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1 Inleiding 

Voor de meeste mensen is goed horen en spreken de gewoonste 

zaak van de wereld. 

Er zijn ook mensen voor wie dat niet zo is. 

 
In deze module maak je kennis met allerlei aspecten van horen, 

spreken en slechthorendheid. 

Het is de bedoeling dat je kennis opdoet over:  

 Het belang van het gehoor en de spraak voor de mens in de 

maatschappij. 

 Wat het betekent slechthorend te zijn.  

 Gehoortesten en oplossingen bij gehoorproblemen. 

 Gedrag en gehoor.  

 De bouw van het oor en de werking van de belangrijkste 

onderdelen.  

 De begrippen resonantie, eigentrilling en zweving.  

 De werking van het basilair membraan.  

 De theorie die als basis dient voor het ontwikkelen van 

hulpmiddelen en oplossingen bij gehoorproblemen.  

 De werking van de stem.  

 Wat staande golven zijn en onder welke voorwaarden deze 

kunnen ontstaan.  

 Het omzetten van geluid in impulsen. 

 

 
Figuur 1: Nederland in cijfers 
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Je oefent onder andere de volgende vaardigheden:  

 Informatie verwerven door te luisteren, door zelfstudie, door  

vragen te maken en na te kijken.  

 Door middel van korte demonstraties en practica je 

voorbereiden op de lesstof en verdiepingsopdrachten. 

 Samenwerken in een groep.  

 Informatie uit de praktische opdrachten verbinden aan de 

theorie.  

 In een groep zelfstandig onderzoek doen (zowel theoretisch als 

praktisch).  

 Een werkplan opstellen en uitvoeren.  

 Informatie uitwisselen door middel van presentaties. 

1.1 Opbouw 

In de inleiding staat wat de leerdoelen en de vaardigheidsdoelen 

van deze module zijn. We beschrijven nu hoe de module is 

opgebouwd. 

In paragraaf 1.2 staat iets over de verschillende werkvormen. 

In paragraaf 1.3 vind je informatie over de voorkennis die je moet 

bestuderen. 

In hoofdstuk 2 maak je nader kennis met het onderwerp. Het 

hoofdstuk bevat een aantal artikelen met vragen. De artikelen ga 

je lezen, de bijbehorende vragen ga je maken en nakijken of 

bespreken. Hoofdstuk 3 bestaat uit proeven die je in een 

roulatiepracticum uit gaat voeren. In de daarop volgende 

hoofdstukken bouw je de relatie tussen theorie en praktijk verder 

uit. De hoofdstukken bevatten informatie en 

verwerkingsopdrachten over het oor en de stem.  

Hoofdstuk 8 bestaat uit keuzeopdrachten. Je voert in een groep 

één opdracht uit en houdt er een presentatie over.  Door middel 

van de presentaties  krijg je informatie over de andere 

keuzeopdrachten. 

1.2 Werkwijze 

Iedereen bestudeert afhankelijk van eigen kennis en vakkenpakket 

nog extra voorkennis. 

Dit wordt in de hoofdstukken 1 en 3 van de module aangegeven. 

In de hoofdstukken 6 en 7 is een aantal stukjes als verdieping 

aangegeven. Je kunt dit beschouwen als extra stof. 

De opdrachten kun je uitvoeren volgens de aanwijzingen van je 

docent. 

De hoofdstukken 1, 2, 4, 5, 6 en 7 lenen zich voor individueel 

werk. Ook hierbij zijn soms aanwijzingen of uitleg door de docent 

noodzakelijk. 
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De roulatieopdrachten en de keuzeopdrachten doe je in een groep. 

De presentatie van het onderzoek doe je met je groep voor de klas 

(of deel van de klas).  

Je docent kan besluiten een schriftelijke toets te geven. In bijlage 

6 kun je vinden op welke manier de doelstellingen getoetst kunnen 

worden. 

1.3 Voorkennis 

Om deze module goed te kunnen doorlopen is het nodig bepaalde 

stof vooraf te herhalen of te bestuderen. 

1.3.1 De voorkennis voor biologie betreft: 

 De indeling van het zenuwstelsel.  

 Het centrale zenuwstelsel. 

 De zenuwcellen. 

 De werking van de zenuwcel. 

Ga hiervoor naar ► URL1. 

Bestudeer de volgende  begrippen: 

sensoren; prikkels; impulsen; sensorische zenuwcel; motorische 

zenuwcel; perifeer zenuwstelsel; ruggenmerg; axonen; cellichaam; 

dendrieten; synapsen; actiepotentiaal; celplasma; 

weefselvloeistof; grafiek; actiepotentiaal; ganglion; grijze stof; 

witte stof. 

Je kunt de tabellen 87D en 88 van Binas gebruiken. 

Als je deze begrippen beheerst, kun je wat biologie betreft aan de 

module beginnen. 

 

Voor de verdieping van het biologische deel van deze module heb 

je nog extra kennis nodig. Die extra kennis betreft: 

verlengde merg ; myelineschede;  membraandoorlaatbaarheid; 

insnoeringen van Ranvier;  diffusie; Na-K pomp; ionen; 

membraankanaaltjes; passief en actief transport; ATP;  

depolarisatie; repolarisatie; hyperpolarisatie; ganglion. 

1.3.2 Voorkennis voor natuurkunde vind je als 
volgt: 

 Ga naar de website: ► URL3 en bekijk als inleiding het 

onderdeel ‘Geluid’. 

 Daarna ga je naar bijlage 7 van deze module. In deze bijlage 

wordt de voorkennis kort besproken. 

De gedeelten die niet echt nodig zijn om de module te kunnen 

doen, staan als verdieping aangegeven. 

Soms staat er een applet vermeld. 

Als oefening staan aan het einde enkele opgaven (met 

uitwerkingen). 
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2 Oriëntatie 

In dit hoofdstuk maak je kennis met slechthorendheid.  

Je leest over wat je ervaart als je slechthorend bent, hoe 

slechthorendheid wordt opgespoord en wat er aan gedaan kan 

worden. Verder wordt aandacht besteed aan de invloed van harde 

muziek op je gehoor. 

In  bron 2 staat een artikel over  een meisje dat door middel van 

oordopjes deed of ze slechthorend was. 

Ze wilde ervaren hoe het is om slechthorend te worden of om 

slechthorend geboren te zijn.  

 

 

 
Bron 2: Wat zeg je? (Uit: NRC-Handelsblad van 23-09-06). 
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1 Vragen bij bron 2. 

In dit krantenartikel (NRC-Handelsblad, 23-09-2006) vertelt een 

meisje van 16 over haar ervaringen met oordopjes in. Door die 

oordopjes te gebruiken, doet ze alsof ze een beperkt gehoor 

heeft. 

a.  Welke geluiden vallen de eerste dag erg op? 

b.  Noem twee dingen die de eerste dag misgaan als gevolg van het 

beperkt horen. 

c. Beschrijf in het kort hoe ze zich op dag twee voelt. 

d. Hoe ervaart ze op dag drie het weer kunnen horen? 

e. Wat heeft ze  van het geheel geleerd? 

 

Het artikel in bron 3 gaat over een gehoortest voor pasgeboren 

baby's en wat er bij gebleken slechthorendheid gedaan kan 

worden. 

 

 
2. Vragen bij bron 3. 

In dit krantenartikel (Eindhovens Dagblad, 09-04-2005) wordt 

verteld over een gehoortest voor baby’s (neonataal = pasgeboren). 

 
Bron 3: Nieuwe gehoortest baby’s biedt snelle diagnose (Uit: Eindhovens Dagblad van 09-04-05) 
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Deze test is in 2005 ingevoerd op alle consultatiebureaus in 

Nederland. 

a. Noem twee voordelen van deze nieuwe test ten opzichte van de 

oude test.  

b. Na 3 maanden kan het BERA-onderzoek gedaan worden. Wat 

houdt dat in? (Zie ► URL4). 

In figuur 4 zie je de uitvoering van een BERA-test bij een jongere 

(open dag audiologie Eindhoven). 

c. Wat is de functie van een CI (cochleair implantaat)? (► Zie 

URL2 en 4). 

 

 

 

 

 

 

Het artikel in bron 5 gaat over de gevolgen van te hard geluid en 

over  maatregelen om schade aan het gehoor te voorkomen.  

  

 

 

 
 

 
Figuur 4: BERA-test bij een 
jongere (open dag audiologie 
Eindhoven). 

 



 
 

Oren die blootstaan aan 'oerend harde' - harder dan 80 decibel- muziek kunnen 

onherstelbaar beschadigd raken. “Maar zelfs bij honderdnegen decibel zie je ze 

hun hoofd in de boxen steken.” 

 

 
Bij de ingang van discotheken 
hangen ze steeds vaker: bordjes 
met de waarschuwing dat de 
muziek harder gaat dan honderd 
decibel. Maar niet alleen in disco's 
staat de muziek hard. 
Evenementen, een bruine kroeg en 
mp3-spelers: geluid is overal. En 
bijna overal hard - steeds harder, 
om precies te zijn. 
En dat heeft gevolgen. Steeds 
vaker, zegt audioloog Jan de Laat 
van het Audiologisch Centrum van 
het Leidse UMC, krijgt hij jongeren 
met gehoorschade in zijn praktijk. 
"Het is een duidelijke trend." 
Daarom komt de Nationale 
Hoorstichting binnenkort met een 
online 'oorcheck'. Verschillende 
bekende Nederlanders lenen hun 
stem aan de 'check'. Rappers 
Lange Frans en Baas B hebben 
vorige week als eersten hun 
stemmen laten opnemen. 
In natuurkundige termen is geluid 
een kleine, snelle schommeling in 
atmosferische druk. Nul decibel is 
de gehoordrempel.  Bij 130 decibel 
ligt de pijngrens. Maar geluid is 
óók: een trillend middenrif, vibraties 
in je onderbuik, je gevoelens uiten. 
En dat kán zachtjes, maar móét 
soms gewoon keihard. ongeacht de 
gevolgen. 
Hard geluid, en harde muziek dus 
ook, beschadigt de duizenden 
minuscule haartjes in het oor die 
geluid omzetten in signalen naar de 
hersenen. Het gevolg is: 
gehoorschade - doofheid. Hoe 
merk je dat? Audioloog Jan de Laat 
noemt een aantal symptomen. Zo is 
er de fluittoon in het oor, ’s nachts 
in bed na een concert of 
discobezoek. Na één of twee dagen 
is die toon meestal weer weg. Maar 
hoe vaker die fluittoon voorkomt, 
hoe langer het duurt voor bij weer 
verdwijnt. Tot het moment dat de 
toon helemáál niet meer weggaat: 
een permanente fluit in je hoofd. 
Een ander symptoom is 
overgevoeligheid voor geluid. De 
Laat: “Dan vraag je na afloop van 
een avondje stappen op normale 
toon hoe het met iemands gehoor 
is en krijg je als reactie: man, 
schreeuw niet zo!” 
Jan de Laat begon met collega's 
van het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam een jaar 
geleden een onderzoek naar de 

geluidsbeleving' en 
'geluidsblootstelling' van jongeren. 
Dit gaat met behulp van een 
geavanceerde geluidsmeter die in 
een PDA (een personal digital 
assistant, ook wel palmtop) is 
gestopt. Elke twee uur zendt die 
PDA zijn gemeten data naar een 
centrale computer. Die maakt een 
continu plaatje van de 
geluidssterkte in de omgeving van 
de drager van de palmtop. Het 
onderzoek zal vier jaar in beslag 
nemen, maar een aantal zaken is 
nu al duidelijk. De Laat: "Metingen 
direct na een event laten zien dat 
dan ongeveer 70 procent klaagt 
over oorsuizingen." Zorgwekkende 
cijfers vindt De Laat. "Van die 70 
procent zijn bij 60 procent die 
suizingen de volgende dag over. 
Tien procent heeft blijvend last van 
oorsuizingen. "Maar ja”, zegt hij, "ze 
zeggen: ach, het hoort erbij, die 
suizingen zijn vervelend maar ik wil 
de bas in mijn buik wel blijven 
voelen." 
En het publiek krijgt wat het wil. 
Deejay Gilton Franklin, vijftien jaar 
in het vak en zelf in principe 
voorzien van oorbescherming: 
"Deejays willen mensen los krijgen 
en zetten de schuif vol open: 
wakker worden!" Ook Hans van der 
Waal, 'senior medewerker geluid' 
bij DCMR Milieudienst Rijnmond, 
vindt dat het publiek zélf vraagt om 
harde muziek. Hij vertelt over de 
Dance Parade in Rotterdam, waar 
zijn dienst een paar jaar geleden 
metingen uitvoerde. "Vlak bij de 
geluidswagens, die in een kring om 
het publiek heen stonden, gaf de 
geluidsmeter ruim honderd decibel 
aan. Daar ging iedereen uit zijn 
dak. In het midden van de ring was 
het niveau vijfennegentig decibel. 
Daar was geen mens te bekennen." 
De Milieudienst Rijnmond meet 
alleen de overlast voor 
omwonenden: daar zijn de 
voorschriften op gebaseerd. Voor 
wat in disco's gebeurt, bestaan 
geen regels - althans,  niet voor het 
bezoekend publiek. Personeel 
wordt wél door de wet beschermd. 
Van der Waal heeft de indruk dat 
discotheken de grenzen van het 
toelaatbare voor omwonenden 
opzoeken. Dus: hoe hard kan de 
muziek zonder de buren te storen? 
Overtredingen worden opgelost 

door betere isolatie, niet door de 
muziek zachter te zetten. 
Deejay Gilton Franklin beaamt dat: 
"Soms draai je in een kleine tent 
met een geluidsinstallatie die 
geschikt is voor een ruimte die twee 
keer zo groot is." En die gaat tóch 
vol open, omdat dat goed klinkt. 
Volgens Franklin gaat de schuif nu 
tot het maximum,” waar het vroeger 
tot 80 procent ging". Geluidsmeter 
Hans van der Waal speculeert: 
"Vroeger was trance groter, nu is 
het hard style. Dat is stevig 
beuken." Van der Waal meet wel 
eens een gemiddelde waarde van 
honderdnegen decibel, "en dan nóg 
zie je ze hun hoofd in de boxen 
steken” . 
Wordt het geen tijd voor actie? De 
Nationale Hoorstichting, zegt Jan 
de Laat, tevens bestuurslid van de 
stichting, heeft al eens bij de 
overheid aangeklopt. Maar dat gaat  
langzaam. De subsidie voor het 
onderzoek dat hij nu doet 
bijvoorbeeld, is het gevolg van 
Kamervragen uit 1999. De Laat: "Ik 
denk wel eens: verdorie, waarom 
dringt nou niet door wat er speelt?" 
Maar hij steekt ook de hand in 
eigen boezem. “Wij kunnen”, zegt 
hij, "blijkbaar niet met alle collega's 
samen zeggen: en nu moet er iets 
gebeuren." 
DCMR Milieudienst Rijnmond. 
stuurde op 11 augustus een brief 
naar de ministeries van 
Volksgezondheid, VROM en 
Sociale Zaken. Onderwerp: 
gezondheidsrisico's binnen 
discotheken door hoge 
geluidsniveaus. Vooruitlopend op 
een reactie op de brief, die tot 
dusver is uitgebleven, zegt een 
woordvoerder dat 
"overheidsmaatregelen pas worden 
genomen na gedegen onderzoek". 
Dat onderzoek wordt nu verricht 
Jan de Laat in Leiden met het AMC 
in Amsterdam en, daarnaast, aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
De resultaten van de onderzoeken 
worden niet vóór 2009 verwacht. 
Een mogelijke landelijke 
voorlichtingscampagne komt er niet 
eerder dan in 2008. 
“Een wettelijke beperking van het 
geluidsniveau in disco's, ook een 
mogelijkheid, is géén oplossing.” 
denkt De Laat. “Iets soortgelijks is 
in Frankrijk mislukt." De audioloog 
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wil vooral meer voorlichting, liefst al 
op de basisschool. De Nationale 
Hoorstichting wacht daarom niet op 
de overheid, maar begint 
binnenkort met een eigen 
campagne. 
“De 21ste eeuw,” zegt Jan de Laat,  
“wordt de eeuw van de 
communicatie, maar nu al verpest 
de komende generatie uit 
onwetendheid voor zichzelf een 
belangrijk communicatiemiddel als 
het gehoor.” De Laat: “Ik heb 
geregeld iemand op mijn 
spreekuur, vijfentwintig jaar oud, 
die verzucht: als ik vijf jaar terug 
wist, wat ik nu weet..." 
 

Regels voor personeel 
De Arbodienst heeft geluidsregels 
opgesteld voor met geluid werkend 
personeel. 
Vanaf een gemiddeld geluidsniveau 
van 80 dB(A) - de aanduiding (A) 
staat voor een correctie van het 
geluidsniveau naar hoe het 
menselijk oor geluid ervaart - is de 
werkgever verplicht 
gehoorbescherming beschikbaar te 
stellen. 
Ook moet hij de werknemer 
voorlichten over de gevaren van te 
hoge geluidsniveaus. 
Vanaf gemiddeld 85 dB(A) moet de 
werknemer de gehoorbeschermers 
ook in doen. Wie jonger dan 18 jaar 

is, mag niet werken op plaatsen 
waar de dagelijkse blootstelling 85 
dB(A) of hoger is. 
Bij blootstelling van 8 uur per dag 
ontstaat bij een gemiddeld niveau 
van 80 dB(A) een 
gezondheidsrisico. Met elke stap 
van 3 dB(A) omhoog halveert de 
aanvaardbare blootstellingsduur; 83 
dB(A) kan vier uur lang zonder 
risico, 86 dB(A) twee uur, enz.Een 
niveau van 101 dB(A), niet 
ongewoon in een disco, is zonder 
gehoorbescherming nog geen vier 
minuten toegestaan

 
 
 

Bron 5: Oren die blootstaan aan ‘oerend harde’- muziek kunnen onherstelbaar beschadigd raken (Uit: NRC-
Handelsblad van 20-11-06) 
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3. Vragen bij bron 5. 

Het artikel (NRC-Handelsblad, 20-11-2006) gaat  over de manier 

waarop veel jongeren met hun gehoor omgaan.  

a.  Bij hoeveel dB ligt onze pijngrens? 

b.  Hoe lang kun je blootgesteld worden aan 80 dB om geen 

onherstelbare schade aan je gehoor op te lopen? En hoe lang 

aan 101 dB? 

c.  Bij 10% van de bezoekers van een evenement zijn de 

gevolgen voor het gehoor blijvend.  

Wat ervaren ze? 

d.  Wat ziet audioloog De Laat als oplossing voor de toekomst? 

e.  Hoe wordt onze eeuw wel genoemd? 

f.  Welke regels hanteert de Arbodienst?  
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3 Theorie in de praktijk 

Je hebt je nu georiënteerd op de risico’s van (te) hard geluid 

en op de gevolgen die slechthorendheid kan hebben voor je 

leven. 

Ook heb je kunnen lezen hoe je op zeer jonge leeftijd al kunt 

vaststellen of er sprake is van slechthorendheid. 

Je hebt kennis genomen van maatregelen om gehoorschade te 

beperken.  

Een enkel hulpmiddel bij slechthorendheid is ook al besproken. 

Je gaat nu zelf eerst ervaringen opdoen met betrekking tot 

horen en geluid. Deze ervaringen worden later onderbouwd met 

theorie. 

Door middel van korte demonstraties en experimenten maak je 

kennis met:  

 Verschillende facetten van het geluid. 

 De stem en het eigen gehoor.  

 

Vaardigheden die je daarbij oefent zijn: 

 Samenwerken in een groep.  

 Informatie verwerven en verwerken. 

3.1 Roulatieopdrachten 

Hieronder staan zes groepsopdrachten van elk ongeveer een 

half (les)uur. Je docent geeft aan hoe en waar je deze 

opdrachten gaat uitvoeren. Door middel van deze opdrachten 

bereid je je voor op de theorie en op de 

verdiepingsopdrachten. 

De groepsopdrachten zijn:  

 4. Gehoortest en disco-oren. 

 5. Gehoorgevoeligheid, links en rechts horen. 

 6. Overbrenging van trillingen.  

 7. Ons gehoor en zijn beperkingen. 

 8. Signaalanalyse. 

 9. Resonantie. 

 10. Zwevingen. 

4a Groepsopdracht – deel 1 Gehoortest  

Plaats:  

een ruimte met computers met Internet.   

