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‘Die Natur antwortet nur, wenn sie gefragt wird.’

Friedrich Gustav Jakob Henle, 
Duits anatoom en patholoog (1809-1885)
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Voorwoord 

Mensen zijn nog niet uitgevraagd, bleek tot ons plezier na het 
verschijnen van het eerste vragenboek van de populairweten-
schappelijke website Kennislink.nl: Waarom worden mannen 
kaal? En lezers van Kennislink.nl al helemaal niet, gezien de vra-
gen die we binnen kregen. Veel mensen vinden het bovendien 
leuk om antwoorden op slimme vragen te lezen. Antwoorden 
die weer nieuwe vragen oproepen, zoals alle goede wetenschap 
doet. Een bekend en aansprekend citaat van Albert Einstein 
luidt niet voor niets: ‘Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet dat ik 
eigenlijk niets weet.’
 Dat wil niet zeggen dat we niet veel meer weten dan vroeger. 
We moeten alleen ook steeds meer weten om de wereld waar 
we in leven een beetje te blijven begrijpen. Die wereld verandert 
door ontdekkingen en technische ontwikkelingen op sommige 
vlakken zo snel dat we soms vergeten dat we vijftien jaar gele-
den nog geen internet op ons mobieltje hadden en dat internet 
zelf slechts een kwart eeuw bestaat. Straks snappen we wellicht 
niet meer hoe we dat ooit deden zonder persoonlijke drone en 
3D-printer in huis. 
 Door de wetenschap zijn we bovendien gezonder dan vroe-
ger en leven we langer. Wat weer heel nieuwe problemen ople-
vert, want ons brein blijft niet altijd ons hele leven even fris en 
een maatschappij met vooral oudere mensen vraagt om andere 
medische zorg en sociale omgangsvormen.
 Dit boek pretendeert niet een wetenschappelijke handleiding 
te zijn voor het leven, daarvoor zijn de vragen te vrijblijvend, 
maar we hopen wel dat ze onze lezers laten nadenken over zich-
zelf, de wereld en het universum. Want zeker is dat het voor 
oude en jonge hersenen goed is om bezig te blijven en nieuws-
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gierig te zijn. Vragen stellen en antwoorden zoeken is daarom 
belangrijk. In dit boek hebben we weer gekozen voor vragen 
waarop de wetenschap een antwoord heeft, niet de vragen waar-
voor nog ‘veel extra onderzoek nodig is’. 
 De redactie van Kennislink is voor die antwoorden opnieuw 
bij Nederlandse wetenschappers te rade gegaan. Zeventien 
wetenschapsjournalisten met ieder hun eigen expertise, van 
natuurkunde tot maatschappijwetenschappen en van biotech-
nologie tot de geesteswetenschappen. Kennislink schrijft over 
de hele breedte van de wetenschap en dus beantwoorden we ook 
vragen over de breedte van de wetenschap. 
 We hopen dat de vragen en antwoorden weer stof opleveren 
tot nadenken, én tot nieuwe vragen.

Sanne Deurloo
Hoofdredacteur Kennislink

Heb je een vraag? Stel hem op Kennislink.nl
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Kinderen die vallen en huilend naar hun ouders toe rennen, krijgen 
vaak een kusje op de zere plek. De meeste kinderen spelen daarna 
weer vrolijk verder, alsof dit kusje echt de pijn heeft verholpen. 

Helpt een kusje tegen de pijn?

Nee, er is nooit bewezen dat een kusje tegen de pijn helpt, maar 
toch helpt het een beetje. Een kusje kan de pijn wel verlichten. 
Helemaal weghalen doet het het niet. Bij een wondje sturen je 
zenuwen een pijnsignaal naar je hersenen. Neuroloog en pijn-
wetenschapper Jaap Patijn van het Maastricht UMC+ had graag 
gezien dat een kusje de pijn helemaal zou verdrijven: “Dan zou 
ik de wachtkamer inlopen, iedereen een kusje geven en een 
afspraak voor een nieuw kusje laten maken.”

Een kind dat opeens pijn heeft, raakt overstuur. Pijn is biolo-
gisch gezien een stresssignaal, zeker voor een kind. Mogelijk 
werkt een kusje bij kinderen daarom beter dan bij grote men-
sen. Patijn verklaart: “Als je een kind dat hard is gevallen troost, 
gaat de pijn niet weg, want de oorzaak van de pijn verdwijnt niet. 
Door de aandacht die je geeft, wordt de pijn wel minder.” Hoog-
leraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit 
Leiden denkt ook dat het bij kinderen daardoor echt kan helpen: 
“Het neemt zeker de stresseffecten weg bij een kind, waardoor 
de pijn al een beetje kan zakken.” Verder kan de aanraking zelf 
nog een effect hebben. Het pijnsignaal loopt via dunne zenuw-
vezels naar je hersenen, terwijl een aanraking een signaal geeft 
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naar je hersenen via andere, dikkere, vezels. Signalen uit de 
dikke vezels kunnen de signalen uit de dunne vezels tijdelijk 
tegenhouden, waardoor bij aanraking pijn tijdelijk wordt ver-
minderd. Patijn: “Wrijven over je huid werkt daarom goed tegen 
de pijn als je die plek gestoten hebt, maar zodra je stopt, zal de 
pijn weer terugkomen. Eén kusje werkt dus niet, alleen continu 
kusjes geven zou helpen.”

