

0
4,1e , 0!=1, er komt dus uit: 1,4 1

1
e  = 0,25. We vinden dus een kans 

van 25%. De kans op twee botsingen (k=2) is dan: P(X=2) = 
!2

4,1
.

2
4,1e  ≈ 0,24 

 
48. Vraag 
a. Bereken de kans dat de satelliet één keer geraakt wordt. 
b. Bereken de kans dat de satelliet meer dan twee keer geraakt wordt. 

6.5 Risico-inschatting 
In figuur 35 zie je het resultaat van een laboratoriumexperiment, waarbij 
een deeltje met een snelheid van ongeveer 6,8 km/s een blok aluminium 
heeft getroffen met een dikte van 18 cm. Het deeltje had een diameter 
van 1,2 cm en een massa van 1,7 gram, de diameter van de inslag is 9 cm 
en de diepte is 5,3 cm. Ter vergelijking: de inslagsnelheid van een kogel 
bedraagt ongeveer 1 km/s . 
 
De gevolgen van het ruimteafval kunnen dus zeer groot zijn. Wolken van 
echt heel kleine deeltjes zijn niet zo schadelijk, maar kunnen erosie 
veroorzaken, vergelijkbaar met zandstralen.   
 
Er is een groot verschil tussen inslagen van ruimtepuin en meteorieten. 
Dit is namelijk de snelheid. De gemiddelde inslagsnelheid voor 
meteorieten is 20 km/s en voor ruimtepuin 10 km/s. Als een kogel inslaat 
in een plaat van staal, wordt de bewegingsenergie omgezet in de 
vervorming van de plaat en de kogel waardoor de kogel stopt. Als een stuk 
ruimtepuin of een meteoriet inslaat in een soortgelijke plaat, dan worden 
door de hoge snelheid in de plaat en het projectiel schokgolven gevormd. 
Dit heeft tot gevolg dat de temperatuur van de plaat en het projectiel 

 
Figuur 35: 
laboratoriumexperime
nt (bron: ESA). 
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stijgt. De bewegingsenergie wordt omgezet in warmte. Sla maar eens met 
een hamer een aantal keren op een plaat, de plaat wordt warm. Soms kan 
de temperatuur zo hoog oplopen dat het materiaal begint te smelten.  
 
Er kan nog een verschijnsel optreden bij hogesnelheidsinslagen. Dit heeft 
te maken met het ontstaan van de schokgolven. Als zo’n schokgolf door 
een inslag de achterkant van de plaat bereikt kan dat een deel van het 
materiaal van de plaat uit de plaat drukken. Zie figuur 35. De snelheid 
waarmee zo’n deeltje de plaat verlaat ligt tussen de 10 en 50% van de 
inslagsnelheid. Als een ruimtestation geraakt wordt door een stuk 
ruimtepuin met een snelheid van 10 km/s, dan zouden er van de 
binnenkant van de wand stukken, met een snelheid van 1 tot 5 km/s, 
kunnen afspringen zonder dat er een gat in de wand hoeft te ontstaan. Er 
is dus geen gevaar voor decompressie, het gevaar dat de druk sterk 
afneemt, maar de situatie is wel degelijk levensbedreigend. De snelheid 
waarmee de stukken van de wand afspringen, hebben minimaal de 
snelheid van een kogel! 
 
Om een ruimtevaartuig te beschermen tegen inslagen zou het een optie 
kunnen zijn om de wanden van het vaartuig dikker te maken. Het 
probleem is echter dat er al een 10 cm dikke wand nodig is om te 
voorkomen dat een stuk ruimtepuin van aluminium van 1 cm groot met 
een inslagsnelheid van 10 km/s bovenstaand verschijnsel veroorzaakt. 
 
Het Whipple Shield heeft in het verleden veel ruimtevaartuigen 
beschermd tegen het gevaar van voornamelijk meteorieten (zie figuur 36). 
De verbeteringen van het concept van het Whipple Shield hebben er toe 
geleid dat we ons nu ook op een doeltreffende manier tegen ruimtepuin 
kunnen verweren. Toepassing van geavanceerde schilden zoals het Double 
Bumper Shield, het Stuffed Whipple Shield en het Multi Shock Shield, 
zorgen ervoor dat de veiligheid van astronauten en kosmonauten aan 
boord van het Space Station Alpha zoals het ISS genoemd wordt, 
voldoende gegarandeerd kan worden 
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Figuur 36: het Stuffed Whipple Shield (bron 22). 
 

49. Opdracht 
Zoek informatie over deze schilden op en ga na hoe deze eruit zien. 
Probeer de werking ervan te begrijpen.  
 