Materialen voor deel 1 en deel 2: 

 

 
Figuur 6: Het menselijk oor 
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 Per twee personen een computer met twee koptelefoons en 

een splitter. 

 Folder ‘Jongeren gehoortest’:►zie URL5 en/of URL6. 

Werkwijze: 

De test die je gaat doen is gemaakt door de KNO-afdeling van 

het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De test laat 

zien of er iets aan de hand is met je binnenoor. Je krijgt 

meteen de uitslag.  

Is de uitslag niet ‘je hoort goed’, ga dan eens naar de huisarts 

en laat je doorverwijzen naar een kno-arts of audiologisch 

centrum.  

Een audicien/hoorwinkel heeft ook een gratis uitgebreide 

hoortest en levert ook allerlei zaken om je gehoor te 

beschermen. 

 

Bekijk de ► folder die bij de gehoortest hoort. 

Ga naar de website ► zie URL5 en doe de gehoortest om de 

beurt, stel de geluidssterkte zo in dat je het normaal hoort. 

 

Wat is de uitslag van de gehoortest? 

4b Groepsopdracht − deel 2 Disco-oren 

Disco-oren voorlopig nog niet te genezen. 

Ga naar de website van het videoarchief 2006 van Adams Appel 

► zie URL7.  

Opdracht: Schrijf een kort overzicht van de inhoud. 

 

5 Groepsopdracht - Gehoorgevoeligheid, links en rechts 

horen 

Plaats:  

een vrij stille ruimte. 

Materialen: 

 Per twee personen een slang van 1 tot 2 meter met twee 

trechters. 

 Een potlood en een markeerstift. 

 De werkbladen van de figuren 73 en 74 (zie bijlage 1).  

Werkwijze: 

Doe aan elk uiteinde van de slang een trechter. Geef met de 

markeerstift het midden van de slang aan en zet vervolgens ook 

1, 2, 3 en 4 cm links en rechts daarvan merktekens op de slang. 

De proefpersoon houdt de trechters tegen haar/ zijn oren zo 

dat de slang zich achter het hoofd bevindt. 

Tik met een potlood op de slang vlak bij een oor en laat de 

proefpersoon aangeven of deze tik van links of rechts afkomstig 

is. 
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a. Hoe is het mogelijk dat een proefpersoon met aan elk oor 

een trechter de tikken op de slang enigszins kan lokaliseren? 

b. Waarom mag de slang niet tegen de schedelbeenderen 

liggen? 

c. Hoe zal iemand zijn hoofd bewegen als het geluid van links 

komt? 

Je kunt nu met tikken achterhalen wanneer geluidsverschillen 

ondubbelzinnig worden waargenomen. 

a. Kan de plaats van de tikken het beste in volgorde of 

willekeurig gevarieerd worden? 

b. Geef nu tikken op bepaalde plaatsen van de slang en laat de 

proefpersoon van elke tik aangeven waar die tik gegeven is. 

c. Noteer elk antwoord, totdat figuur 73 in bijlage 1 volledig is 

ingevuld: M(idden), L(inks), R(echts).  

 

d. Probeer het gebied vast te stellen waarbij de proefpersoon 

het midden ervaart en niet rechts of links kan zeggen. 

e. Bereken, met behulp van de voortplantingssnelheid van 

geluid (340 m/sec) en de lengte van dit gebied, welk 

tijdsverschil nog juist wordt waargenomen. Maak gebruik 

van de formule v=∆s/∆t. 

 

Stop nu je rechteroor dicht met een prop watten en probeer 

elke afstand eenmaal (invullen: M, L, R) in figuur 74 in bijlage 

1. 

a. Formuleer wat de gevolgen zijn van eenzijdige doofheid. 

b.  Als iemand met eenzijdige doofheid een gehoorapparaat 

krijgt, hoe zal hij dan aanvankelijk reageren? 

 

6 Groepsopdracht - Overbrenging van trillingen 

Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen: directe 

overbrenging van trillingen (I), indirecte overbrenging van 

trillingen (II) en lokalisatie van geluid (III). 

Plaats:  

een vrij stille ruimte. 

Materialen per twee personen: 

 Een tikkend horloge. 

 Een stemvork van 444Hz. 

 Watten. 

 Een gummislang met twee trechters. 

 Een kleed. 

 Een tikkende klok (een mobiel met tikgeluiden), een 

blinddoek. 
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(I)  Directe overbrenging van trillingen 

Werkwijze: 

Klem een horloge dat tikt tussen de lippen en vervolgens tussen 

de tanden. 

a.  Wanneer is het tikken het duidelijkst waar te nemen, tussen 

je lippen of tussen je tanden? Hoe verklaar je dit? 

 

Zet een trillende stemvork tegen je tanden. 

b.  Is de waarneming dezelfde als je eerst één en daarna twee 

oren dichtstopt? 

 

Zet een trillende stemvork midden op je schedel. Herhaal dit 

bij andere beenstukken, zoals het borstbeen en het 

scheenbeen. Noteer de resultaten. 

Verklaar de waarnemingen. 

(II)  Indirecte overbrenging van trillingen 

Werkwijze: 

Pak het stuk slang met aan weerszijden een trechter. Ga met 

twee personen naast elkaar zitten. Houd allebei een trechter 

tegen het oor aan.  

Plaats een trillende stemvork op het hoofd van de linker 

persoon op verschillende plaatsen (ook op de tanden) en noteer 

de waarnemingen van de rechter persoon. 

 

Leg een horloge op tafel. Op enige afstand leg je een oor op 

tafel, terwijl het andere goed is afgesloten. Herhaal de proef 

nadat een kleed op tafel is gelegd. 

a.  Verklaar de verschillen. Wat valt je op? 

(III)  Lokalisatie van geluid 

Werkwijze: 

Houd een tikkende klok achtereenvolgens voor, boven en achter 

een geblinddoekte persoon, steeds op een afstand van ongeveer 

20 cm van beide oren. 

Vraag haar/hem te zeggen waar de klok is. 

Houd de tikkende klok weer achtereenvolgens voor, boven en 

achter de persoon, maar nu aan de linkerkant en daarna aan de 

rechterkant  het hoofd. 

a.  Vergelijk de antwoorden van de drie verschillende situaties. 

Wat is jullie conclusie? 

 

7 Groepsopdracht - Ons gehoor en zijn beperkingen 

Plaats:  

een ruimte met computers met Internet.   
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Materialen:  

 Het werkblad van figuur 75 (zie bijlage 2). 

Gebruik voor deze opdracht ►URL8. 

Op deze site vind je de geluidsfragmenten (tracks) die we 

gebruiken.  

a. Frequentie (Pitch) 

We kunnen tonen onderscheiden in hoogte. Een bas heeft een 

lager geluid dan een piccolo. Maar wat gebeurt er als tonen 

heel kort duren?  

Luister naar Track 6, 7 en 8. 

Ons oor blijkt geen toonhoogte te kunnen onderscheiden als 

een toon heel kort duurt. We horen dan ‘plops’. Pas als de toon 

lang genoeg duurt, kunnen we toonhoogte onderscheiden. 

b. Timbre  

Geluiden met de zelfde sterkte en frequenties kunnen toch 

verschillend zijn.  

Een fluit en een saxofoon die hetzelfde liedje spelen klinken 

verschillend.  

We noemen dit het timbre. Door het timbre herkennen we 

verschillende instrumenten, stemmen enz. 

Luister naar Track 9. Je hoort hier geluiden met dezelfde 

frequentie en sterkte (zing maar mee), maar toch duidelijk 

verschillend. 

c. Interpretatie 

Het oor en de hersenen werken net zo als het oog en de 

hersenen. Een tekenfilm bestaat uit losse plaatjes. Wanneer we 

de plaatjes één voor één bekijken, zien we losse tekeningen. 

Zien we ze snel achter elkaar dan maken ze de indruk van een 

beweging. De hersenen nemen de beeldjes samen en 

interpreteren ze als een vloeiende beweging. Hetzelfde geldt 

voor geluid, wanneer noten langzaam na elkaar gespeeld 

worden horen we een melodie en geen losse noten. 

Luister naar track 15.  

De hersenen maken groepjes van vier noten die geïnterpreteerd 

worden als een melodie. Zie figuur 7. 

Wanneer we de tijd tussen de noten verkleinen interpreteren 

de hersenen het anders. 

Luister naar track 16.  

Probeer in figuur 75 van bijlage 2 aan te geven hoe de noten nu 

gegroepeerd zijn. 

De ‘oplossing’ van track 16 vind je in figuur 9 aan het eind van 

dit hoofdstuk. 

Wanneer we de tijd nog kleiner maken interpreteren de 

hersenen de signalen weer anders. Luister maar eens naar track 

17. 

 
 

Figuur 7: Groepering van noten 

track 15 

 
 

Figuur 8: Groepering van noten 

track 17 
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d. Maskering  

Op een MP3-speler kunnen veel nummers opgeslagen worden. 

De reden hiervan is dat een gedeelte van het geluidsbestand 

niet opgeslagen wordt. Je hoort sommige tonen toch niet. 

Luister eens naar track 21. 

Je hoort een geluid en later een tweede piep die 3 dB zwakker 

is.  

Je hoort ze allebei. Zie figuur 8. 

Luister nu naar track 22. 

Je hoort weer een geluid, maar nu komt de tweede piep 10 

milliseconde later. 

Je hoort hem niet. 

Het heeft dus geen zin om de tweede piep op te slaan in het 

geluidsbestand op je MP3 speler. Je hoort hem toch niet. We 

noemen dit verschijnsel maskering. De eerste toon maskeert de 

tweede. Dit voorbeeld heeft betrekking op voorwaartse 

maskering. 

e. De decibel 

Geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibels. Deze eenheid geeft 

het verband aan tussen de intensiteit I1 van een geluid en de 

intensiteit I0 van een referentiegeluid (de gehoordrempel). 

Daarvoor geldt de volgende formule: 













0

110log10
I

I
L  

 L = geluidssterkte in decibels (dB)  

 I = geluidsintensiteit in Watt per vierkante meter (W/m2). 

 

Je kunt een idee krijgen van de decibelschaal door te luisteren 

luister naar de volgende tracks. 

Track 1: Opeenvolgende geluiden (440Hz) met een verschil van 

1 dB (het verschil is vrijwel niet te horen). 

Track 3: Dezelfde geluiden maar nu met een verschil van 5 dB 

(duidelijk verschil). 

 

8 Groepsopdracht - Signaalanalyse  

Plaats:  

 ruimte met computers. 

Materialen: 

 IPCOACH. 

 Geluidssensor. 

 Stemvork, blokfluit of eventueel een ander 

muziekinstrument. 

 Het werkblad van figuur 76 (zie bijlage 3). 
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Met het programma IPCOACH  kun je geluidssignalen vastleggen 

en analyseren. Hier wordt versie IPCOACH5 besproken, de 

andere versies werken vergelijkbaar. 

Je kunt het geluidssignaal registreren als functie van de tijd, 

maar ook onderzoeken uit welke trillingen het signaal is 

opgebouwd.  

Het geluidssignaal wordt met een geluidssensor opgenomen en 

door het programma verwerkt. 

 

Start het programma ►IPCOACH en ga naar stemanalyse a5.  

Het programma en de instellingen zijn klaar. 

Je kunt de metingen starten door op de groene knop te drukken 

(zie figuur 10). 

a. Voorbeeld 1: de stemvork. 

Sla de stemvork aan in de buurt van de geluidssensor en meet 

het geluidssignaal. 

 
 

Je ziet een beeld zoals in figuur 11 beschreven, het is een bijna 

zuivere sinus.  Dit signaal bestaat dus uit een trilling met een 

bepaalde frequentie. 

Je kunt dit signaal onderzoeken door onder het hamertje 

(figuur 12) (gereedschap) naar Analyse -> signaalanalyse te 

gaan. 

Kies lineaire predictie 14 (zie figuur 13), druk op start, daarna 

op OK en plaats de grafiek in een leeg venster. 

 
Na de signaalanalyse zie je het beeld in figuur14  

 
 

Figuur 11: Signaal stemvork 
 

 

 
Figuur 13: Venster signaalanalyse 
 

 
 

Figuur 10: Groene startknop 

IPCOACH 5 

 
Figuur 12: Hamertje 

(gereedschap) COACHLAB 5 
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Het signaal heeft een frequentie van 440 Hz. 

Met het gereedschap lees uit kun je dit bepalen. Voer deze 

handeling uit. 

b. Voorbeeld 2: de blokfluit.  

Speel de toon a (houd de bovenste twee gaatjes dicht en je 

duim op het gat aan de onderkant). 

Onderzoek hoe het signaal is opgebouwd.  

Je zult zien dat dit signaal uit meerdere frequenties bestaat, 

de zogenaamde grondtoon en boventonen.  

Bepaal deze frequenties.  

f1 = ……  f2 = ……  f3 = …… 

c. Voorbeeld 3: een letter. 

Onderzoek nu op dezelfde manier het signaal van de stem bij 

het zingen van de letter a. Probeer op dezelfde hoogte te 

zingen als de stemvork. 

Schets (in figuur 76 van bijlage 3) het beeld.  

Teken in dezelfde figuur het signaal dat bij de letter i hoort.  

 

9. Groepsopdracht – Resonantie 

Plaats:  

 ruimte met computers. 

 

Resonantie is het verschijnsel waarbij de aangeboden 

trillingsenergie maximaal wordt overgedragen op een trillend 

voorwerp. Bij dit voorwerp zal de uitwijking (amplitude) steeds 

groter worden doordat de totale trillingsenergie toeneemt.  

 

Materialen: 

 Veer met massablokje. 

 Toongenerator, luidspreker en buis. 

 Twee gelijke stemvorken met klankkast. 

 Een derde verschillende stemvork met klankkast. 

 

 
Figuur 14: Beeld na signaalanalyse 
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a. Voorbeeld 1: Trillende veer met massablokje. 

Beweeg met je hand een veer, met onderaan een massastuk, op 

en neer. De massa aan de veer gaat dan op en neer 

bewegen.Varieer de snelheid waarmee je je hand beweegt.  

 

Bij welke frequentie van de handbeweging is de amplitude van 

het massastuk het grootst? 

b. Voorbeeld 2: blaasinstrumenten 

De werking van blaasinstrumenten berust ook op resonantie. 

Kort gezegd is de lengte en de vorm van de ‘kolom’ trillende 

lucht bepalend voor de klank en de sterkte van het geluid dat 

het instrument voortbrengt. Ook het meetrillende medium is 

van belang. Bij blaasinstrumenten is dit meestal lucht. 

 

Om de werking van blaasinstrumenten te onderzoeken 

gebruiken we een opstelling met een luidsprekertje dat is 

aangesloten op een toongenerator en een buis.  

 

Sluit het luidsprekertje aan op de toongenerator en plaats het 

luidsprekertje vlak voor de opening van de buis. Zet vervolgens 

de toongenerator zachtjes aan (dit betekent: niet te hard !).  

Zet de toongenerator eerst in de laagste stand, waarbij de 

toongenerator lage tonen produceert en voer  de frequentie 

langzaam op.  

 

Bij welke frequenties klinken de tonen het hardst?  

 

Als het goed is heb je geconstateerd dat bij bepaalde 

frequenties het geluid ineens veel harder klinkt. De lucht in de 

buis trilt bij deze frequenties veel beter mee dan bij andere 

frequenties. Dit verschijnsel is resonantie.  

c. Voorbeeld 3: Stemvorken 

Pak de twee gelijke stemvorken en zet deze op enige afstand 

van elkaar. Gebruik de klankkasten. Sla één van de stemvorken 

aan met het daarvoor bestemde hamertje. 

Pak nu de stemvork (stemvork 1) die je in trilling hebt gebracht 

met je hand vast en luister wat je hoort.  

 

Verander de eigenfrequentie van stemvork 2 door een 

gewichtje om één van de benen te klemmen. Sla stemvork 1 

opnieuw aan. 

Pak stemvork 1 weer vast en luister naar wat je nu hoort. 

 

Wat neem je waar? 

 

Pak nu de derde stemvork i.p.v. stemvork 2. Sla stemvork 1 

opnieuw aan. Pak stemvork 1 weer vast en luister naar wat je 

nu hoort.  
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d. Voorbeeld 4: Resonerende bruggen 

Een brug tussen twee pijlers kan in een golvende, of trillende, 

beweging geraken. Meestal is de massa van de brug te groot om 

een merkbare uitwijking te krijgen, maar in sommige gevallen 

gaat het wel eens mis.  

Door een continue kracht die gedurende een periode dezelfde 

eigentrilling als de brug heeft, kan de uitwijking door 

resonantie zo groot worden dat de brug stuk golft. Daarom 

moet een colonne marcherende soldaten bij het oversteken van 

bepaalde bruggen uit de pas lopen. 

 

Zoek op Youtube filmpjes op over de Tacoma Narrows Bridge en 

bekijk de gevolgen van resonantie 

 



NLT1-h005 Wat zeg je? 24 

10. Groepsopdracht - Zwevingen 

Wanneer je twee tonen met bijna dezelfde frequentie 

produceert, hoor je één toon die periodiek van sterkte 

verandert. Deze sterkteveranderingen heten zwevingen. 

Zwevingen spelen een belangrijke rol in de muziek 

(bijvoorbeeld bij het stemmen van instrumenten).  

Materialen: 

Om metingen te doen aan zwevingen kun je de opstelling van 

figuur 15 gebruiken: 

 
 Een toongenerator met luidspreker en frequentiemeter. 

 Een stemvork. 

Met een toongenerator kun je tonen met verschillende 

frequenties en sterktes via een luidspreker produceren. Met 

een frequentiemeter kun je de frequentie van de toon bepalen. 

 

a. Opdracht. 

Op de stemvork staat 440Hz (een a in de muziek). Stel de 

toongenerator in op 437Hz (draai aan de frequentieknop totdat 

de frequentiemeter 437Hz aangeeft). Laat de toongenerator 

een toon van 437Hz produceren. 

Sla nu de stemvork ook aan. Je hoort nu als het goed is een 

zweving. 

In figuur 16 zie je wat er gebeurt. 

 

Volume  Fijn regeling 

frequentie 

stemvork 
Frequentie 

meter 

 
Figuur 15: Meetopstelling 
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In het begin lopen de trillingen gelijk (de trillingen zijn ‘in 

fase’). De signalen versterken elkaar (hard). Na een tijdje gaat 

één van de trillingen achterlopen bij de ander. De ene trilling 

gaat omhoog, de andere naar beneden. Ze zijn dan uit fase en 

doven elkaar uit (zacht). Een tijdje later loopt de ene trilling 

precies een trilling achter en zijn ze weer in fase (hard), 

enzovoort.  

 

Volgens de theorie geldt voor de frequentie van de zweving: 

1 2zwf f f  . 

 fzw  = de frequentie van de zweving in Hertz (Hz)  

 f1, f2= de frequenties in Hertz (Hz) van achtereenvolgens 

toon 1 en toon 2. 

 

In ons geval komt er dus:  fzw = 444 – 437 =  3Hz.  

Het geluid wordt dus drie keer per seconde hard en zacht. 

a.  Controleer of dit zo is. 

Hoe dichter de twee frequenties bij elkaar komen, hoe 

langzamer de zweving wordt. 

c. Opdracht.  

Zet de toongenerator aan op 435Hz, sla de stemvork aan en 

draai de toongenerator naar hogere frequenties (fijnregeling). 

Je hoort nu de zwevingsfrequentie minder worden. Tot deze op 

een bepaald moment nul is.  

De frequenties van de twee signalen zijn nu precies gelijk. 

Dit verschijnsel kunnen we gebruiken om de frequentie van een 

onbekende trillingsbron te bepalen. 

d. Opdracht.  

Plaats het klemmetje aan de bovenkant van één van de poten 

van de stemvork. 

De stemvork zal met een lagere frequentie gaan trillen. 

Door de frequentie van de toongenerator zo in te stellen dat 

beide signalen zwevingsvrij zijn kunnen we de frequentie van 

de stemvork bepalen. 

Voer dit experiment uit en vul in: fstemvork = ……Hz. 

 

 
Figuur 16: Weergaven van twee tonen met bijna dezelfde frequentie 

Uit fase 
Uitdoving (zacht) 

In fase  

Versterking(hard) 
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Oplossing van groepsopdracht 7c 

 

 
Figuur 9: Oplossing track 16 
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4 Horen oren? 

Je hebt nu ervaring met het gehoor opgedaan.  

In dit hoofdstuk ga je werken aan het doel: 

 Meer kennis krijgen van de bouw van het oor en de werking 

van de belangrijkste onderdelen van het oor. 

 

Je oefent daarbij onder andere de vaardigheid:  

 Informatie uit de roulatieopdrachten (4 t/m 10) verbinden 

aan de theorie.  

 

Je kunt je docent vragen om een model van het oor en je kunt 

filmpjes via Teleblik bekijken (► URL9). 

4.1 Het gehoororgaan  

In je binnenoor (of inwendig oor) zitten de zintuigcellen 

waarmee je geluid waarneemt. Het binnenoor ligt in een holte 

van het schedelbeen. 

De zintuigcellen van je oor zijn alleen gevoelig voor geluid 

waarvan het aantal trillingen  tussen 20 en 20.000 per seconde 

ligt (dat is: tussen 20 Hz en 20.000 Hz). Bij oudere mensen ligt 

de bovengrens veel lager (bijvoorbeeld 15.000 Hz). 

Via de gehoorgang komt het geluid je buitenoor binnen en laat 

het trommelvlies meetrillen. Deze trillingen worden verder 

voortgeleid en bereiken ten slotte de zintuigcellen in het 

binnenoor die er gevoelig voor zijn. 

 

Het gehoororgaan bestaat uit drie delen. 

 Het buitenoor (of uitwendig oor), dat het geluid opvangt. 

Het buitenoor bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. 

 Het middenoor, dat de trillingen verder geleidt. Hier vind je 

de drie gehoorbeentjes: hamer, aambeeld en stijgbeugel. 

 Het binnenoor, waarin de zintuigcellen liggen. Het binnenoor 

bestaat uit het slakkenhuis en het labyrint met daaraan vast 

de gehoorzenuw en de evenwichtszenuw. Zie figuur 17. 
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4.2 Het buitenoor 

Het buitenoor (zie figuur 18) staat in direct contact met de 

buitenlucht. Aan het eind van de gehoorgang zit het 

trommelvlies. 

Het trommelvlies vormt de scheiding tussen buitenoor en 

middenoor. 

De oorschelp vangt geluid over een vrij groot oppervlak op en 

concentreert de geluidsenergie op de ingang van de 

gehoorgang. 

Bij de mens is de oorschelp niet beweeglijk en niet naar de 

geluidsbron te richten. Bij veel zoogdieren, zoals honden en 

paarden, is dit wél het geval. 

Bij de mens heeft de oorschelp dus geen hoofdrol in het 

richtinghoren. Door de asymmetrische plaatsing van de schelp 

rond de gehoorgang is het wel mogelijk om te bepalen of een 

geluid van voren of van achteren (of van boven of van onder) 

komt. Zonder oorschelp is dit niet goed mogelijk. In combinatie 

met het draaien van het hoofd geeft dit wel enigszins de 

mogelijkheid van richtinghoren. Ook zou de hinder van 

windgeruis veel groter zijn wanneer we geen oorschelpen 

zouden hebben.  

Samengevat kunnen we dankzij de oorschelp beter:  

 zachte geluiden  horen; 

 bepalen uit welke richting  een geluid  komt; 

 horen  in een winderige omgeving.  

Een geluid bereikt het ene oor vaak eerder dan het andere oor 

en ook de geluidssterkte is dan vaak niet gelijk. Doordat de 

hersenen de verschillende signalen van beide oren combineren, 

kan de positie van de geluidsbron ten opzichte van de 

waarnemer bepaald worden. 

 

  

     1.   schedel   
Buitenoor   2.   gehoorgang   
    3.   oorschelp   
Middenoor   4.   trommelvlies   
    5.   ovaal venster   
    6.   hamer   
    7.   aambeeld   
    8.   stijgbeugel   
    12. buis van Eustachius   
Binnenoor 9.   labyrint   
    10. slakkenhuis   
    11. gehoorzenuw   
  

 
Figuur 17: Anatomie van het menselijk oor  

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oor). 
 

 
Figuur 18: Het buitenoor 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Ear-anatomy.png
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Ear.jpg


NLT1-h005 Wat zeg je? 29 

De uitwendige gehoorgang is een lichtgebogen S-vormige buis 

met een diameter van 6 tot 8 mm en een lengte van ongeveer 

30 mm. De gehoorgang laat geluiden met een frequentie van 

2000 á 3000 Hz resoneren. Dit is juist het frequentiegebied 

waarmee de belangrijkste informatie van de spraak wordt 

overgedragen. In de gehoorgang bevinden zich haartjes en 

oorsmeerkliertjes. Stof en vuil hechten zich aan het oorsmeer. 

De haartjes werken het oorsmeer langzamerhand naar buiten. 

Het trommelvlies is een bijna rond vlies met een diameter van 

ongeveer 1 cm. Het beschermt het middenoor tegen het 

binnenkomen van vuil en bacteriën.  De belangrijkste functie 

van het trommelvlies is het opvangen van de trillende lucht. 

Het kegelvormige vlies is verend opgehangen in een slappe rand 

en kan de geluidsenergie goed doorgeven aan de hamer. Dit 

eerste gehoorbeentje is met de 'steel' met het trommelvlies 

vergroeid.  

 
 

10 Vraag. 

 Waarvoor houden mensen hun hand soms achter hun oorschelp? 

4.3 Het middenoor 

Het middenoor bestaat uit de gehoorbeentjes, de 

middenoorspiertjes en de buis van Eustachius. Het middenoor 

staat via de buis van Eustachius in verbinding met onze keel. 

Deze buis zorgt er voor dat de luchtdruk in het middenoor 

gelijk blijft aan de druk in de atmosfeer. Te harde geluiden en 

geluiden die de mens zelf produceert, worden gedempt door dit 

principe. 

De belangrijkste functie van het middenoor is de aanpassing 

van het geluid, zodat het beter waargenomen kan worden door 

de zintuigcellen in het slakkenhuis. 

Deze aanpassing wordt op verschillende manieren bereikt. 

 Doordat het trommelvlies een veel groter oppervlak heeft 

dan de opening van het slakkenhuis (het ovale venster) 

worden alle geluidstrillingen versterkt.  

 Door de hefboomwerking van de gehoorbeentjesketen treedt 

ook versterking op. 

 
In het middenoor bevinden zich  twee spiertjes. Deze spiertjes 

trekken samen wanneer er harde geluiden opgevangen worden. 

De overdracht van trillingen wordt dan verzwakt. 

Voor het goed werken van deze aanpassing moet er lucht in het 

middenoor zijn.  De lucht kan aan- en afgevoerd worden via de 

buis van Eustachius, de verbinding tussen het middenoor en de 

keelholte. 

De functie van de buis van Eustachius kan zo nodig  worden 

overgenomen door een klein buisje in het trommelvlies. Er is 

dan tijdelijk wel een open verbinding met de buitenlucht. 
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Trommelvliesbuisjes worden na enige tijd uit het trommelvlies 

gedrukt en komen dan meestal los in de gehoorgang te liggen of 

vallen eruit. 

 

Het middenoorsysteem is een ’passief’ systeem, er wordt geen 

energie aan het geluid toegevoegd. Het versterkt het geluid 

niet , maar past het  aan. Het zorgt voor de omzetting van de 

grote, weinig krachtige bewegingen van de luchtdeeltjes naar 

kleine, krachtige verplaatsingen van de gehoorbeentjes. Deze 

gehoorbeentjes brengen dan de vloeistof van het binnenoor in 

beweging. 

Deze omzetting van akoestische energie in mechanische energie 

wordt tot stand gebracht door een concentratie van de 

krachten van de luchtdeeltjes op een kleiner oppervlak zodat 

de kracht per oppervlakte eenheid (geluidsdruk) groter wordt.  

 

 
De gehoorbeentjesketen (zie figuur 19) verbindt het bewegende 

deel van het trommelvlies (50 mm2) met het ovale venster (3 

mm2). Omdat de oppervlakte van het ovale venster 17 keer zo 

klein is als de oppervlakte van het trommelvlies, treedt een 

concentratie van krachten op. Deze concentratie van krachten 

wordt het ‘focusseringsprincipe’ genoemd.  

Daarnaast is er een hefboomwerking waarbij een kleine kracht 

met een lange werkarm wordt omgezet in een grotere kracht 

met een kortere arm. De langste arm (hamersteel) ligt vóór het 

draaipunt en de kortste arm (de ‘lange’ arm van het aambeeld) 

ligt achter het draaipunt. De lange arm is 1,3 maal zo lang als 

de korte arm. De totale druk op het ovale venster neemt dus 

toe met een factor 17 x 1,3 = 22 ten opzichte van de druk op 

het trommelvlies.  

 

 

 
Figuur 19: De gehoorbeentjesketen. (Figuur ontleend aan Roeser, 1996.(NVA)) 
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11 Beantwoord de volgende vragen. 

a.  Als je met een vliegtuig stijgt of daalt, kun je oorpijn 

krijgen. Hoe komt dat? 

b. Wat kun je tegen deze pijn doen? Leg dat uit. 

c. Hoe komt het dat keelontsteking een oorontsteking ten 

gevolge kan hebben? 

d.  Waarvoor is het nodig dat het middenoor het geluid 

‘aanpast’ voordat het in het slakkenhuis aankomt? 

e.  Het geluid wordt op twee manieren aangepast: gefocusseerd 

en via de hefboomwerking. Leg dit uit. 

4.4 Het binnenoor 

In figuur 20 zie je een dwarsdoorsnede van het slakkenhuis. De 

drie met vloeistof gevulde kamers zijn goed te zien.  

 
In de middelste kamer bevindt zich het Orgaan van Corti. Dat 

bestaat uit het basilair membraan, een rij  binnenste 

haarcellen en drie rijen buitenste haarcellen. Wanneer de 

stijgbeugel het ovale venster in trilling brengt komt de vloeistof 

in het slakkenhuis ook in beweging. Hierdoor gaat  het basilair 

membraan op bepaalde plaatsen trillen en worden de haartjes 

op de zintuigcellen verbogen. Deze verbuiging heeft tot gevolg 

dat de binnenste haarcel een elektrisch signaal produceert. Dit 

signaal wordt  via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid. 

 
 

 
Figuur 20: Dwarsdoorsnede van het slakkenhuis. 
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Verdieping (eerste blok) 

De buitenste haarcellen zorgen voor een aanzienlijke 

versterking van het signaal doordat zij als gevolg van de buiging 

van hun haartjes snel van lengte kunnen veranderen. Hierdoor 

ondervindt de vloeistof rondom de haarcel een extra kracht, 

die precies gelijk loopt met de snel variërende drukgolf van het 

binnenkomende geluid.  

De gevoeligheid van de cochlea en ook de precisie bij zeer lage 

geluidsniveaus wordt hierdoor sterk verbeterd. Schade aan de 

buitenste haarcellen is dan ook één van de belangrijkste 

oorzaken van slechthorendheid. 

In figuur 21 zie je een afbeelding van het orgaan van Corti.  

De binnenste haarcel wordt aangegeven met IHC en de 

buitenste haarcellen met OHC 

 
 

12 Beantwoord de volgende vragen. 

a. In het gehoororgaan brengen verschillende delen trillingen 

op elkaar over. 

  Schrijf de volgende onderdelen in de juiste volgorde: 

aambeeld – hamer - lucht in de gehoorgang – stijgbeugel – 

trommelvlies - vlies in het ovale venster - vloeistof in het 

slakkenhuis – basilair membraan. 

b. De zintuigcellen in het slakkenhuis worden enigszins tegen 

beschadiging beschermd doordat te harde geluiden worden 

verzwakt. Waardoor wordt dit gedaan? 

c. Als je bij een popconcert te dicht bij de geluidsboxen staat, 

kunnen de zintuigcellen (haarcellen) worden beschadigd. De 

zintuigcellen die gevoelig zijn voor hoge tonen worden het 

eerst beschadigd. Geef hier een mogelijke verklaring voor. 

d. Leg uit waardoor je hoge tonen van lage tonen kunt 

onderscheiden. 

 
Figuur 21: Doorsnede door het orgaan van Corti en het basilaire membraan (Tekening ontleend aan Gallé, 
1979. (Opmerking: er zit wel ruimte tussen het tectoriaal membraan en de IHC (binnenste haarcellen)).(NVA)). 
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5 Ons oor 

Je hebt in hoofdstuk 2 (bron 5) kunnen lezen dat lawaai al snel 

beschadigend is. Iedereen die met tuitende oren van een  

concert of uit de discotheek komt en niet zo goed hoort, heeft 

zijn of haar trilhaartjes en haarcellen een opdoffer gegeven. 

Tuiten en suizen is het eerste teken dat ze kapot gaan. Het 

gehoor lijkt zich daarna meestal te herstellen, maar na een 

aantal keren is dat herstel niet meer mogelijk. Het lastige is 

dat het gehoorverlies geleidelijk toeneemt en in eerste 

instantie niet zo opvalt.  

Een hoortoestel of gehoorapparaat maakt  geluiden  hoorbaar 

voor slechthorenden. Vooral het  geluid dat voor ons in het 

dagelijkse leven het allerbelangrijkst is: spraak. De meeste 

slechthorenden willen eerst en vooral anderen beter kunnen 

verstaan. 

Technici zijn al eeuwen bezig gehoorapparaten te ontwikkelen. 

Van de eerste ‘toeters’, waarbij het geluid alleen maar 

geconcentreerd werd, tot moderne implantaten (zie de figuren 

23 en 24). 

 
Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is het onderzoek 

naar de werking van het oor en slim toepassen van moderne 

hightech oplossingen van belang geweest. 

 

Je gaat nu verder met de theorie van het oor. In dit hoofdstuk 

ligt de nadruk op de werking van een aantal onderdelen van het 

oor. Ook bespreken we hoe je hulpmiddelen voor 

gehoorproblemen kunt maken. 

In dit hoofdstuk werk je aan de vaardigheden:  

   
 

 
Figuur 23: Oud gehoortoestel    Figuur 24: Cochleair implantaat 

 
Figuur 22: ‘In Bloom’ in concert 
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 Informatie uit de roulatieopdrachten (4 t/m 10) verbinden 

aan de theorie.  

 Inzien hoe theorie als basis dient voor het ontwikkelen van 

hulpmiddelen en oplossingen bij gehoorproblemen.  

 Begrippen uitleggen die een rol spelen bij de verklaring van 

de werking van het basilair membraan. Je gebruikt daarbij 

een model van het basilair membraan. 

Je werkt ook aan het vergroten van je kennis.  

Na het doorwerken van dit hoofdstuk heb je: 

 Kennis van de bouw van het oor en vooral van de werking 

van een aantal onderdelen.  

 Een duidelijk beeld van de begrippen resonantie, 

eigentrilling en zweving. Je kunt van die begrippen 

voorbeelden geven.  

5.1 Hoe werkt het oor? 

Eigenlijk is ons oor een groot wonder. Dat we zo goed kunnen 

horen zit 'm in een minuscuul orgaan in het binnenoor: het 

slakkenhuis (Figuur 25). 

In hoofdstuk 4 is al het nodige uitgelegd over de bouw van ons 

‘gehoorapparaat’. 

In het slakkenhuis worden door de geluidsgolven trilharen in 

beweging gebracht. 

Muziek en spraak bestaan uit een karakteristiek samenspel van 

verschillende frequenties. Het gehoororgaan moet deze 

verschillende frequenties kunnen registeren. Dit gebeurt in het 

slakkenhuis. Afhankelijk van de frequentie van het geluid 

worden op verschillende plaatsen triharen op het basilair 

membraan in beweging gebracht. 

Onderzoekers werken vaak met modellen om verschijnselen 

beter te kunnen begrijpen. 

 
In figuur 26 zie je een eenvoudig model van het slakkenhuis  

 

A 

B 

Basilair membraan 

Trilharen 

 
Figuur 26: Eenvoudig model van een slakkenhuis 
 

 
Figuur 25: Het slakkenhuis 
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Het slakkenhuis stellen we voor als een doos gevuld met 

vloeistof, waar in het midden een vlies zit (basilair membraan). 

Bij A (het ovale venster) wordt de vloeistof in het slakkenhuis in 

beweging gebracht. Dit brengt het basilair membraan in 

beweging en verbuigt de trilharen van bepaalde zintuigcellen. 

B (het ronde venster) dient om de vloeistofbeweging op te 

vangen. Dat is nodig, omdat vloeistof maar heel weinig 

samendrukbaar is. 

 

Om te verklaren waardoor slechts een deel van de 

trilhaarcellen op het basilair membraan geprikkeld wordt, 

wordt nu eerst ingegaan op het begrip resonantie.  

  

5.2 Wat is resonantie? 

Je hebt  in de auto vast wel eens meegemaakt dat er bij een 

bepaalde snelheid iets hard mee gaat trillen in het 

dashboardkastje. Dit is een voorbeeld van resonantie. 

 

Wanneer je een slinger een uitwijking geeft en loslaat gaat hij 

met een bepaalde frequentie slingeren. Deze frequentie 

noemen we de eigenfrequentie.  

Eigenfrequenties zijn die frequenties waarmee voorwerpen uit 

zich zelf trillen. 

 

Voor een slinger heeft men ontdekt dat de trillingstijd alleen 

afhangt van zijn lengte en van de plaats op aarde. 

Voor een slinger geldt:  

g

l
T 2  

 T =  de trillingstijd in seconden (s)  

 l =   de lengte van de slinger in meters (m)  

 g  =   de versnelling van de zwaartekracht in meters per 

seconde kwadraat (m/s2).  

Deze versnelling hangt af van de plaats op aarde en is voor 

Nederland 9,81 m/s2.  

De frequentie f van de trilling is het omgekeerde van de 

trillingstijd. Dus: 1/T = f. 

Voor een veer hangt de trillingstijd af van de massa onder aan 

de veer en de sterkte van de veer. 

Voor een veer geldt:  

 

C

m
T 2  

 T =  de trillingstijd in seconden (s)  

 m =   de massa onder aan de veer in kilogrammen (kg)  

 C = de veerconstante in Newton per meter (N/m)  
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De veerconstante geeft aan hoeveel Newton er nodig is om de 

veer 1 meter uit te rekken.  

Ga in gedachten even terug naar je kinderjaren. Van de eerste 

keer dat je op een schommel zat weet je misschien nog dat je 

wat aan de touwen zat te trekken en achterover en voorover 

bewoog maar dat de schommel niet in beweging kwam.  

Om te schommelen moest iemand je aanduwen. Door ervaring 

wijs geworden ontdekte je dat je niet willekeurig aan de 

touwen moest trekken, maar dat je dit met een bepaald ritme 

moest doen. Wanneer je op het goede moment achterover ging 

leunen en aan de touwen trok ging je steeds harder. 

Dit is een voorbeeld van resonantie. 

De schommel waar je op zat had een eigenfrequentie . 

Je kunt de eigenfrequentie van de schommel uitrekenen met de 

formule van de slinger.  

Stel dat de touwen van jouw schommel 3,0 meter lang waren. 

Dan geldt: l = 3,0 m en g = 9,81 (m/s2). 

Toepassen van de slingerformule 
81,9

0,3
2T geeft T= 3,5 s. 

In 3,5 seconde maakt de schommel dus één volledige 

slingerbeweging. Het aantal slingeringen per seconde (de 

frequentie f) vind je met 
1 1

3,5
f

T
   = 0,29 Hz. 

De eigenfrequentie van de schommel is dus 0,29 Hz. 

Wanneer je nu zelf de schommel met deze frequentie aanduwt 

gaat hij steeds harder bewegen. Je geeft als het ware op het 

goede moment een heel klein duwtje, waardoor de uitwijking 

uiteindelijk heel groot wordt. Dat de uitwijking niet onbeperkt 

groot wordt, komt door energieverlies (wrijving). 