Objecten tot zo’n 3-5 cm diameter kunnen worden “opgevangen”. Voor 
grotere objecten zullen uitwijkingsmanoeuvres gemaakt moeten worden 
zoals eerder met de MIR en met de Space Shuttle gebeurde. Belangrijker 
nog dan het zoeken naar verbeterde beschermingsmethoden is het besef 
dat moet groeien onder een ieder die met ruimtevaart te maken heeft, 
dat we met alle middelen moeten voorkomen dat er nog veel ruimtepuin 
bij komt. De situatie is gelukkig nog niet zo dramatisch dat elke satelliet 
met schilden moet worden uitgerust, maar als de hoeveelheid ruimtepuin 
blijft groeien in het huidige tempo (zo’n beetje 5% toename per jaar) zou 
de ruimtevaart wel eens kunnen omkomen in haar eigen vuil.  
 

50. Vraag 
a. Bereken met behulp van de Poissonverdeling welke kans het 

ruimtestation heeft om in een jaar tijd geraakt te worden door één 
deeltje met minimale afmeting 0,5 cm. 

b. Voor deeltjes met een minimale diameter van 2 cm maakt men een 
uitwijkmanoeuvre. Bereken de jaarlijkse kans op een 
uitwijkmanoeuvre. 

c. Men wil minimaal 50 jaar gebruik maken van het ruimtestation. 
Welke kans heeft het ruimtestation om niet geraakt te worden door 
een “fataal” deeltje met minimale diameter van 2 cm in deze 50 
jaar. 
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Onderzoek 
Aan het eind van hoofdstuk 2 heb je een onderzoeksvraag geformuleerd 
over het gevaar van een botsing. Formuleer nu een definitieve 
onderzoeksvraag over het gevaar van een botsing. Geef aan waarom je dit 
eventueel zou willen onderzoeken. Formuleer ook een hypothese en geef 
argumenten waarom je denkt dat je hypothese juist is. Wat verwacht je 
dat er gebeurt, als je hypothese juist is? Bespreek je onderzoeksvraag en 
hypothese met je docent. 
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7 Eindopdracht 
 
In deze module heb je veel informatie gekregen en deels ook zelf al 
opgezocht over het ISS, de werking van het station en welke gevaren er 
zijn. Aan het eind van hoofdstuk 2 heb je 4 onderzoeksvragen 
geformuleerd over de volgende onderwerpen: 

 de gevolgen van gewichtloosheid 

 het gevaar van straling 

 het ontbreken van lucht en/of water in de ruimte 

 het gevaar van een botsing. 
 
Deze onderwerpen kwamen overeen met de inhoud van hoofdstuk 3 tot en 
met 6. Aan het eind van die hoofdstukken heb je telkens één van de 
onderwerpen nader gedefinieerd. Je hebt een hypothese opgesteld, 
argumenten voor je hypothese gegeven en aangegeven wat je verwachtte 
dat er uit je experiment zou komen, als je hypothese juist was. Je hebt 
ook aangegeven waarom je juist dit zou willen onderzoeken. 
 
Ga met je groepje nog eens de vier mogelijk onderzoeken langs en 
probeer samen tot een conclusie tot komen: wat willen jullie dat er 
onderzocht wordt in het ISS? 
Als je het tenslotte eens bent geworden, stel dan een onderzoeksplan op. 
(Misschien moet je je eerst nog wat verder verdiepen in de materie, 
voordat je je definitieve onderzoeksplan opstelt).  
 
In het onderzoeksplan komt te staan welke materialen er nodig zijn. Denk 
daarbij aan de kosten die gepaard gaan met het transport naar het ISS. 
Verder komt erin te staan hoe het experiment precies uitgevoerd moet 
worden. Denk ook hier weer aan de randvoorwaarden. Niet alles kan 
uitgevoerd worden. Zo kan er niet zo maar met vuur gewerkt worden. Het 
kost zuurstof en het is gevaarlijk. De hoeveelheid water is beperkt 
enzovoort.  
 
Bespreek je proefopzet met je docent en je TOA. Misschien is het nodig 
om eerst je experiment op aarde uit te proberen.  
Zijn je docent en je TOA akkoord, maak dan een Powerpoint presentatie, 
waarin je duidelijk maakt wat je wil laten onderzoeken en hoe dat 
uitgevoerd moet worden.  
 
Presenteer je onderzoek tenslotte aan je klasgenoten. Jullie zullen hierbij 
niet alleen op diepgang van je onderzoek beoordeeld worden, maar ook op 
de kwaliteit van de Powerpoint en op jullie manier van presenteren. Lees 
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voor meer informatie over al deze facetten van presenteren de 
�werkinstructies presenteren in de NLT toolbox. 
 
Het beste onderzoek kan naar een onderzoeksinstelling opgestuurd 
worden, zoals bijvoorbeeld de ESA. Ook al zul je misschien niet zelf naar 
het ISS afreizen, jouw experiment maakt in ieder geval wel een kans om 
op het ISS uitgevoerd te worden. 
 
Veel plezier met je afsluitende opdracht en wij hopen dat je een goed 
idee hebt gekregen over het (over)leven op het internationale 
ruimtestation, het ISS. 
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Artikel over zonne-explosie en de gevolgen hiervan in Canada. 

URL12 Windows to the universe 
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