Resonantie treedt dus op als de opgelegde frequentie gelijk is 

aan de eigenfrequentie van een systeem. 

Resonantie kan optreden in elk systeem dat kan trillen. In 

snaren, vliegtuigvleugels, windmolens, motoren, luchtholtes, 

flatgebouwen of bruggen. Veel voorwerpen kunnen op 

verschillende frequenties gaan resoneren. Dit komt omdat de 

meeste systemen meerdere eigentrillingen kunnen hebben.  

Resonantie kan leiden tot schadelijke effecten. Denk maar aan 

de Tacoma Bridge.  

Bruggen worden tegenwoordig zo ontworpen dat de eigen 

frequenties zo hoog of laag zijn dat de wind (of andere 

natuurlijke krachten zoals aardbevingen) die trillingen niet kan 

opwekken. 

 

(Bekijk op www.youtube.com filmpjes over resonantie. 

Gebruik bijvoorbeeld de zoektermen resonance, Tacoma Bridge 

en breaking glass). 

 

Bij muziekinstrumenten wordt juist gebruik gemaakt van 

resonantie. Bij blaasinstrumenten gaat door een kleine trilling 
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van het mondstuk de luchtkolom in het instrument mee 

resoneren en wordt de trilling versterkt. Door de lengte van de 

kolom te veranderen (bijvoorbeeld door een gaatje dicht te 

houden) wordt een andere frequentie versterkt, waardoor een 

andere toonhoogte wordt waargenomen. 

5.3 Resonantie en basilair membraan 

Het basaal membraan is niet overal gelijk. Stijfheid en 

afmetingen veranderen met de afstand tot het ovale venster. 

De trillingseigenschappen van elk klein gebiedje zijn daardoor 

ook anders.  

Je zou je voor kunnen stellen dat het basaal membraan bestaat 

uit een groot aantal trilsystemen (veertjes) met onderling 

verschillende eigentrillingen. Zie figuur 27.   

 

Figuur 27. Schematische voorstelling basaal membraan.  

 

Als een toon met een frequentie van 1 kHz wordt opgevangen 

door het oor, dan zal in het basaal membraan een resonator 

(dat is in het model het veertje met een eigenfrequentie van 1 

kHz) meetrillen en de daar ter plaatse aanwezige haarcellen in 

beweging brengen. De rest van de haarcellen blijft in rust. Zie 

figuur 28. 

 

Figuur 28. Een frequentie van 1 kHz laat een bepaald deel van het basaal membraan trillen.  
 

  20 kHz             1 kHz      50 Hz 

            1 kHz   20 kHz      50 Hz 
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Komt er een toon met een frequentie van 150 Hz binnen dan 

beweegt een andere resonator mee. Zie figuur 29. 

 

Figuur 29. Een frequentie van 150 Hz laat een ander deel van het basaal membraan trillen  

 

Bij een klank die uit meerdere frequenties bestaat, zullen op 

meerdere plaatsen de haarcellen geprikkeld worden.  

 

5.4 Tot slot 

De beweging van een trilhaartje veroorzaakt een stroompje in 

de haarcel, waarmee het trilhaartje verbonden is. Die haarcel 

geeft vervolgens een elektrisch signaaltje aan de aangesloten 

zenuwvezel en via de gehoorzenuw bereikt het signaal het 

gehoorcentrum in onze hersenen (zie hoofdstuk 6). 

Het lijkt een lange tocht, maar het tempo waarin deze hele 

machinerie draait is adembenemend. Als we met elkaar in 

gesprek zijn dan kunnen we elkaar goed verstaan, omdat bijna 

al die haarcellen soms wel 600 keer per seconde feilloos 

geluidssignaaltjes verwerken. Daaraan danken we ook dat we 

kunnen genieten van muziek, ook als die muziek voortgebracht 

wordt door verschillende instrumenten die gelijktijdig en vaak 

snel na en door elkaar in allerlei timbres zachte en harde 

klanken produceren.  

Ons vermogen om hoge en lage tonen te onderscheiden, zit 'm 

in de bouw en ‘bedrading' van het hele gehoororgaan, niet in de 

werking van de zenuwen. Die zenuwen reageren namelijk 

alleen met een aan/uit-pulsje. Dat we toch toonhoogtes kunnen 

onderscheiden, komt doordat de zenuwen vooraan in het 

binnenoor zorgen voor de waarneming van de hoge tonen en de 

zenuwen die diep in het slakkenhuis liggen de lage tonen 

doorgeven.  

  20 kHz             1 kHz      50 Hz 
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13. Vraag. 

a. Waarom mogen militairen op een brug niet in de pas lopen?  

b. Een veer heeft een veerconstante C= 20 N/m. Aan de veer 

hangt een massa m = 0,4 kg. 

Met welke frequentie moet je de veer op en neer bewegen 

om de veer in resonantie te brengen? 

c. Stel dat in ons model van het slakkenhuis de veertjes  

allemaal even lang zijn, allemaal dezelfde massa dragen, 

maar een verschillende stugheid hebben. Hebben de veertjes 

dichtbij het ovale venster dan een grote of een kleine 

veerconstante? 
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6 Van oor naar hersenen 

De theorie uit dit hoofdstuk heb je vooral nodig om te 

begrijpen hoe hulpmiddelen bij slechthorendheid werken en 

hoe ze gemaakt worden. 

Je werkt in dit hoofdstuk aan de volgende doelen:  

 Begrijpen hoe geluid wordt omgezet in impulsen. 

 Inzien dat het eigenlijke horen plaats vindt in de hersenen. 

 
Bij dit hoofdstuk kun je gebruik maken van de site bioplek(► 

zie URL1). 

De mechanische bewegingen en de vloeistofbewegingen die in 

het oor ontstaan door geluid moeten worden omgezet in 

impulsen of actiepotentialen. Deze omzetting naar impulsen 

vindt in je oor plaats in zintuigcellen: de haarcellen.  

De geleiding van de impulsen naar de hersenen vindt plaats via 

zenuwcellen. De zenuwcellen lopen niet in één keer door naar 

de hersenen, maar passeren onderweg synapsen (zie 6.2). De 

impulsen komen ten slotte in het gehoorcentrum van de grote 

hersenen aan. 

6.1 Zenuwcellen en zenuwgeleiding 

Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen of neuronen. De 

algemene bouw van een zenuwcel zie je in figuur 30. 

 

 
Figuur 30: Zenuwcel 

Een zenuwcel bestaat uit een cellichaam (waarin de kern zit) 

en een aantal uitlopers. Een uitloper die impulsen naar het 

cellichaam toe geleidt heet een 'dendriet'. Een uitloper die 

impulsen van het cellichaam af geleidt heet een 'axon'.  

Elke lichaamscel wordt begrensd door een celmembraan. 
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Het celmembraan dat zenuwcellen omgeeft, heeft  bijzondere 

eigenschappen.  

Je kunt met behulp van een millivoltmeter met twee 

elektroden een spanningsverschil tussen de buiten- en 

binnenzijde van het membraan meten. Je plaatst daarvoor de 

ene elektrode binnen de zenuwcel en de andere erbuiten. Je 

meet dan een spanningsverschil van -70 mV . Dit is de 

rustpotentiaal. Zie figuur 31.1.  

 

14.Vraag 

De actiepotentialen ontstaan in de haarcellen van het 

slakkenhuis. Geeft een haarcel zo’n actiepotentiaal door aan 

een axon of aan een dendriet van een afvoerende zenuwcel? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze membraaneigenschap kan plaatselijk mechanisch of 

chemisch verstoord worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een 

zintuig. De verstoring veroorzaakt een stroom positief geladen 

deeltjes van buiten naar binnen. Als de verstoring groot genoeg 

is, kan de binnenkant positief en de buitenkant negatief 

worden (figuur 31.2). Deze depolarisatie veroorzaakt een 

actiepotentiaal. Hierna wordt de rustpotentiaal hersteld. Zie 

figuur 32. 

 

 
 
Figuur 31:1 = rustpotentiaal   

2 = geleiding kringstroompjes  
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Een actiepotentiaal duurt slechts 1 milliseconde (ms). Voor een 

zenuwvezel geldt de 'alles of niets' wet. Dat wil zeggen: 

wanneer een depolarisatie de drempelwaarde overschrijdt 

ontstaat een actiepotentiaal. Als de depolarisatie onder de 

drempelwaarde blijft heeft deze verandering geen gevolgen. 

Een actiepotentiaal heeft altijd dezelfde waarde. Je kunt dit 

verschijnsel vergelijken met het drukken op een elektrische 

deurbel: het is niet mogelijk om zachtjes te bellen. De bel gaat 

of gaat niet. 

Een depolarisatie heeft invloed op het naastgelegen deel van 

het celmembraan. Hier kan ook depolarisatie optreden met een 

actiepotentiaal tot gevolg. Zo ontstaat er een golf van 

actiepotentialen die zich langs het celmembraan verplaatst: 

een zogenaamde impuls. 

 

Verdieping (tweede blok) 

De lange uitlopers zijn in de meeste gevallen omgeven door 

een, telkens onderbroken, laagje merg, de mergschede. Tussen 

de stukjes mergschede grenst het celmembraan direct aan de 

omringende vloeistof. Deze tussenruimten heten 'knopen van 

Ranvier’. De aanwezigheid van de mergschedes heeft tot gevolg 

dat de elektrische stroom in dit deel van de zenuwvezel niet 

continu verloopt, maar 'springt', van de ene knoop van Ranvier 

naar de volgende. Deze vorm van transport van elektrische 

activiteit heet sprongsgewijze geleiding. De snelheid is zo'n 10 

tot 100 m/s (afhankelijk van de doorsnede van de zenuwvezel 

en de dikte van de mergschede).  

Verstoring van de rustpotentiaal kan optreden wanneer aan de 

dendrietenzijde van de zenuwcel een depolarisatie optreedt, 

als gevolg van bijvoorbeeld prikkeling door een haarcel.  

 
Figuur 32: Actiepotentiaal. 



NLT1-h005 Wat zeg je? 43 

Zolang de rustpotentiaal nog niet volledig is teruggekeerd, kan 

geen nieuwe actiepotentiaal optreden. De rustpotentiaal is dan 

0,002 s verstoord door de actiefase plus de herstelfase van deze 

plaatselijke potentiaalomslag. Of er weer een nieuwe 

depolarisatie optreedt, hangt af van de sterkte van de prikkel. 

Een sterk geprikkelde zintuigcel geeft vaker impulsen af in een 

bepaalde tijd dan een zwak geprikkelde: de prikkelsterkte 

wordt vertaald in impulsfrequentie. 

Er kunnen maximaal 500 impulsen per seconde worden 

opgewekt. 

In een cellichaam kunnen potentiaalveranderingen bij elkaar 

opgeteld worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als verschillende 

dendrieten elk één voor een cellichaam onderdrempelige 

depolarisatie aanvoeren. Deze kunnen in het cellichaam als het 

ware opgeteld worden tot één grotere bovendrempelige 

depolarisatie. Ook het omgekeerde gebeurt. Er zijn 

zenuwcellen die via hun axon op een zintuigcel een remmende 

werking hebben. Door remming wordt een membraan niet 

gedepolariseerd, maar gehyperpolariseerd. De 

membraanpotentiaal wordt dan meer negatief gemaakt. Bij 

remming ontstaan minder of geen actiepotentialen. 
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6.2 Synapsen 

De overgangen tussen zenuwcellen of tussen zintuigcellen en 

zenuwcellen heten synapsen. Op de plaats van synapsen zijn de 

celmembranen gescheiden door een smalle spleet, die voor een 

impuls onoverbrugbaar is. De impuls kan alleen op de volgende 

cel worden overgedragen met behulp van een speciale 

overdrachtsstof (transmitter). Om een beeld te krijgen van een 

synaps kun je figuur 33 bekijken.  

 
Het bovenste deel van de figuur is het verdikte uiteinde van 

een axon en het onderste gedeelte is een dendriet na de 

synaps. In het uiteinde van het axon zijn veel kleine blaasjes te 

vinden. Deze blaasjes zijn gevuld met overdrachtsstof 

(transmitter). Telkens als er een impuls moet worden 

overgedragen, stort een deel van de blaasjes de 

overdrachtsstof in de spleet. De overdrachtsstof veroorzaakt 

aan de andere kant van de synaps een impuls in de dendriet. 

Direct na de impulsoverdracht zorgen speciale enzymen ervoor 

dat de overdrachtsstof weer wordt afgebroken. Hierdoor kan er 

weer een nieuwe impuls overgedragen worden.  

De geleiding van een impuls verloopt langs het membraan van 

de zenuwcel. Deze geleiding is elektrisch van aard. De geleiding 

via de overdrachtsstof in de synaptische spleet is echter van 

chemische aard. Er is dus sprake van elektrochemische 

geleiding. De voortgeleiding is bij een synaps maar in één 

richting mogelijk. Synapsen werken nogal traag, zeker in 

verhouding tot de snelheid van de zenuwgeleiding.   

 

15. Vraag. 

In de weg die een impuls moet afleggen van het zintuig naar de 

hersenen zit een aantal synapsen. Noem een nadeel en een 

voordeel van de aanwezigheid van deze synapsen. 

 
figuur 33: Synaps. 
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6.3 Haarcellen en de omzetting van 
mechanische bewegingen in impulsen 

In figuur 20 van hoofdstuk 4 zie je de afbeelding van het orgaan 

van Corti. Hierin zitten rijen zintuigcellen. Deze zintuigcellen 

dragen bosjes haartjes en worden ook wel haarcellen genoemd. 

Een schematische tekening van een haarcel is te zien in figuur 

34.  

Als er in de haarcellen een impuls ontstaat, gaat deze via de 

gehoorzenuw naar het gehoorcentrum. Daar word je je bewust 

van wat je hoort. 

 

 

Verdieping (derde blok) 

De basis van elke haar is betrekkelijk dun, zodat de haren 

gemakkelijk heen en weer kunnen bewegen. Op de halve 

hoogte van de haren bevinden zich verbindingsdraadjes die 

ervoor zorgen dat de bundel haren als één geheel beweegt. De 

toppen van de haren zijn, opeenvolgend van links naar rechts, 

met elkaar verbonden door middel van draadjes ('top links'). In 

de toppen van de haren bevinden zich 'poortjes' waardoor 

kaliumionen uit de omringende vloeistof naar binnen kunnen 

stromen. 

 
Wanneer de bundel haren zich verplaatst in de richting van de 

langste haren, dus in figuur 34 naar rechts, worden de 

kaliumkanalen in de toppen van de haren 'opengetrokken' en 

stromen kaliumionen naar binnen. Daardoor wordt de 

binnenkant van het celmembraan eerst minder negatief en 

vervolgens positief geladen ten opzichte van de buitenzijde. Dit 

verschijnsel heet 'depolarisatie'.  

 1 = K+-poortje 
2 = top-draadjes 
3 = verbindingsdraadjes 
4 = stand van de haartjes naar rechts : poortjes voor K+ 
open : depolarisatie in de zintuigcel. 

                                    
Figuur 34: Haarcel, schematisch. 
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Het omgekeerde gebeurt wanneer de haren van de langste 

haren áf bewegen. Dan wordt het normale kaliumionen 

transport beperkt en wordt het potentiaalverschil minder 

positief. Dit verschijnsel heet 'hyperpolarisatie'. Je kunt dus 

zeggen dat de beweging van de haren de elektrische spanning 

in de haarcel regelt. 

De 'verbinding' tussen de onderkant van de haarcel en de 

afvoerende zenuwcel is een (chemische) synaps. Bij een 

depolarisatie van de haarcel komt er overdrachtsstof vrij in de 

synaptische spleet. De overdrachtsstof beïnvloedt het 

tegenoverliggende membraan, zodat de afvoerende zenuwcel 

een impuls verder kan geleiden. 

De impulsen van de haarcellen gaan via de gehoorzenuw naar 

het gehoorcentrum in de hersenschors. Daar word je je bewust 

van wat je hoort. 
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16. Opdracht. 

Bekijk figuur 35 goed en lees zorgvuldig de tekst die erbij staat. 

Waaruit blijkt dat je twee oren nodig hebt om de plaats van de 

geluidsbron te bepalen? 

 

 
Auditieve cortex = gehoorcentrum  in de schors van de grote hersenen. 
 
Figuur 35: Van slakkenhuis naar hersenschors. (Uit: cahier Oren en Horen). 
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6.4 Verdiepingsopdracht: gebrom en 
gepiep 

Lees eerst de volgende tekst en gebruik deze voor de vragen. 

Hard geluid = trilling met grote amplitude 

Zacht geluid = trilling met kleine amplitude  

Hoog geluid  = trilling met grote frequentie 

Laag geluid  = trilling met kleine frequentie 

Afhankelijk van de frequentie van het geluid komt een bepaald 

gedeelte van het basilair membraan in beweging ten gevolge 

van de vloeistoftrillingen in het slakkenhuis. 

Een laag geluid veroorzaakt in het slakkenhuis langgolvige 

vloeistoftrillingen (met grote golflengte, dus kleine 

golffrequentie). Deze trillingen brengen het brede deel van het 

basilair membraan aan de top van het slakkenhuis in trilling. 

Hierdoor worden de zintuigharen daar tegen het dakmembraan 

gedrukt en als gevolg daarvan ontstaan impulsen. De impulsen 

die afkomstig zijn van het topgedeelte van het slakkenhuis 

worden in de hersenen vertaald als lage tonen (‘gebrom’). 

Als het gebrom sterk is dan had het geluid een grote amplitude 

(grote uitslag) en zijn de vloeistofgolven sterk. De haartjes zijn 

dan sterk gebogen en wekken veel impulsen op. Gevolg: er 

ontstaat een grote impulsfrequentie in de gehoorzenuw. 

Als het gebrom zwak is dan had het geluid een kleine amplitude 

(kleine uitslag) en zijn de vloeistofgolven zwak. De haartjes van 

de haren in de top worden niet zo sterk gebogen.  

Gevolg: er ontstaat een kleine impulsfrequentie in de 

gehoorzenuw. 

Bovendien worden door een sterk geluid meer haarcellen in 

beweging gebracht (over een langer stuk van het basilair 

membraan) en wordt door meer zenuwcellen een impuls 

doorgegeven aan het gehoorcentrum 

Een hoog geluid veroorzaakt kortgolvige vloeistoftrillingen (met 

een grote golffrequentie) in het slakkenhuis. Deze golven 

brengen het smalle deel aan het begin van het slakkenhuis in 

trilling. De impulsen die daarna uit het basisgedeelte komen 

worden in de hersenen vertaald als hoge tonen (gepiep). 

Is het gepiep sterk dan worden de haartjes aan de basis sterker 

verbogen en er ontstaat een grote impulsfrequentie in de 

gehoorzenuw. 

Is het gepiep zwak (kleine amplitude) dan ontstaat er een 

kleine impulsfrequentie in de gehoorzenuw. 
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17. Vragen bij de tekst. 

 
a.  Streep in figuur 36 steeds klein of groot door. 

b.  In welk gedeelte van het oor ontstaan vloeistofgolven? 

c. Waar worden mechanische prikkels omgezet in impulsen? 

d. Welke verandering in het zintuiggedeelte treedt op door een 

wijziging van de geluidsfrequentie? 

e. Wat verandert in het zintuiggedeelte door een wijziging van 

de amplitude van het geluid? 

f. Wanneer wordt een grote golffrequentie omgezet in een 

grote impulsfrequentie? 

g. Hoe worden impulsen met een kleine frequentie vanuit de 

basisreceptoren van het slakkenhuis vertaald door de 

hersenen? 

h. Hoe worden impulsen met een grote frequentie vanuit de 

topreceptoren van het slakkenhuis vertaald door de 

hersenen? 

i. Hoe reageert een topreceptor op vloeistoftrillingen met een 

kleine frequentie en met een grote amplitude? 

j. Welk onderdeel in het slakkenhuis bepaalt de gevoeligheid 

(20 Hz - 20.000 Hz) van het oor? 

k. Welk gevolg heeft slijtage van de basisreceptoren? 

 
 

Figuur 37: Intacte en beschadigde haarcellen (Uit: Cahier Oren en Horen). 

Type 
geluid 

Golflengte 
van de 
geluidsprikkel 

Frequentie van 
de 
geluidsprikkel 

Amplitude van 
de 
geluidsprikkel 

Frequentie van 
de impulsen in 
de gehoorzenuw 

Zacht 
gepiep 

klein/groot  klein/groot  klein/groot  klein/groot 

Hard 
gepiep 

 klein/groot   klein/groot  klein/groot  klein/groot 

Zacht 
gebrom 

 klein/groot  klein/groot  klein/groot  klein/groot 

Hard 
gebrom 

 klein/groot  klein/groot  klein/groot  klein/groot 

Figuur 36: Tabel bij vraag 17a. 
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7 De stem 

Misschien weet je dat mensen die met slechthorendheid 

geboren worden, niet of nauwelijks kunnen leren spreken. 

Spraak en gehoor hebben dus heel veel met elkaar te maken.  

’Wat zeg je?’ kan betekenen dat je het niet goed hoort of dat 

de ander het niet goed zegt. 

In dit hoofdstuk krijgt je informatie over de werking van de 

stem en de spraak. 

Je gaat in dit hoofdstuk werken aan de doelen:  

 Inzicht krijgen in de werking van de stem.  

 Begrijpen wat een staande golf is. 

 Kunnen uitleggen onder welke voorwaarden een staande golf 

kan ontstaan. 

 Inzicht krijgen in de manier waarop de theorie als basis dient 

voor het ontwikkelen van hulpmiddelen en oplossingen bij 

spraakproblemen. 

7.1 Stem 

Spreken is een zo vertrouwde bezigheid dat we zelden stilstaan 

bij de vraag hoe we eigenlijk spreken. Als we spreken ontstaan 

in onze hersenen impulsen waarmee we de spieren van ons 

stemapparaat besturen. Hierdoor ontstaat een opeenvolging 

van klanken die drager zijn van de informatie die we willen 

overbrengen. Dit proces leer je in de eerste twee tot drie jaar 

van je leven. 

Ons stemapparaat bestaat uit de onderdelen weergegeven in 

figuur 38 

 

 

 

Longen: luchtproducent 

Luchtpijp: luchtgeleider 

Stembanden:trillingsbron 

Neus-mond-keelholte: 
Resonantieholtes. 

 
Figuur 38: Onderdelen stemapparaat. 
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De lucht uit de longen loopt via de luchtpijp en via een 

spleetvormige opening tussen de stembanden naar neus- en 

keelholte.  

De stembanden bestaan uit twee kleine bandjes, die aan de 

uiteinden aan elkaar vast zitten. 

De opening tussen de stembanden (glottus) is tijdens het 

ademhalen geheel open. Bij het spreken wordt deze opening 

verkleind. Er stroomt dan niet continu lucht tussen de 

stembanden door, maar een opeenvolgende serie luchtstootjes. 

Dit is vergelijkbaar met je lippen als je “Brrrr “ zegt om een 

auto na te doen of de lucht die uit het tuitje van een 

opgeblazen ballon loopt (als je hem loslaat). 

In figuur 39 zie je de luchtpulsen als gevolg van het open en 

dicht gaan van de stembanden. 

 
Wanneer je harder praat, stroomt er meer lucht uit je longen. 

De puls wordt dan groter en je geluidsvolume ook. Wanneer je 

je stembanden aanspant komen er meer luchtstootjes per 

seconde. 

 

Verdieping (vierde blok) 

De stembanden zijn twee membranen in het strottenhoofd. Zij 

zijn vergroeid met twee kleine stukjes kraakbeen 

(bekerkraakbeentjes of arytenoïden). Deze kunnen door middel 

van kleine spiertjes worden bewogen, waardoor de stembanden 

aangespannen of ontspannen kunnen worden (figuur 40). 

 

18. Opdracht. 

Bekijk in het Teleblikdossier ‘Wat zeg je?’ De werking van de 

stem ►zie URL 9. 

 

Als tijdens het uitademen de stembanden gespannen zijn, 

ontstaat bij de stembanden een toenemende luchtdruk. 

Wanneer deze een drempelwaarde bereikt, worden de 

stembanden open gedrukt en neemt de luchtdruk tijdelijk af 

waardoor de aangespannen stembanden zich weer snel sluiten. 

Door de druk openen zij zich weer, waarna het proces zich 

herhaalt (het Bernouilli-effect.►zie URL10).  

 
Figuur 39: Luchtpulsen als gevolg van het open en dicht gaan van de stembanden. 
 

 
Figuur 40: Stembanden. 
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De zo ontstane trilling in de stembanden wordt overgedragen 

aan de passerende luchtstroom. Hoe sterker de stembanden 

gespannen worden, hoe groter de trillingsfrequentie is en hoe 

hoger de  stem wordt. 

Een Nederlandse mannenstem heeft een frequentie van rond de 

110 Hz, een Nederlandse vrouwenstem ongeveer 220 Hz en een 

Nederlandse kinderstem ongeveer 300 Hz.  

De gemiddelden voor sprekers van andere Europese talen liggen 

daar niet ver van af. Aziaten hebben gemiddeld wat hogere 

stemmen. 

Hoe langer de stembanden zijn, hoe lager de stem klinkt. De 

lengte van de stembanden is doorgaans evenredig met de 

afmeting van het strottenhoofd. Vandaar dat bij de plotselinge 

groei van het strottenhoofd in de puberteit bij jongens de stem 

ineens veel lager wordt en ze de baard in de keel krijgen. 

Zonder stembanden is het alleen mogelijk te spreken door te 

fluisteren. Na een laryngectomie (verwijderen van de larynx, 

het strottenhoofd) vanwege kanker kan de functie van de 

stembanden overgenomen worden door een apparaatje 

(elektrolarynx) dat een (dalende) zoemtoon geeft en dat tegen 

de keel wordt gezet. Daardoor wordt de lucht in 

mond/keelholte in trilling gebracht. 

Een andere mogelijkheid is de zogenaamde slokdarmspraak: 

Door gebruik te maken van het opboeren van ingeslikte lucht 

kan het bovenste deel van de slokdarm in trilling worden 

gebracht en daarna kunnen met de mond spraakklanken worden 

gevormd. Die manier van spreken vergt veel oefening.  

7.2 Stembanden en staande golven  

De trilling van de stembanden kunnen we vergelijken met de 

trilling van bijvoorbeeld een snaar. Door het aanstrijken van de 

snaar ontstaan trillingen van verschillende frequenties in de 

snaar Er lopen daardoor een groot aantal verschillende golven 

die aan het begin en eind van de snaar terugkaatsen. De 

meeste heen en teruglopende golven werken elkaar tegen. Van 

de heengaande golf moet een bepaald punt van de snaar 

bijvoorbeeld omhoog en van de teruggekaatste golf weer 

omlaag, met als effect dat er in dat punt niets gebeurt 

(uitdoving).Alleen de golven waarvan de golflengte een 

bepaalde waarde heeft, doven elkaar niet geheel uit. Op 

sommige plaatsen (knopen) doven die golven elkaar uit en op 

sommige plaatsen (buiken) versterken ze elkaar. De uitwijking 

in de buik is dan ook vele malen groter dan de uitwijking van de 

oorspronkelijke golf. 

Zo’n golf, bestaande uit knopen en buiken,  noemen we een 

staande golf. 

 

 
Figuur 41: Staande golf. 
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19. Opdracht. 

Beschrijf in eigen woorden hoe een staande golf in een snaar 

ontstaat. 

 
20. Opdracht. 

Bekijk in de applet ► zie URL 27 hoe een staande golf ontstaat. 

 

Een snaar blijkt niet met één frequentie te kunnen trillen maar 

met verschillende frequenties. Een snaar heeft dus meerdere 

eigentrillingen. 

 

In de figuren 42, 43 en 44 zie je hoe een vioolsnaar kan trillen, 

wanneer we deze met een strijkstok in trilling brengen. 

Bij de eerste trilling, de grondtoon, beweegt het midden van de 

snaar tussen de uiterste standen op en neer. We noemen zo’n 

punt een buik. De uiteinden, daar waar de snaar vast zit aan de 

viool, staan stil en vormen de knopen.  

 
De eerste boventoon treedt op als zich in de snaar twee buiken 

vormen. De uiteinden van de vioolsnaar blijven vaste knopen en 

in het midden treedt nu ook een knoop op. 

 
Bij de tweede boventoon worden drie buiken gevormd, 

enzovoort. 

 
Boventonen worden ook wel harmonischen genoemd. In 

literatuur over signaalanalyse staat vaak niet eerste boventoon, 

maar eerste harmonische, enzovoort. 

 

Voor de golflengte λ van een staande golf geldt:  

 De afstand tussen twee opeenvolgende knopen = ½ . 

 De afstand tussen een knoop en de dichtstbijzijnde buik = 

¼ . 

 

 
Figuur 44: Tweede boventoon. 

 
Figuur 43: Eerste boventoon. 

 
Figuur 42: Grondtoon. 
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Als je de lengte van een snaar weet kun je met deze regels de 

golflengten van zijn mogelijke trillingen berekenen. 

 

Voorbeeld: 

Stel de lengte van een vioolsnaar is 60 cm. Hij trilt in de 

tweede boventoon. Hoe groot is dan de golflengte van de golf 

van die tweede boventoon? 

 

Oplossing: 

Op 60 cm zit dus drie maal de afstand tussen twee 

opeenvolgende knopen. Je vindt dus: 
1

60 3
2
  . Dat betekent 

3
60

2
  . 

En daaruit volgt  = 40 cm. 

 

De frequentie f is het getal dat aangeeft hoeveel complete 

trillingen er per seconde worden uitgevoerd. In één seconde 

verplaatst de golf zich dus over een afstand van f   meter. 

Daaruit volgt dat voor de voortplantingssnelheid v geldt: 

v f   . 

 f =  de frequentie in Hertz (Hz) 

    =  de golflengte in meters (m) 

 v =  de voortplantingssnelheid in meters per seconde 

(m/s). 

 

Verder is er een eenvoudig verband tussen de frequentie van de 

grondtoon en de frequenties van de boventonen. 

 

Voorbeeld: 

Als de frequentie van de grondtoon 60 Hz dan is de frequentie 

van de eerste boventoon 2 x 60 = 120 Hz. 

De frequentie van de tweede boventoon is 3 x 60 = 180 Hz. 

De frequentie van de derde boventoon is 4 x 60 = 240 Hz, 

enzovoort.  

 

In de uitstromende lucht komen als gevolg van 

stembandtrillingen erg ingewikkelde trillingen voor (► zie 

hoofdstuk 3). De frequenties van die luchttrillingen bestaan uit 

een grondtoon en een groot aantal boventonen. Dit zijn dus 

trillingen met de dubbele, drievoudige enz. frequentie van de 

grondtoon. 

In figuur 45 zie je het spectrum van een grondtoon van 100 Hz 

met boventonen van 200 Hz, 300 Hz en 400 Hz. 
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Door de spanning op de stembanden te veranderen, kun je de 

frequentie van de grondtoon en boventonen veranderen. Je 

kunt dit vergelijken met een gitaarsnaar die wordt gestemd 

door hem strakker of slapper te draaien. 

Om een letter, bijvoorbeeld de a, te produceren moeten 

bepaalde frequenties in het spectrum versterkt en andere 

verzwakt worden. Elke klinker heeft zo zijn eigen 

karakteristieke spectrum. Met het voorgaande hebben we de 

spraak nog lang niet verklaard. Als het voorgaande namelijk 

alles zou zijn, zouden we niets anders dan alleen maar tonen, 

een soort gebrom, kunnen produceren. Op praten zou dit 

beslist nog niet lijken.  

 

Er moet dus meer zijn, en dat is je mondholte. 

 

 

21. Opdracht. 

Spreek eens een a en daarna een e uit (doen!). Je merkt dat je 

mondholte een andere vorm heeft bij een a dan bij een e. De 

vorm van deze holte is blijkbaar van belang bij de vorming van 

de verschillende klanken. 

7.3 Staande golven  

Wat gebeurt er in die mondholte met het geluid? 

 
In de marimba afgebeeld in figuur 46 bevinden zich holle pijpen 

onder de houten staafjes waarop geslagen wordt. Die pijpen 

 
Figuur 46: Een marimba. 

 
Figuur 45: Spectrum van een grondtoon van 100Hz. 
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hebben verschillende lengtes. Zonder deze pijpen zou je een 

zacht geluid horen. Met de pijpen wordt het geluid aanzienlijk 

harder. 

De lucht in de pijpen gaat blijkbaar resoneren. 

We gaan dit eens nader bekijken. 

 

 
Bekijk de aan één kant gesloten buis (figuur 47). Je ziet van 

links een  geluidsgolf de buis binnenkomen.  

 
Zo’n geluidsgolf is een longitudinale trilling: de luchtdeeltjes 

bewegen heen en weer in de richting waarin de golf zich 

voortplant. 

 

22. Opdracht. 

Bekijk bij ►URL  25 het verschil tussen transversale en 

longitudinale golven.  

 

Net zoals bij de snaar zal de geluidsgolf terugkaatsen tegen het 

dichte uiteinde. Er ontstaan dus heen en weer lopende golven. 

En net zoals bij de snaar ontstaan er bij bepaalde golflengtes 

staande golven met knopen en buiken. In een knoop zijn de 

luchtdeeltjes in rust; in een buik gaan de luchtdeeltjes heftig 

heen en weer. 

In een buis ontstaat er aan de dichte kant een knoop en aan de 

open kant van de buis een buik (zie figuur 48). De werking van 

de meeste blaasinstrumenten is hierop gebaseerd. 

 

 
Figuur 48: Staande golven in een aan één kant gesloten buis. 

 
Figuur 47: Een aan één kant gesloten buis. 
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Dat er aan het open uiteinde van de buis een buik ontstaat, 

betekent dat de lucht daar hevig trilt. Het geluid wordt dus 

versterkt. 

Wanneer men geluidsgolven met verschillende frequenties in 

een buis stuurt, zullen er slechts enkele frequenties een 

staande golf opleveren. Alleen die frequenties zullen versterkt 

worden. Door de lengte van de buis aan te passen beïnvloedt 

men welke frequenties versterkt worden en welke niet. 

Bij een marimba kun je dit goed zien. Voor lage tonen gebruikt 

men lange buizen en voor hoge tonen korte buizen om het 

geluid te versterken.  

 

23. Opdracht. 

Bereken de frequentie van de grondtoon als de buis in figuur 48 

een lengte heeft van 80 cm. 

Ga uit van een temperatuur van t = 20°C 

 

Voor de afstanden van de knopen en de buiken geldt ook weer:  

De afstand tussen twee opeenvolgende knopen = de afstand 

tussen twee opeenvolgende buiken = 
1

2
 . 

Voor de frequenties van de boventonen ontstaat een andere 

reeks dan bij de boventonen van een snaar (zie weer figuur 48). 

 

Voorbeeld: 

Stel fgrondtoon  = 60 Hz, dan is feerste boventoon = 3 x 60 = 180 Hz en 

ftweede boventoon  = 5 x 60 = 300 Hz, enzovoort. 

7.4 Werking resonantieholtes  

Om de werking van de stem te verduidelijken, kunnen we 

onderstaand eenvoudig schema (figuur 49) gebruiken. 
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Stel dat de stembanden een geluidssignaal produceren  van een 

grondtoon van (100 Hz) en een aantal boventonen (200 Hz, 300 

Hz, 400 Hz, 500 Hz, enzovoort) (figuur 50). 

 
In de mondholte wordt (door deze een bepaalde vorm te geven) 

bijvoorbeeld de frequentie van 200 Hz versterkt en in de 

neusholte de frequentie van 600 Hz. 

Het frequentiespectrum dat zo ontstaat, zie je in figuur 51. Dit 

moet overeenkomen met wat je bij het inleidende practicum in 

hoofdstuk 3 hebt gemeten voor een klinker. 

 
Door vervolgens de holtes aan te passen, kunnen we elk 

gewenst spectrum laten ontstaan en zo verschillende klanken 

produceren. 

 
Figuur 51: Frequentiespectrum. 

 
Figuur 50: Geluidssignaal. 

 
Figuur 49: Werking van de stem. 
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Dat de holtes een belangrijke rol spelen bij het uitspreken van 

letters kun je gemakkelijk zelf ervaren. Spreek maar eens een e 

uit en knijp tijdens het spreken je neus dicht. Je hoort de 

letter anders worden. Wanneer je dit met de letter o doet is 

het verschil minimaal. Ook als je verkouden bent (de holtes zijn 

dan gevuld met slijm), klinkt je stem anders.  

 

Het verschijnsel dat je stem hoger klinkt als je heliumgas hebt 

ingeademd is ook met de werking van de resonantieholtes te 

verklaren. 

Bij het uitspreken van sommige klanken bijvoorbeeld rrrrrr… of 

ffffff spelen de resonantie holtes een ondergeschikte rol. De 

stembanden spelen dan geen rol. Je blaast dan lucht door je 

mondholte en maakt met je tong en lippen het geluid. 

7.5 Tot slot 

Een klinker is een bewerking van de brontoon; bij de uitspraak 

van een klinker worden de tong en de lippen in een bepaalde 

positie gebracht. Hierdoor ontstaan de verschillende klanken 

waaruit spraak is opgebouwd.  

Tussen de stembanden en de mondholte bevinden zich holten; 

de keel-, neus- en mondholte. Deze holten werken als 

resonantieruimten waarin de lucht in staande trilling komt. Bij 

een bepaalde stand van de tong kan de lucht in de holten 

slechts bepaalde staande-golfbewegingen uitvoeren. Hierdoor 

worden bepaalde frequenties versterkt en anderen verzwakt.  

 

Zodra je verkouden bent, of je neus dicht knijpt hebben de 

holten een andere vorm. Hierdoor worden andere frequenties 

versterkt en klinkt je stem anders. De overblijvende 

resonantiefrequenties worden formanten genoemd. Ze leggen 

de klank vast. 

 

In figuur 52 zie je een IPCOACH opname van de letter a. 

Je ziet de grondtoon (ongeveer 100 Hz) en de boventonen  

Op drie plekken worden de frequenties versterkt (400 Hz, 700 

Hz en 1200 Hz). 

In figuur 53 is dit goed te zien. De pieken zijn de formanten.  

In figuur 54 zie je ook een a, maar dan hoger uitgesproken. 

De grondfrequentie is bijna 200 Hz. De stembanden zijn dus 

wat strakker aangespannen. 

Maar omdat de resonantieholtes bijna niet veranderd zijn, 

blijven de formanten op bijna dezelfde plaats. Dit moet ook 

wel. Het blijft immers een a. ► Zie bijlage 4 voor extra 

informatie over resonantie.  
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24. Opdracht. Stemvork op een klankkast. 

a.  Op een klankkast staat een stemvork van 440 Hz (figuur 55). 

Bereken de lengte van de klankkast om de lucht in de kast in 

de grondtoon te laten resoneren. 

b.  De lengte van een holte is 18,0 cm. De holte is aan een kant 

gesloten. 

c. De voortplantingssnelheid v van het geluid is 334 m/s. 

Bereken twee frequenties die versterkt kunnen worden. 

In figuur 52 zie je het frequentiediagram van de letter a. Is 

dit opgenomen van een kind, van een volwassen vouw of van 

een man? 

d. Bij een dieptemeter wordt een geluidssignaal in het water 

uitgezonden naar de bodem. Gemeten wordt hoe lang het 

duurt voor dat het signaal weer terug is bij de boot. Dit 

blijkt 0,12 s te duren. Bereken de diepte van het water.  

 

 
Figuur 54: Opname hoger uitgesproken letter a. 

 
Figuur 53: Formanten letter a. 

 
Figuur 52: Opname letter a. 

 

 
Figuur 55: Stemvork op 
klankkast. 
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25. Opdracht. Laryngectomie. 

a. Zoek op wat laryngectomie is, gebruik het internet. 

b. Noteer verschillende oplossingen die personen met 

laryngectomie gebruiken om zich verstaanbaar te maken. 
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8 De verdieping 

Je weet nu veel over geluid, gehoor en spraak en over enkele 

problemen daarbij.  

Ga nu voor jezelf na welk onderdeel je graag verder wilt 

uitdiepen.  

Je kunt kiezen uit de groepsopdrachten in paragraaf 8.1. 

Elke groep houdt een presentatie.  

Je docent geeft je hierover de benodigde informatie. 

Door te werken aan deze verdieping oefen je de vaardigheden: 

 In een groep zelfstandig onderzoek doen (zowel theoretisch 

als praktisch). 

 Een werkplan opstellen en uitvoeren. 

 Informatie uitwisselen door middel van presentaties. 

8.1 Groeps-keuzeopdrachten. (Zie 
figuur 77 in bijlage 5.) 

Na de keuze van een onderwerp stel je een werkplan op. 

Gebruik hiervoor het schema van het werkplan (zie figuur 78 in 

bijlage 5). 

Je gaat als volgt te werk:  

 Lees de basisinformatie bij de opdracht door. 

 Diep met je groepje het onderwerp uit. Doe daarbij zowel 

theoretisch als praktisch onderzoek. 

 Vul samen het werkplan in.  

 Overleg met de begeleider en voer het onderzoek uit. 

 Bereid de presentatie voor. 

 

Door middel van de presentaties horen jullie ook wat de andere 

groepen onderzocht hebben. Bij de presentaties wordt van elk 

groepslid een evenredige inbreng verwacht. Je docent geeft 

aan hoe je beoordeeld wordt. 

26 Groeps-keuzeopdracht: disco bedreigt gehoor. 

Bedenk met je groep een vraag of vragen die je zou willen 

beantwoorden bij de volgende suggesties. Een eigen 

onderzoeksidee kan ook. 

 Het is soms mogelijk om de eigenaar van een discotheek 

zover te krijgen dat je metingen mag doen aan de 

geluidssterkte. Hiervoor heb je een decibelmeter nodig. 

 Onderzoek doen aan discobezoekers. Je meet dan (hopelijk 

tijdelijke) gehoorschade. Hiervoor heb je een toongenerator 
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nodig (artikel NRC - Handelsblad (bron 5) uit hoofdstuk 2, 

november 2006).  

 Experimenteren met gehoorbeschermers. Of je eigen versie 

testen.  

 Ken je een DJ? Welke vragen wil je hem/haar stellen en 

welke praktische tips kun je te weten komen? 

 

Kortom, jullie onderzoek moet niet alleen theorie bevatten, je 

moet ook zelf op onderzoek uit. 

Je kunt beschikken over: 

 een toongenerator 

 decibelmeter 

 internet 

 

Trefwoorden zijn:  

 geluidssterkte 

 minder horen  

 gehoorschade 

 herstel 

 

 
TNO: gehoorschade door popmuziek valt mee. 

 
Volgens audiologen is gehoorschade een onderschat probleem. 

Dansen in discotheken of op houseparty's is fun - hoe harder de 

muziek, hoe leuker het is. Maar de feestende jongeren lopen 

een gerede kans op blijvende gehoorschade. Uit Brits 

onderzoek blijkt dat bijna tweederde van de jongeren die 

regelmatig dance-clubs bezoeken, kampen met gehoor-

problemen. 

“In Nederland is dat niet anders”, stelt Jan de Laat, audioloog 

aan het Leids Universitair Medisch Centrum. “In fabrieken zijn 

werknemers die aan meer dan 85 decibel worden blootgesteld, 

verplicht gehoorbescherming dragen. Jongeren stellen in 

discotheken hun oren bloot aan een volume van 105 decibel. De 

houseparty's zijn helemaal een ramp voor het oor: 120 decibel 

is daar geen uitzondering.” 

In Nederland bleek overigens in 1995 al uit een onderzoek door 

het Instituut voor Preventie en Gezondheid van TNO dat er 

jaarlijks 25.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar met 

gehoorproblemen bijkomen. De Laat: “Het probleem is dat 

jongeren in het begin niets in de gaten hebben. Ze hebben 

hoogstens last van piepende en suizende oren na een avondje 

stappen. Pas na enkele jaren merken ze dat ze slechter gaan 

horen.” Volgens De Laat is de mate waarin de schade optreedt 

per persoon verschillend, omdat het afhangt van de 

gevoeligheid van de oren. 

Figuur 56: Geluid in disco’s (Uit: NRC 4 augustus 1999).  
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Inmiddels heeft een bijeenkomst van deskundigen op het 

terrein van de audiologie plaatsgevonden. Het doel was om 

meer inzicht te krijgen in de gevolgen voor het gehoor.  

De deskundigen vonden dat het probleem onderschat wordt.  

 
Men baseerde zich daarbij onder andere op de in het onderzoek 

gebruikte effectmaat (toondrempel audiogram, zie figuur 57), 

de onderzochte tijd van blootstelling, het doortrekken van de 

resultaten in de onderzoeksgroep naar de hele Nederlandse 

bevolking, de waarschijnlijke toename van het geluidsniveau 

bij houseparty’s en de afname daarvan bij discotheken.  

 
De audiologische specialisten wezen er bovendien op dat zij in 

de praktijk vaak worden geconfronteerd met volwassenen die 

aanzienlijke gehoorschade hebben en geen andere verklarende 

factor kunnen aanwijzen dan blootstelling aan te harde 

popmuziek. Op grond van deze argumenten was men van 

mening dat uit het onderzoek niet geconcludeerd mag worden 

dat de problematiek van gehoorschade door popmuziek 

meevalt.  

 

 

 
Figuur 57: Toondrempel audiogram van de mens (Uit: “Volksgezondheid: meer preventie en voorlichting 
gehoorschade”, Ministerie van VWS, 2001). 

 
Figuur 59: Gehoorschade in Nederland neemt in de loop der jaren niet toe 
(Uit: brief  minister aan Tweede kamer). 



NLT1-h005 Wat zeg je? 65 

 

 

 

27 Groeps-keuzeopdracht: heliumstem. 

 
Probeer als inleiding op je onderzoek eerst antwoord te vinden 

op de volgende vragen: 

a. Welk gasmengsel ademen de brandweerlieden nu precies in? 

b. Hoe groot is de voortplantingssnelheid van geluid in helium? 

En in lucht? 

c.  Voer het volgende experiment uit:  

 Maak een cilinderglas ondersteboven vast aan een statief 

(figuur 61). 

 

 

 
Figuur 61: Cilinder ondersteboven aan een statief. 

Brandweer experimenteert met helium 
Datum 26/03/2004  

 
De Deventer brandweer onderzoekt de mogelijkheid om helium aan 
de ademlucht van de brandweerlieden toe te voegen. De reden is dat 
men het gewicht van de ademluchtflessen wil verlagen. 
(Bron: Gemeente Deventer) 
 
De hele set met ademluchtapparatuur die een brandweer man moet 
meesjouwen, weegt tien kilogram. Dit naast de toch al zware 
brandwerende kleding. Elke vermindering van dit gewicht is dus welkom. 
Door helium toe te voegen wordt het gewicht van een set met de helft 
verminderd. Op die wijze wordt tevens tegemoetgekomen aan steeds 
stringentere Arbo-eisen. 
 
In de huidige ademluchtflessen zit normale lucht. Helium is echter 
aanzienlijk lichter dan lucht en kan zonder bezwaar worden ingeademd. 
Helium wordt onder andere ook in luchtballonnen gebruikt. Het enige 
nadeel van mensen die helium inademen, is dat de spreekstem sterk 
verandert door de geringe massa van helium. De stem lijkt dan een 
beetje op Donald Duck. Dit gegeven heeft de invoering van dit systeem 
tot op heden dan ook tegengewerkt.  
Het nieuwe digitale communicatiesysteem C2000 biedt hier echter een 
onverwachte meevaller, omdat een elektronische module de digitale 
Donald Duckspraak op eenvoudige wijze weer in zijn originele staat kan 
terugbrengen. Naast alle negatieve publiciteit rond C2000 is dat dan 
weer een meevaller. 

Figuur 60: Brandweer experimenteert met helium (Gemeente Deventer) 
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 Plaats onder de cilinderopening een luidspreker aangesloten 

op een toongenerator. 

 Zoek nu een frequentie op waarbij de lucht in de cilinder 

gaat resoneren. (Je hoort dan een harder geluid). Terwijl er 

resonantie optreedt, laat je een beetje helium in de cilinder 

stromen. Je zult nu merken dat de resonantie verdwijnt. 

 Hoe komt dat? 

 
Ga hierna verder met de volgende opdrachten: 

a. Onderzoek hoe het frequentiespectrum van de stem 

(bijvoorbeeld een gezongen klinker) verandert als je helium 

ingeademd hebt. Geef een verklaring. 

b. Bereken uit de verschuiving van de formant de snelheid van 

geluid in helium (bedenk dat de resonantieholte in beide 

gevallen even lang is). 

N.B: adem niet teveel helium in, dit kan schadelijk zijn.  

Ter voorbereiding op het onderzoek is het verstandig de 

volgende website te bestuderen: ► zie URL11. 

 

28 Groeps-keuzeopdracht: de audicien. 

Je bent audicien. Bij de audicien komen veel mensen (cliënten) 

die niet optimaal horen. 

Je gaat een denkbeeldige cliënt met gehoorproblemen in een 

aanpastraject begeleiden. 

Je komt tot een uitgebreid advies over gehoorrevalidatie.  

Om na te gaan hoe het gesteld is met het gehoor van een 

persoon wordt deze persoon eerst door de oorarts of audioloog 

onderzocht. Daarbij wordt een audiogram gemaakt. 

► zie URL12. 

Met dit audiogram gaat de persoon naar een audicien. Deze kan 

in overleg met de cliënt bepalen wat de beste oplossing is. De 

hoortoesteltechnologie is op dit ogenblik zo ver dat er rekening 

kan worden gehouden met verschillende behoeftes van mensen. 

Het programma ► eCaps van Oticon kun je gebruiken om je 

cliënt te begeleiden. Het is een multimediaal programma om 

het aanpastraject en het revalidatieproces te verbeteren. 

Hierna zou je (na een afspraak) met je groep een bezoek 

kunnen brengen aan een echte audicien. Je kunt dan nagaan of 

dat wat jij bedacht hebt klopt met de praktijk. 

Je start het programma eCaps door op het icoontje op het 

bureaublad te klikken. 

Kies voor ‘inleiding’. 

Ga daarna naar agenda van het aanpastraject. Je ziet dan de 

onderwerpen die in een aanpastraject aan de orde komen. 

Maak telkens gebruik van ‘info’ en ‘help’ om te snappen waar 

het over gaat. 

Er zitten geen cliëntgegevens in, dus je kunt niet zien of de 

cliënt ook daadwerkelijk minder hoort. 
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Je begeleidt een cliënt volgens deze agenda voor het 

aanpastraject. Dit traject begint met de uitleg over horen en 

de verschillende typen doofheid en mogelijke oorzaken 

daarvan. Je kunt voor uitleg van de doofheidtypen de volgende 

website gebruiken ► zie URL13.  

Er wordt aangegeven dat een tweezijdige aanpassing (in beide 

oren een gehoortoestel) meer helpt dan een eenzijdige 

aanpassing. 

Daarna doe je de volgende stappen. 

Welke stappen worden er genomen in het aanpastraject?  

Wat kan er met de cliënt besproken worden bij elke stap? Ga 

dit uitvoerig na. 

Welke adviezen kun je daarna voor de gehoorrevalidatie nog 

geven? 

Geef ook advies over het gebruik en het onderhoud van de 

aanpassing. Ga tot slot na hoe in de praktijk een hoortoestel 

wordt aangemeten. 

 

29 Groeps-keuzeopdracht: het 
cocktailpartyeffect. 

U bevindt zich op een receptie. Rechts van u houdt een aantal 

kennissen een hevige discussie over het al dan niet afzinken van 

de Brent Spar, uw echtgenote links is in een geanimeerd 

gesprek verwikkeld met de gastheer, een band speelt veel te 

luide muziek en onderwijl staat u met weer iemand anders een 

gesprek te voeren waarvan het onderwerp u eigenlijk 

nauwelijks interesseert, zodat u net voldoende uw aandacht er 

bij probeert te houden om op de juiste momenten te knikken. 

Desondanks bent u in staat om een ander gesprek dat zich een 

paar meter van u af afspeelt te volgen, omdat dáár nou net een 

interessante roddel wordt doorgenomen. 

Dit is een uitgelezen voorbeeld van wat psychologen het 

cocktailparty-effect noemen. Onze zintuigen zijn in staat om 

ongewenste input op een uiterst efficiënte manier uit te 

filteren. Ons brein is zich blijkbaar op elk moment slechts 

bewust van een zeer beperkte hoeveelheid van alle informatie 

die in principe beschikbaar is. Hoe het die selectie uitvoert was 

tot voor kort vrijwel onbekend, maar langzamerhand begint 

duidelijk te worden welke rol omgevingsruis daarbij speelt. 

Figuur 63: Citaat uit een krantenbericht op 31 augustus 1995. 

 
Figuur 62: Verschillende vormen hoortoestellen. 
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Hoorbare golflengtes van geluid liggen tussen de 2,5 cm (voor 

zeer hoge tonen van ongeveer 15000 Hz) en 3,5 m (voor zeer 

lage tonen van ongeveer 100 Hz).  

De voortplantingssnelheid van geluid door de lucht is ongeveer 

340 m/s. Deze voortplantingssnelheid is onafhankelijk van de 

golflengte. 

De afstand tussen de oren is ongeveer 18 cm. Voor de 

geluidsgolven kan de weglengte naar het ene oor dus 

verschillen van de weglengte naar het andere oor. Daardoor 

komt het geluid niet tegelijk bij beide oren aan. 

a. Je kunt onderzoeken hoe goed mensen kunnen bepalen waar 

geluid vandaan komt. Dit kun je doen met korte hoge of 

korte lage geluiden. Of met verschillende geluidssterktes. 

Hiervoor heb je nodig: Een geluidsbron die geluiden van 

verschillende golflengtes kan maken en verschillende 

proefpersonen. 

b. Het is aangetoond dat mensen, die met slechts één oor 

horen, gehandicapt zijn in hun vermogen om richting te 

horen. Je kunt je onderzoek richten op mensen die aan een 

oor doof zijn of proefpersonen van wie je een oor ‘doof’ 

maakt. Hiervoor heb je een geluidsbron die geluiden van 

verschillende golflengtes kan maken nodig en verschillende 

proefpersonen. 

c. Hoe goed kunnen mensen richting horen als er 

achtergrondgeluiden zijn?  Hiervoor kun je een vergelijking 

maken tussen mensen die met één of met twee oren kunnen 

horen. Je kunt nu geen gebruik maken van korte tonen. Je 

hebt bijvoorbeeld een voorgelezen tekst nodig. De graad van 

ingewikkeldheid kun je variëren. Je kunt een proefpersoon 

laten meelezen met de tekst. Je kunt open plekken in de 

meeleestekst aanbrengen en ook zonder meeleestekst 

werken. Denk eraan dat je maar één variabele tegelijk 

varieert. 

d.  Kunnen zien heeft invloed op kunnen horen en dus op 

richting horen. Er werd altijd verondersteld dat blinde 

mensen beter kunnen horen dan ziende mensen. Gebruik één 

van bovenstaande testen om dit te onderzoeken. 

Voor meer informatie ► zie URL14, URL15, URL16. 
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30 Groeps-keuzeopdracht: alles maakt geluid. 

Je kunt horen wat er op televisie of op de radio gezegd wordt. 

Je kunt ook de tram of een motor aan horen komen. Maar 

geluid heeft ook zijn nare kanten. Want te lang en/of te hard 

geluid is niet goed voor je oren. Je kunt er zelfs doof van 

worden. 

Enkele honderdduizenden Nederlanders worden in 

hun slaap gestoord door nachtelijk verkeerslawaai. 

“Bij enkele procenten daarvan leidt dit tot slapeloosheid en 

daarmee tot een inbreuk op gezondheid en welbevinden”, zo 

concludeert de Gezondheidsraad in een rapport dat gisteren is 

aangeboden aan staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA). De 

meeste last ondervinden mensen van vracht- en personenauto's, 

motoren en bromfietsen. Daarna komen vlieg- en railverkeer. 

Figuur 64 Een stukje uit een krant van 23 juli 2004. 

 
Kies met je groep een situatie waar sprake is van 

lawaaioverlast. Jullie gaan onderzoeken hoe ernstig die situatie 

is.  

Het onderzoek moet een theoretisch en praktisch deel hebben. 

Het theoretische deel kan bestaan uit een literatuurstudie naar 

geluidsoverlast.  

Drie voorbeeldvragen die je zou kunnen beantwoorden in het 

theoretische deel zijn:  

 Hoe lang mag je dagelijks blootgesteld worden aan het 

lawaai in jullie situatie?  

 Wat zijn de gevolgen van de overlast? 

 Welke maatregelen zijn verzonnen om de overlast te 

verminderen?  

 
 

Figuur 65: Vormen van geluidshinder. 
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Jullie kunnen zelf meer, betere en leukere vragen bedenken. 

Voor het praktische deel kun je denken aan geluidsmetingen op 

locatie en interviews met betrokkenen. Welke maatregelen 

kunnen jullie bedenken om overlast te verminderen en hoeveel 

effect zal dat hebben? 

Je kunt beschikken over een decibelmeter en internet. 

Trefwoorden zijn: omgevingsgeluid, gehoorschade. 

Bronnen zijn o.a. ► URL17 en URL3. 

31 Groeps-keuzeopdracht: verschil in stem 
tussen meisjes en jongens. 

Bij kleine kinderen kun je soms het verschil niet horen tussen 

een jongensstem en een meisjesstem. In de puberteit verandert 

dit drastisch. Het verschil tussen jongensstemmen en 

meisjesstemmen wordt in deze periode veel groter. Meestal 

treedt de verandering op tussen 13 en 15 jaar. Het hele 

stemveranderingsproces duurt zo’n 4 à 5 maanden.  

Onder invloed van mannelijke geslachtshormonen groeit bij 

jongens in de puberteit het strottenhoofd en worden de 

stembanden langer en dikker. Hierdoor krijgt hun stem meer 

volume en wordt de toon lager. 

Bij een meisje verandert er ook iets aan de stem, maar het 

verschil tussen een meisjesstem en een vrouwenstem is niet zo 

groot. Daarom hoor je het verschil bijna niet.  

De frequenties van de grondtonen van de verschillende 

stemmen zijn:  

 Kind: 300 Hz 

 Vrouw: 200 Hz 

 Man:100 Hz 

Het verschil tussen de stemmen van jongens en meisjes in en na 

de puberteit kun je op de volgende manier verklaren: 

De stembanden van jongens worden in de puberteit dikker en 

(1/3 deel) langer. Hierdoor wordt hun stem lager.  Soms vindt 

bij een jongen een acute stemmutatie plaats. De stem kan 

hierna soms ook overslaan. Dit zal ophouden wanneer de jongen 

zijn ‘mannenstem’ heeft gevonden. Tijdens de puberteit kan er 

iets mis gaan met de zogenaamde stemmutatie. We spreken 

dan van een onvolledige stemmutatie, oftewel een 

mutatiefalset. De jongen blijft dan met een jongensstem 

spreken. Door van buitenaf enigszins te schudden en te duwen 

aan het strottenhoofd kan de mannenstem vaak wel opgewekt 

worden. 

Meisjes hebben kortere en dunnere stembanden dan jongens. 

Dit blijft zo in de puberteit. Daardoor is en blijft hun stem 

hoger dan de stem van jongens. De stem van meisjes daalt in 

de puberteit slechts 1 à 2 tonen. 

Tijdens een zwangerschap kan de stem van een vrouw wat lager 

en eventueel wat heser worden. 

 
Figuur 67: Stembanden. 
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Jullie opdracht is om de verschillen tussen meisjes- en 

jongensstemmen met een onderzoek aan te tonen. 

Je kunt hierbij gebruik maken van het programma ► IPCOACH 

(zoals in het roulatiepracticum in hoofdstuk 3). 

Om de grondfrequentie (de hoogte van de toon) te kunnen 

meten, moet je bij signaalanalyse fourieranalyse gebruiken in 

plaats van lineaire predictie. 

 Stel de onderzoeksvraag op. 

 Geef een hypothese. 

 Stel een meetplan op. 

Overleg met je begeleider en ga daarna aan de slag. 

32 Groeps-keuzeopdracht: model cochlea. 

In de wetenschap wordt veel gewerkt met modellen. Modellen 

geven inzicht in de werking en kunnen een voorspellende 

waarde hebben. 

In het werk van Professor Duifhuis, verbonden aan de RUG, 

komen we een model tegen van de cochlea (slakkenhuis). Met 

dit model wordt in het bijzonder de werking van het basilair 

membraan verduidelijkt. In figuur 68 zie je een plaatje van dit 

model. 

Jullie opdracht is een soortgelijk model te maken, waarmee je 

kunt laten zien dat het basilair membraan bij een bepaalde 

frequentie op een bepaalde plek gaat meetrillen. 

 
 
 

 
Figuur 68: Model slakkenhuis (ontleend aan werk van Professor Duifhuis, RUG). 
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33 Groeps-keuzeopdracht: dopplereffect en 
radar. 

a. Lees eerst de tekst in figuur 69. 

 Hoe werkt radarcontrole? 

Auteur: Bart Lindner 

Je hebt altijd mensen die andere weggebruikers, zichzelf en 

het milieu in gevaar brengen door waanzinnig hard te rijden. 

Om die te pakken zijn diverse technieken ontwikkeld. Hier gaat 

het om radarcontrole. 

Radar 

Om snelheid met behulp van het dopplereffect te meten, zou 

je gebruik kunnen maken van geluid, radiogolven of licht. 

Geluid heeft als voornaamste nadeel dat het niet zo ver komt. 

Bij hoge frequenties is er te veel demping. Voor een vleermuis 

is zoiets nog wel te doen, maar langs de snelweg is het te 

onhandig. 

 
 

Waarschuwing voor radarcontrole. 

Radar (RAdio Detection And Ranging) werkt met radiogolven 

met een golflengte van ongeveer 10 cm. De frequentie is 

ongeveer 3 GHz en de snelheid is de lichtsnelheid, dus ongeveer 

300.000.000 m/s. 

 

Het apparaat zendt gedurende enige microseconden 

radiogolven uit. De radiogolven kaatsen terug tegen een 

rijdende auto en worden ten gevolge van het dopplereffect met 

verhoogde frequentie teruggekaatst. Daarbij treedt het 

dopplereffect twee keer op! 

Eerst worden de radiogolven door de auto opgevangen. De auto 

is dan een bewegende ‘waarnemer’ en vangt een verhoogde 

frequentie op. Daarna wordt die verhoogde frequentie 

teruggekaatst en werkt de auto als een bewegende bron. 
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Het apparaat meet in feite het verschil tussen de uitgezonden 

frequentie en de frequentie van de ‘echo’. Als je de 

uitgezonden elektrische trilling en de teruggekaatste trilling 

optelt, krijg je iets als in de figuur hieronder. 

 

In de figuur is een signaal van 200 Hz gecombineerd met een 

veel zwakker signaal van 210 Hz. Je krijgt nu zwevingen: om de 

beurt versterking (als de gereduceerde fasen gelijk zijn) en 

verzwakking (als ze in tegenfase zijn) van het signaal. De 

frequentie van de zwevingen is gelijk aan het verschil van de 

twee oorspronkelijke frequenties.  

Je kunt ook dat in de figuur zien. De trillingstijd van een 

zweving is (van maximum tot maximum) 0,10 s; daarbij hoort 

een frequentie van 10 Hz. 

 

Door de frequentie van de zwevingen te meten, meet je het 

verschil tussen de twee frequenties. Als het verschil tussen de 

uitgezonden frequentie en de terugontvangen frequentie 

bepaald is, kun je de snelheid van de naderende auto 

berekenen met de formule: 

 

v  =  de snelheid van de auto  

λ  =  de golflengte van de uitgezonden radargolven  

c  =  de lichtsnelheid.  

Als λ = 10,0 cm en de snelheid van de auto is 144 km/h = 40,0 

m/s, dan wordt een verschil in frequentie gemeten van 800 Hz. 

Jullie opdracht is een modelopstelling te maken waarbij je met 

behulp van geluidsgolven de snelheid van een karretje kunt 

bepalen. 
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34 Groeps-keuzeopdracht: communicatie bij 
krekels en/of sprinkhanen. 

’s Zomers kun je op de hei in ons land en in droge en warme 

streken zoals in Zuid-Frankrijk vaak krekels horen. Behalve 

deze veldkrekels bestaan er ook huiskrekels. Ze voelen zich 

goed thuis in verwarmde gebouwen. In de zomer vind je ze ook 

wel buiten. 

Krekels vertonen territoriaal gedrag. De volwassen mannetjes 

maken met de voorvleugels geluiden om rivalen te laten 

merken waar ze zitten en om vrouwtjes te lokken. Als je goed 

luistert hoor je verschillende klanken. De toonhoogte ligt rond 

de 5000 Hz. Het tsjirpen van de krekel wordt ook wel 

striduleren genoemd. 

Voor meer informatie ► zie URL18 en URL19. 

Opdracht. 

 Bestudeer door middel van theoretisch en praktisch onderzoek 

de communicatie bij krekels en/of sprinkhanen. 

Hieronder staat aan aantal mogelijke vragen.  

 Welke krekelsoorten en sprinkhaansoorten komen in 

Nederland voor?  

 Waarmee en hoe produceren mannetjeskrekels geluiden?  

 Wanneer maken ze geluid en waarvoor?  

 Waarmee nemen andere krekels deze geluiden waar?  

 Hoe reageren volwassen mannetjes op het tsjirpen van een 

ander mannetje (als dit uit een microfoon komt)?  

 Hoe reageren volwassen mannetjes op het zien en horen van 

een ander mannetje? 

 
In figuur 70 zie je een plaatje van twee krekelsoorten: de 

veldkrekel (een dikkoppig geelzwart mannetje) en de 

huiskrekel (bleekbruin).  

35. Groeps-keuzeopdracht: communicatie 
bij vleermuizen. 

Het geluid van een vleermuis kan onderzocht worden met een 

zogeheten batdetector. Als je het opgenomen geluid vertraagt 

kun je een analyse maken van het geluid. De 

vertragingsdetector met een frequentieband van 10 Hz – 200 

kHz werkt volgens hetzelfde principe als het vertraagd afspelen 

van een bandopname. De binnenkomende signalen worden in 

een digitale geheugenchip opgeslagen en vertraagd 

weergegeven.  

Als de detector met een microfoon van hoge kwaliteit is 

uitgerust blijft bij deze bewerking alle informatie over 

frequentie (ook boventonen) en amplitude bewaard. Daarom is 

de vertragingsdetector bij uitstek geschikt voor geluidsanalyse. 

Men gebruikt de professionele (dure) vertragingsdetectoren dan 

 
Figuur 70: De veldkrekel en de 

huiskrekel. 
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ook vooral voor onderzoek naar de ultrasone geluiden van 

vleermuizen. 

Vleermuizen navigeren met behulp van een echosysteem. Ze 

zenden hoogfrequent signalen uit, soms wel met een sterkte 

van 120 dB. Het frequentiegebied ligt globaal tussen de 25.000 

Hz en 120.000 Hz. De geluiden botsen tegen voorwerpen aan en 

kaatsen als echo’s terug, zodat de vleermuis de richting en 

afstand van een voorwerp kan herkennen.  

Het geluid dat terugkaatst, is een stuk zachter. Het gaat de 

vleermuis niet om het absolute geluid maar om de ‘inhoud’ van 

wat er terugkaatst. Indien het voorwerp (bijvoorbeeld een 

nachtvlinder) zich verwijdert van de vleermuis zal het 

echogeluid laagfrequenter zijn dan wanneer de nachtvlinder 

zich naar de vleermuis toe beweegt. Dit noemen we het 

dopplereffect. Het verschil in frequentie tussen uitgezonden en 

ontvangen echo geeft de snelheid aan waarmee de nachtvlinder 

zich ten opzichte van de vleermuis beweegt. 

Omdat de geluiden van de vleermuis zo hoog zijn, kunnen 

mensen ze niet horen. De batdetector verlaagt het geluid tot 

een frequentie die ook hoorbaar is voor mensen. 

Opdracht. 

Onderzoek de geluiden van twee of meer vleermuizen.  

Vergelijk de samenstelling van het geluid. 

Dit onderzoek kan alleen gedaan worden van het voorjaar tot 

het najaar. Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij excursies van 

een natuurorganisatie in je omgeving. 

Aangezien er veel activiteiten rondom vleermuizen 

georganiseerd worden zul je gemakkelijk aan een excursie  mee 

kunnen doen. De hoofdzaak bij dit onderzoek is niet het gedrag 

van vleermuizen of de plaats waar ze voorkomen, maar hun 

bijzondere detectiesysteem.  

De sites ► URL20, ► URL21 en ► URL22 geven informatie over 

vleermuizen, over de werking van een batdetector en het zelf 

bouwen van een batdetector.  
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36. Groeps-keuzeopdracht: bedienen in de disco. 

Het maken van een ontwerp. 

 
In het artikel in figuur 72 wordt melding gemaakt van een 

ontwerp waarmee slechthorende mensen iets kunnen bestellen 

in een omgeving met veel geluid. 

De oren van het barpersoneel in disco’s en tijdens feesten 

hebben het meestal flink te verduren. Een aantal uren in zo’n 

omgeving is een flinke aanslag op je gehoor. 

Ook de klant moet vaak hard schreeuwen om zijn bestelling aan 

de bar door te geven. 

Jullie opdracht is een manier of een hulpmiddel te ontwerpen 

om het barpersoneel te beschermen tegen geluidsoverlast 

terwijl jij je spaatje rood rustig kunt bestellen. 

Zie voor informatie over de ontwerpcyclus:► werkinstructie 

technisch ontwerpen in de NLT Toolbox. 

Laat de verschillende stappen in de cyclus aftekenen door de 

begeleider. 

 
Figuur 72: Slechthorenden bestellen drinken. 
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9 Presentaties 

Je hebt door het werken aan de keuzeopdracht meer kennis 

over en inzicht in het gekozen onderwerp gekregen. Door de 

resultaten aan je medeleerlingen te presenteren worden zij 

hier ook over geïnformeerd.   

Gebruik hiervoor ► werkinstructie presenteren in de NLT 

Toolbox. 

Bij de presentaties gebruik je PowerPoint. 

De presentaties worden beoordeeld. Je docent heeft een 

beoordelingsformulier. 

 

Nu heb je alle onderdelen van de module doorlopen. 

Je hebt misschien een schriftelijke toets gehad. De presentatie 

is beoordeeld. 

Als dit allemaal voldoende is heb je geleerd hoe je oor en je 

stem werkt. Bovendien weet je nu hoe je daarmee gezond kunt 

omgaan. Je kent enkele oplossingen bij spraak- en 

gehoorproblemen. 

Spreken en luisteren zijn belangrijk om te kunnen functioneren 

in de maatschappij. 

Misschien ben je gemotiveerd geraakt voor een opleiding in de 

audiologie of logopedie. 
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10 Bronnen 

Leerboeken biologie en natuurkunde. 

Het cahier 3 en 4/ 2005 “Oren en Horen” van Stichting Bio-

wetenschappen en Maatschappij 

(http://www.Biomaatschappij.nl). 

http://www.audiologieboek.nl, Nederlandse Vereniging voor 

Audiologie. 

http://www.bioplek.org, Biologiesite voor het voortgezet 

(secundair) onderwijs. 

http://www.hoorstichting.nl, Nationale Hoorstichting. 

http://www.hoorzaken.nl, Site met informatie over alles wat 

met horen te maken heeft. 

http://www.popschoolmaastricht.nl/homepage_frameset.htm, 

Een virtuele muziekschool. 

http://www.audiologieboek.nl/
http://www.bioplek.org/
http://www.hoorstichting.nl/
http://www.hoorzaken.nl/
http://www.popschoolmaastricht.nl/homepage_frameset.htm
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Bijlage 1: Werkblad bij opdracht 5 – 

Gehoorgevoeligheid 
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Figuur 73: Gehoorgevoeligheid, twee oren. 
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Figuur 74: Gehoorgevoeligheid, één oor. 
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Bijlage 2: Werkblad bij opdracht 7 

Ons gehoor en zijn beperkingen 

 
 

 
Figuur 75: Groepering van noten in track 16. 
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Bijlage 3: Werkblad bij opdracht 8 

Signaalanalyse 
 
 

 
Figuur 76: Beeldsignaal bij uitspraak van een letter. 

 
 

Frequentie (Hz) 

I 
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Bijlage 4: Resonantie 

Stemvorken  

Als je van twee gelijke stemvorken er één aanslaat en die 

daarna met de hand dooft, hoor je de niet-aangeslagen 

stemvork geluid geven. Deze is door de luchtgolven van de 

eerste stemvork in resonantietrilling gekomen.  

Wanneer je één van beide stemvorken een iets andere 

frequentie geeft door er een klein gewichtje aan toe te voegen, 

treedt geen resonantie op. Algemeen wordt het verschijnsel 

resonantie in de muziek gebruikt om bijvoorbeeld het geluid 

van trillende snaren te versterken (klankbodem piano, 

vioolkast, enzovoort). 

Bruggen  

Een brug tussen twee pijlers kan in een golvende beweging 

raken. Meestal is de massa van de brug te groot om een 

merkbare uitwijking te krijgen.  

Door op de brug een kracht uit te oefenen met dezelfde 

periode als een eigentrilling van de brug, kan de uitwijking van 

de brug door resonantie echter zo groot worden dat deze stuk 

golft. Daarom moet een colonne marcherende soldaten bij het 

overschrijden van bepaalde bruggen uit de pas lopen. 

Atomen en moleculen  

Atomen en moleculen zijn te beschouwen als systemen die 

kunnen trillen. Uit wit licht kunnen ze onder bepaalde 

omstandigheden door resonantie juist die golfenergie opnemen 

die met hun eigenfrequentie overeenstemt. Ze raken daardoor 

zelf in trilling.  

Als gevolg van de absorptie is van de geabsorbeerde 

lichtfrequentie minder in het gepasseerde licht aanwezig. 

Daardoor komt in het, overigens continue, spectrum van dat 

gepasseerde licht een donkere lijn voor (zie absorptie 

[natuurkunde]). 

Radio-afstemming 

De afstemming van een radiotoestel op één bepaalde zender 

berust op resonantie; men maakt de frequentie van een 

trillingskring in het toestel gelijk aan die van de zender. 
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Kenmerken van resonantie 

De kenmerken van resonantie zijn ‘selectiviteit’ en ‘sterkte’.  

De selectiviteit wil zeggen dat de frequentie van de uitwendige 

kracht binnen nauwe grenzen moet overeenstemmen met die 

van een eigenfrequentie van de resonator (het systeem waarop 

de kracht wordt uitgeoefend). 

De sterkte wil zeggen dat de amplitude (maximale uitwijking) 

van de trilling vaak vele malen groter is dan men op grond van 

de maximaal uitgeoefende kracht zou verwachten. Men kan 

bijvoorbeeld een schommel tot een grote hoogte laten 

slingeren door deze telkens op het juiste moment een duwtje 

te geven, namelijk wanneer de schommel al in dezelfde 

richting beweegt als waarin hij het duwtje krijgt.  

Omgekeerd kan men de schommelbeweging sterk dempen met 

een regelmatig werkende kleine kracht, als deze steeds 

tegengesteld is aan de beweging van de schommel 

(bijvoorbeeld doordat de schommel telkens een hefboom moet 

wegduwen). Energetisch gesproken: in het eerstgenoemde 

geval neemt de resonator (de schommel) veel energie op, in 

het tegengestelde geval staat de resonator veel energie af. 

Demping  

Als er in de resonator geen dempende factoren waren, zou de 

amplitude van de gedwongen trilling ‘oneindig’ groot kunnen 

worden. Omdat er altijd wel enige demping is blijft de 

amplitude in werkelijkheid eindig bij resonantie.  

De amplitude kan bij een te zwakke demping wel zo groot 

worden dat de resonator kapot trilt (een bekend voorbeeld is 

het stukzingen van een glas of een spiegel). 
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Bijlage 5: Formulieren bij hoofdstuk 8 De 

verdieping 

 

Opdracht Aantal leerlingen per groep (namen invullen) 
26 Disco bedreigt gehoor 1. 

2. 
3. 
4. 

27 Heliumstem 1. 
2. 
3. 
4. 

28 De audicien 1. 
2. 
3. 
4. 

29 Cocktailpartyeffect 1. 
2. 
3. 
4. 

30 Alles maakt geluid 1. 
2. 
3. 
4 

31 Verschil in stem tussen 
meisjes en jongens 

1. 
2. 
3. 
4. 

32 Model cochlea 1. 
2. 
3. 
4. 

33 Dopplereffect en radar 1. 
2. 
3. 
4. 

34 Communicatie bij krekels 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

35.Communicatie bij 
vleermuizen 

1. 
2. 
3. 
4. 

36.Ontwerpopdracht 1. 
2. 
3. 
4. 

Figuur 77: Keuzeopdrachten. 
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Onderwerp: 
 

Leerlingen: 
 

 
Welke hoofdvraag en deelvragen hebben jullie? 
 
 
 
 

 
Proefopzet/onderzoeksplan: 
 
 
 
 
 
 

Benodigde materialen: 
 
 
 
 
 

Welke bronnen gebruiken jullie? 
 
 
 
 
 

Tijdsplanning: 
 
 
 
 
 

Taakverdeling: 
 
 
 
 
 
 
Figuur 78: Schema werkplan. 
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Bijlage 6: Leerling-doelstellingen 

Hieronder staat een lijst van leerling-doelstellingen.  

Tussen haakjes staat hoe ze getoetst worden: 

TT theorietoets, P presentatie, RP roulatiepracticum, KP 

keuzepracticum of T theorie. 

Je moet:  

 Een aantal tests en oplossingen bij gehoorproblemen kunnen 

noemen. (TT). 

 Een aantal beperkingen van het horen kunnen noemen. (TT).  

 De bouw en de werking van het gehoor van de mens kennen. 

(TT).  

 De bouw en werking van het strottenhoofd kunnen 

beschrijven. (TT).  

 Kunnen beschrijven hoe geluid wordt omgezet in impulsen. 

(TT).  

 Weten welke rol het gehoor en de spraak spelen voor de 

mens in de maatschappij. (P).  

 Weten wat de gevolgen zijn voor iemand die slechthorend is. 

(TT).  

 Weten hoe je het gehoor kunt beschermen tegen 

geluidsoverlast.  

 De noodzaak van regels voor gehoorbescherming kunnen 

beschrijven. (P).  

 Kunnen uitleggen wat de begrippen resonantie, eigentrilling 

en zweving inhouden. (TT). 

 Kunnen uitleggen welke rol deze begrippen spelen bij de 

verklaring van de werking van een model van het basilair 

membraan. (P en TT).  

 Een voorbeeld kunnen noemen hoe theorie als basis voor het 

ontwikkelen van hulpmiddelen en oplossingen bij 

gehoorproblemen dient(P).  

 Kunnen uitleggen wat een staande golf is en onder welke 

voorwaarden deze kan ontstaan (knopen en buiken) (TT).  

 Een voorbeeld kunnen noemen hoe theorie als basis dient 

voor het ontwikkelen van hulpmiddelen en oplossingen bij 

spraakproblemen. (P).  

 Het verschil tussen directe en indirecte overbrenging van 

trillingen kunnen omschrijven. (RP).  

 Door middel van  een gehoortest kunnen bepalen hoe het 

met je eigen gehoor gesteld is. (RP).  

 Kunnen bepalen of je linker- of rechteroor gevoeliger is voor 

geluid. (RP).  

 De signaalanalyse van het geluid van een stemvork, een 

muziektoon en je stem begrijpen. (RP). 
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 Een zweving kunnen horen en het belang ervan voor het 

stemmen van instrumenten kunnen noemen. (RP).  

 Kunnen samenwerken in een groep. (RP), (KP).  

 Informatie kunnen verzamelen en verwerken. (RP), (KP).  

 Op verschillende manieren informatie kunnen verwerven: 

door luisteren, door zelfstudie, door vragen te maken en 

door zelf na te kijken. (T).  

 Met je groep een werkplan kunnen opstellen. (KP).  

 Dit werkplan binnen de gestelde tijd kunnen uitvoeren. (KP).  

 Taken kunnen verdelen binnen je groep. (KP).  

 Een korte presentatie kunnen houden. (KP).  

 Naar de presentatie van andere groepen kunnen luisteren en 

daar commentaar op kunnen geven. (KP).  
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Bijlage 7: Voorkennis natuurkunde 

Hieronder wordt de natuurkundetheorie die voor deze module 

nodig is kort besproken. De gedeelten die niet echt nodig zijn 

om de module te kunnen doen staan als verdieping aangegeven. 

Soms staat er een applet vermeld. 

Als oefening staan aan het einde enkele opgaven (met 

uitwerkingen). 

a Theorie 

Om geluid te horen is een trillingsbron, een tussenstof die het 

geluid kan doorgeven (golf) en een ontvanger nodig. 

De frequentie van de bron bepaalt de hoogte van de toon: 

50 Hz (lage toon) betekent 50 trillingen per seconde. De 

trillingstijd (T) is dan 1/50 is 0,02 seconde. 

Ons oor is gevoelig voor tonen tussen 20 Hz en 20.000 Hz. Dit is 

afhankelijk van de leeftijd. 

De frequentie kun je meten met een oscilloscoop of met 

bijvoorbeeld IPCOACH. Je krijgt dan een plaatje waarin de 

uitwijking van de bron als functie van de tijd staat. 

 
In figuur 79 zie je twee opnames van een trilling op een 

oscilloscoop. 

A is zachter dan B (uitwijking A < uitwijking B). 

Trillingstijd A = Trillingstijd B (8 hokjes). De frequenties zijn 

dus gelijk. 

Om de trillingstijd te bepalen, moeten we de eenheid op de 

tijdas weten (bijvoorbeeld 1 hokje is 1,0 ms).  

Dan betekent T = 8 hokjes dus T = 8,0 ms = 0,008 s.  

Voor de frequentie f vind je dan 
1

125
0,008

f   Hz. 

Voorwerpen die trillen voeren vaak een harmonische trilling uit.  

 
Figuur 79: Twee opnames van een trilling op een oscilloscoop. 
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Voorbeelden hiervan zijn slingers en veersystemen. Voor de 

trillingstijd van een slinger geldt de formule: 

2
l

T
g

  

 T =  de trillingstijd in seconden (s) 

 l  =  de lengte van de slinger in meters (m)  

 g  =  de valversnelling in meters per seconde kwadraat 

(m/s2)  

 

De valversnelling hangt af van de plaats op aarde en is voor 

Nederland gelijk aan 9,81 m/s2. 

Voor de frequentie f van de slinger geldt: 
1

f
T

 . 

Voor de trillingstijd van een veersysteem geldt de formule: 

C

m
T 2  

 T =  de trillingstijd in seconden (s) 

 m =  de massa onder aan de veer in kilogrammen (kg)  

 C  =  de veerconstante in Newton per meter (N/m)  

 

De veerconstante geeft aan hoeveel Newton er nodig is om de 

veer 1 meter uit te rekken.  

Applet: ► zie URL23 

 

Verdieping (vijfde blok) 

Voor de uitwijking van een harmonische trillend punt geldt: 

)2sin()( tfAtU     

U(t) =   de uitwijking in meters (m)  

t  =   tijdstip in seconden (s)  

A  =   de amplitude van de uitwijking in meters (m)  

f  =   de frequentie in Hertz (Hz). 

 
Wanneer je een harmonische trilling in een grafiek uitzet, krijg 

je een sinusgrafiek (zie figuur 80). 
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Je ziet een trilling met een amplitude (maximale uitwijking) 

van 2 cm en een trillingstijd van 0,4 s. De frequentie is dus 

1
2,5

0,4
f   Hz. 

Applet: ► zie URL24 

 

Door de trillingsbron wordt de tussenstof periodiek in beweging 

gebracht. In lucht zijn dit drukgolven. Verdichtingen en 

verdunningen verplaatsen zich door het medium. De snelheid 

waarmee dit gebeurt, noemen we de golfsnelheid v.  

De golfsnelheid v hangt af van de soort stof (►zie Binas) en de 

temperatuur. 

 

Voorbeelden:  

 De geluidssnelheid in lucht is 340 m/s.  

 In water is de geluidssnelheid 1.500 m/s.  

 In steen is de geluidssnelheid 5.000 m/s 

Bij een snaar hangt de golfsnelheid ook af van de spanning van 

de snaar (door de snaar strakker te spannen, kun je een gitaar 

stemmen). 

Golven  

Er zijn verschillende soorten golven. 

 Longitudinale golven: bijvoorbeeld geluid. De deeltjes in het 

medium die in trilling worden gebracht, trillen in dezelfde 

richting als de richting waarin de golf zich verplaatst 

(drukgolven).  Applet: ►zie URL25. 

 Transversale golven: bijvoorbeeld: oppervlaktegolven van 

water, licht, radiogolven, golven in een trillende snaar. De 

deeltjes trillen loodrecht op de richting waarin de golf zich 

verplaatst. Een mooi voorbeeld hiervan is de wave in het 

stadion. 

 

Een kenmerkende grootheid van een golf is de golflengte λ. 

 
Figuur 80: Sinusgrafiek van een trilling. 
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In figuur 81 zie je een koord waarin zich een golf bevindt. De 

trillingsbron links heeft een trilling uitgevoerd en is daarna 

gestopt. Er bevindt zich dus een golf in het koord. 

De lengte van de golf noemen we de golflengte (λ). 

 
In figuur 82 zie je nog eens hoe een golf ontstaat. 

Het beginpunt van een koord voert een trilling uit (bovenste 

figuur). Als het omhoog beweegt, trekt het de naast liggende 

punten mee omhoog. Daarna gaat het weer naar beneden dan 

trekt het de punten weer mee naar beneden. 

 

In het middelste koord van figuur 82 heeft het beginpunt een 

halve trilling uitgevoerd. Er zit dan een halve golf in het koord. 

In het onderste koord heeft het beginpunt een hele trilling 

uitgevoerd en zit er dus een hele golf in het koord. 

Als het beginpunt T seconden heeft getrild, heeft de golf zich 

over λ meter verplaatst. 

 

Verbanden tussen de verschillende grootheden worden gegeven 

door formules. Voor een bewegend voorwerp geldt:  

s v t  . 

 s = de verplaatsing in meters (m)  

 v = de snelheid in meters per seconde (m/s) 

 t = de tijd in seconden (s).  

Als je deze formule toepast op lopende golven, krijg je: 

 

 
Figuur 82: Ontstaan van een golf in een koord. 

 
Figuur 81: Golf in een koord. 
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golfv T    of golfv f  . 

 λ =  de golflengte in meters (m)  

 vgolf = de golfsnelheid in meters per seconde (m/s)  

 T =  de trillingstijd in seconden (s) 

 f = de frequentie in Hertz (Hz) 

 

Verdieping (zesde blok) 

Let op: vaak worden diagrammen van trillingen en golven 

verward. 

Bij een trilling bekijk je de beweging van één punt in de tijd. 

Bij een golf bekijk je de uitwijking van een groot aantal punten 

op een bepaalde tijd. 

 
In figuur 83 zie je een golf in een koord. Stel vgolf = 0,4 cm/s.  

In de onderste figuur zie je dan de trilling van punt P op 0,2 cm 

van het begin van het koord. 

De golf moet eerst 0,2 cm afleggen om P te bereiken. 

De tijd die daarvoor nodig is, vind je met 
0,2

0,5
0,4

s
t

v
   s.  

De eerste 0,5 seconden staat punt P dus stil. Daarna gaat P 

beginnen met zijn trilling. 

Uit de bovenste figuur volgt: 0,4  cm. 

De trillingstijd T volgt dan uit v T  . Als je invult wat je nu 

weet, krijg je: 0,4 0,4 T  . 

Dus T = 1 s.  

 

p 

p 

 
iguur 83: Golf in een koord. 
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Faseverschil  

Wanneer twee golven op een punt samenkomen, kan er iets 

bijzonders gebeuren. 

De golven kunnen elkaar dan versterken of uitdoven. Bekijk de 

grafiekjes in figuur 84 maar eens.   

 
Twee golven brengen een punt in trilling. De ene golf komt iets 

later (½ T) aan.  

Volgens golf A moet het punt omhoog en volgens golf B omlaag. 

Het resultaat is dus dat het punt stilstaat (uitdoving). In het 

tweede geval komen de golven gelijk aan en versterken de 

golven de beweging van het punt (versterking).  

Bij uitdoving spreken we van een faseverschil van ½ (uit fase) 

bij versterking van nul (in fase). 

Het faseverschil kan ontstaan doordat de golven een 

verschillende afstand moeten afleggen om het punt te 

bereiken. 

 

 
Figuur 84: Faseverschil – uitdoving en versterking. 
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Geluidssterkte  

We gebruiken als eenheid van geluidsniveau de decibel (dB). Bij 

de decibel wordt de waargenomen intensiteit vergeleken met 

een standaardwaarde (gehoordrempel).  

In een audiogram vind je de afwijkingen in dB van wat je hoort 

en wat de standaardwaarde is, uitgezet als functie van de 

frequentie. Zo ontdek je bij welke frequenties er gehoorschade 

is ontstaan.  

► Zie Binas tabel 85. 

De decibel schaal is niet lineair en heeft daarom bijzondere 

eigenschappen. 

Stel dat een band een sterkte heeft van 90 dB. Twee van deze 

bands hebben dan samen en sterkte van 93 dB. Verdubbeling 

van het geluid betekent een toename van 3 dB. 

Verdieping (zevende blok) 

Geluid is trillingsenergie. Hoe meer energie, hoe sterker het 

geluid. 

De geluidsintensiteit is de hoeveelheid trillingsenergie die per 

seconde door 1 m2 gaat. 

In formule: 

P
I

A
  

I =  de geluidsintensiteit in Watt per vierkante meter (W/m2) 

P =  het vermogen in Joules per seconde (J/s)  

A  =  is het oppervlak in vierkante meters (m2). 

Op een afstand van r meter van een puntvormige geluidsbron 

met een vermogen P (die naar alle kanten zijn geluid uitzendt), 

geldt: 

24 r

P
I


  

I =   de geluidsintensiteit in Watts per vierkante meter (W/m2)  

P  =   het vermogen in Joules per seconde (J/s) 

r =   is de afstand tot de bron in meters (m).  

De oppervlakte van een bol met als middelpunt de bron is gelijk 

aan 4πr2. 

Je ziet hieruit dat als je twee keer zover van een bron af staat 

de intensiteit 22 keer zo klein wordt (kwadraten wet). 

Ons oor is zeer gevoelig, het kan intensiteiten van 10−12 W/m2 

(gehoordrempel) tot 10 W/m2 (pijngrens) waarnemen.  

Voor het geluidsniveau geldt: 
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10

0

10 log
p

p

I
L

I

 
   

 
. 

Lp  =  het geluidsniveau in decibels (dB),  

Ip  =  de intensiteit van de bron in Watt per vierkante meter 

(W/m2)  

I0  =  de standaardwaarde voor de geluidsintensiteit in Watts 

per vierkante meter (10-12 W/m2). 

Let op: de dB-schaal is logaritmisch!  

Dat betekent bijvoorbeeld dat als Ip (de intensiteit van de bron) 

twee keer zo groot wordt, het geluidsniveau Lp met 3 

toeneemt. 

Dit kun je zien aan de volgende berekening: 

10 10 10 10

0 0 0

2
10 log 10 log 10 log 2 10 log 3

p p pI I I

I I I

     
            

     
. 

Dus: als één brommer 75 dB produceert, dan produceren twee 

brommers 75 + 3 = 78 dB. 

Een gevolg van deze regel is ook: 

Als Ip tien x zo groot wordt, dan wordt Lp verhoogd met 10. In 

woorden: een verhoging van de geluidssterkte met 10 dB 

correspondeert met een tienmaal zo grote geluidsintensiteit. 

Dopplereffect 

Voor meer informatie over het dopplereffect kun je kijken op 

de website: 

► zie URL26. 

b INSTAPTOETS  

1. Slingertijd 

Bereken de slingertijd van een slinger met lengte van 4,0 m. 

2. Geluidssnelheid 

Newton bepaalde de geluidssnelheid door met een slinger te 

meten hoe lang een geluidsecho er over doet om weer terug te 

zijn. Hij liet boven een put de slinger los op het moment dat 

het geluid vertrok. De lengte van de slinger maakte hij zo, dat 

de echo weer terug was op het moment dat de slinger een 

slingering had uitgevoerd. 

Gegevens: 

 De put was 80 m diep. 

 De lengte van de slinger bleek 5,6 cm te moeten zijn.  

Bereken de geluidssnelheid die Newton vond. 
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3 Sonar 

Vleermuizen zenden ultrasone kreten uit om prooien te vinden. 

Dit zijn kreten met frequenties boven onze gehoorgrens. Als 

een kreet weerkaatst wordt kan de vleermuis de echo 

opvangen. Dit systeem is bekend onder de naam sonar. 

De echo van de kreet moet terug zijn voordat de volgende 

kreet wordt uitgezonden. 

 

 Op welke afstand kan een prooi nog ontdekt worden? Ga er bij 

je berekening van uit dat de kreten om de 0,075 seconden 

worden uitgezonden. 

Terugkaatsing door een prooi (een insect bijvoorbeeld) vindt 

plaats als de afmeting van de prooi gelijk is aan de grootte van 

de golflengte van de kreet.  

Stel: de frequentie van een teruggekaatste kreet is 68 kHz. 

Bereken de afmetingen van het insect. 

4. Luidsprekers 

Twee luidsprekers a en b zenden een geluidssignaal uit met een 

vaste frequentie van 970 Hz. Een waarnemer W bevindt zich 

midden tussen deze luidsprekers (zie figuur 85).  

 

 
Leg uit dat de geluidssignalen elkaar versterken bij W. 

Gegevens:  

 De afstand tussen de luidsprekers is 2,0 meter.  

 Afstand W tot horizontale lijn is 5,6 meter. 

Bereken hoe lang het geluid er overdoet om van a naar W te 

komen (neem v =340 m/s) 

Verdieping (achtste blok) 

Wanneer de waarnemer (zie figuur 85) 0,5 meter naar rechts 

gaat (X) hoort hij bijna geen geluid meer. 

a. Bereken de golflengte van het geluidssignaal. 

X 
W 

a b 

 
Figuur 85: Luidsprekers (a en b) en waarnemer (W). 
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b. Bereken de afstand van W tot a, en van W tot b (gebruik de 

stelling van Pythagoras) en bereken ook het verschil in deze 

twee afstanden. 

c. Vergelijk antwoorden vraag b en c. Klopt dit? 

 

5. Decibel 

In een orkest wordt een violist door een blazer achter hem 

blootgesteld aan een geluid van 78 dB. Bij 84 dB wordt het 

geluidsniveau schadelijk voor de violist.  

Hoeveel blazers mogen er maximaal achter de violist zitten?  
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c. Uitwerkingen opgaven instaptoets: 

1. 

2
l

T
g



. 

Invullen l = 4,0 en g = 9,81 m/s2 geeft T = 4,0 s.  

2.  We berekenen eerst de slingertijd met de formule 

2
l

T
g

 . De lengte van slinger is 0,056 m. Invullen geeft 

T = 0,475 s. In deze tijd legt het geluid 2 x 80 meter af. 

Invullen in 
s

v
t

  geeft 
160

337
0,475

v   m/s. 

3. s v t   en dus is s = 340  0,075 = 26 meter. Maar dit is 

heen en terug. De afstand is dus 13 meter. De afmeting van 

het insect bereken je met 
v f 

. Invullen geeft: 

3

340
0,005

68 10

v

f
   


m = 5 mm. 

 
4. De afstanden zijn gelijk (Wa = Wb). De signalen leggen 

dezelfde afstand af en zijn dus in fase. 

a. Afstand 2 21 5,6 5,69Wa    m. En dus is 

5,69
1,67

340

s
t

v
   s. 

b. 
340

0,351
970

v

f
     m.  

c. 2 21,5 5,6 5,797Wa     m; 2 20,5 5,6 5,622Wb     m. 

Verschil in afstand = 0,175 m 

d. Verschil in afstand is 0,5λ. (Want 0,175 = 0,5  0,351). Dus 

het verschil in tijd is 0,5T. De signalen zijn dus uit fase. Het 

klopt dat er uitdoving is. 

 
5. 1 blazer = 78 dB, 2 blazers (verdubbeling) = 78+3 = 81 dB.

 4 blazers(verdubbeling) = 81 + 3 = 84dB. 

 Dus maximaal 4 blazers. 
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Bijlage 8: URL-Lijst 

► URL 1 http://www.bioplek.org 

Biologiesite voor het voortgezet (secundair) onderwijs. 

Kies bij het bestuderen van de voorkennis voor: bovenbouw 

theorie en animaties zenuwstelsel. 

►  URL 2  

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/?project=1951932 

Informatie over o.a. cochleair implantaat. 

► URL 3 http://www.hoorzaken.nl 

Site met informatie over alles wat met horen te maken heeft. 

► URL 4 http://www.wikipedia.nl 

Online encyclopedie. 

► URL 5 http://www.oorcheck.nl 

Site van de Hoorstichting. 

► URL 6 http://www.hoorstichting.nl 

Nationale Hoorstichting. 

► URL 7 

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsAppel/video2006 

Site van het videoarchief van Adams Appel 

Kies aflevering 06 voor opdracht 4.1 b. 

► URL 8 http://www.ece.uvic.ca/~aupward/p/demos.htm  

Site met geluidsfragmenten voor opdracht 4.4, Ons gehoor en 

zijn beperkingen. 

► URL 9 http://vo.teleblik.nl/dossiers/nlt/watzegje 

Dossier van Teleblik over deze module 

► URL 10 http://wikipedia.org 

Zoek naar Bernouilli. 

► URL 11 

http://home.wanadoo.nl/ellywaterman/geluid/faq_geluid6.ht

m 

Vaak gestelde vragen over geluid. 

► URL 12 http://www.hoorzaken.nl/audiogram.htm 

► URL 13 http://www.hoorzaken.nl 

Zoek naar uitleg van de doofheidtypen. 

► URL 14 http://www.hoorzaken.nl/structuurgever.htm 

► URL 15 http://www.audiologieboek.nl 

► URL 16 http:// www.kennislink.nl 

► URL 17 http://www.kennislink.nl 

Zoek naar geluid en ons gehoor & slechthorenden horen vaag. 

► URL 18 http://nl.wikipedia.org/wiki/Krekel 

► URL 19 http://nl.wikipedia.org/wiki/Stridulatie 

► URL 20 http://www.vleermuis.net/ 

► URL 21 

http://www.vleermuizeninfo.be/download/batdetector.doc 

Document over de werking van een batdetector. 

http://www.bioplek.org/
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/?project=1951932
http://www.hoorzaken.nl/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.oorcheck.nl/
http://www.hoorstichting.nl/
http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsAppel/video2006
http://www.ece.uvic.ca/~aupward/p/demos.htm
http://wikipedia.org/
http://home.wanadoo.nl/ellywaterman/geluid/faq_geluid6.htm
http://home.wanadoo.nl/ellywaterman/geluid/faq_geluid6.htm
http://www.hoorzaken.nl/audiogram.htm
http://www.hoorzaken.nl/
http://www.hoorzaken.nl/structuurgever.htm
http://www.audiologieboek/
http://www.kennislink.nl/
http://www.kennislink.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krekel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stridulatie
http://www.vleermuis.net/
http://www.vleermuizeninfo.be/download/batdetector.doc
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► URL 22 http://pw1.netcom.com/%7Et-rex/BatDetector.html 

Build a simple Bat Detector. 

► URL 23  

http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap13/cd361a.htm 

Applet harmonische trillingen. 

► URL 24 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/sinus1.html 

Applet uitwijking harmonische trillingen. 

► URL 25 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/welle01.html 

Applet soorten golven. 

► URL 26 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/doppler.html 

Website met meer informatie over het dopplereffect. 

 
 
 

http://pw1.netcom.com/~t-rex/BatDetector.html
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap13/cd361a.htm
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/sinus1.html
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/welle01.html
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/doppler.html