Evers denkt dat het placebo-effect mogelijk meespeelt. Het pla-
cebo-effect treedt op wanneer iemand een bepaalde verwachting 
heeft en wordt daarom ook het verwachtingseffect genoemd. 
Het zorgt bijvoorbeeld dat een neppil, zonder werkende stof-
fen, bij een patiënt hetzelfde effect kan hebben als een medicijn. 
Zolang de patiënt maar verwacht dat het gaat werken. 
 Het placebo-effect van het kusje tegen de pijn is nog niet bewe-
zen, en dat is ook moeilijk in een laboratorium te onderzoeken. 
Evers: ”Er is echter wel onderzoek dat laat zien dat patiënten die 
zich serieus genomen voelen door een dokter en veel aandacht 
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krijgen van de behandelaar ook beter reageren op medicijnen en 
behandelingen. Dit effect zou ook bij het kusje van de ouder op 
de knie van het kind een rol kunnen spelen.” 
 Na aanraking of knuffelen, zeker tussen ouder en kind, wordt 
bovendien het knuffelhormoon oxytocine aangemaakt, wat 
een pijnstillend effect heeft. Oxytocine geeft je een plezierig en 
geborgen gevoel. Beter dan een kusje werkt daarom een langere 
aanraking. Als een dierbaar persoon pijn heeft – jong of oud – 
kun je diegene dus het beste lekker lang knuffelen. 
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Vervelende vlieg. Zoemt om je hoofd, kruipt over je beeldscherm en 
landt dan op het plafond. ‘Hé, hij landt op het plafond?’ Hoe doet 
hij dat eigenlijk?

Hoe landt een vlieg op het plafond?

Eerst ankert hij zich vast met zijn twee voorpoten. Eenmaal 
gezekerd stoppen de vleugels met slaan en trekt de vlieg zich 
ondersteboven zodat hij met meerdere poten stevig aan het pla-
fond hangt. Een huisvlieg kan dus echt uit zijn vlucht op het 
plafond landen, en klimt dus niet langs de muur omhoog zoals 
je misschien zou denken. 

De vlieg weet zijn lichaam dus te draaien bij een plafondlan-
ding. Eerder werd weleens gedacht dat de vlieg zijn lichaam als 
een stuntvlieger op het allerlaatste moment omdraait en met 
meerdere poten vrijwel tegelijk op het plafond landt. Dan zou 
hij dus als het ware even ondersteboven moeten vliegen.
 “Dat doet hij niet,” vertelt Renate Smallegange, die aan de 
Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op de gewone huis-
vlieg, een van de bekendste insecten ter wereld. Wel zijn vrij-
wel alle vliegen begenadigde vliegers, die met zo’n tweehonderd 
vleugelslagen per seconde hun hand niet omdraaien voor het 
betere stuntwerk. “Dat laat de kleine huisvlieg bijvoorbeeld zien 
als het mannetje achter het vrouwtje aangaat. Dan maakt hij 
behoorlijk wat capriolen. Maar echt ondersteboven vliegen doet 
hij niet.”
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 Wat er wel gebeurt, is te zien op slowmotionopnames van op 
het plafond landende vliegen. “We zien dan dat een vlieg altijd 
eerst met de twee voorpoten contact maakt,” zegt Smallegange. 
Zo kan hij zijn landingszone eerst inspecteren. Aan zijn gekop-
pelde voorpoten kan hij zichzelf optrekken waarna hij op zijn 
kop hangt.

Een volgende vraag is hoe de vlieg überhaupt ondersteboven 
hangt en loopt. Vooral het plakken aan gladde oppervlaktes 
houdt wetenschappers al jaren bezig. Het geheim blijkt in de 
uiteinden van zijn zes pootjes te zitten. Daar zitten namelijk 
twee haakjes en twee ‘veldjes’ met minuscule haartjes. Waar de 
haakjes bij ruwe oppervlaktes van pas komen doen de haartjes 
hun werk bij gladde oppervlaktes. Zogenoemde vanderwaals-
krachten – zwakke elektromagnetische krachten tussen molecu-
len – zorgen voor een aantrekkende kracht tussen de haartjes en 
het gladde plafond. Van dat effect maakt ook de gekko gebruik, 
een soort hagedis die wel honderd gram kan wegen. Het werkt 
zo goed, dat dit reptiel gemakkelijk oneindig lang aan één vinger 
aan het plafond kan hangen. 
 Waar een gekko waarschijnlijk puur op vanderwaalskrachten 
vertrouwt, maakt de huisvlieg ook nog gebruik van een vettige, 
plakkende substantie. Dat plaksel wordt gemaakt door spe-
ciale cellen in de buurt van de haartjes. Op die manier gene-
reert de vlieg met zijn kleine poten genoeg plakvermogen voor 
een plafondwandeling. De poten kunnen drie tot vier keer het 
lichaamsgewicht van de vlieg houden. Overigens maakt de vlieg 
wel onderscheid tussen het plafond en bijvoorbeeld de muur. 
Zo heeft hij tijdens het lopen op de muur altijd drie poten aan de 
grond, terwijl hij er op het plafond een extra pootje bijzet.
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Veel mensen beginnen de dag met een kopje koffie. In Nederland 
drinken mensen van 15 jaar en ouder gemiddeld 3,2 koppen koffie per 
dag. Dat zijn in totaal ongeveer 44 miljoen koppen à 5,5 miljoen liter 
per dag. Daarmee kun je ruim twee keer een olympisch zwembad 
vullen! Hoe komt het toch dat deze zwarte, licht bittere drank zonder 
voedingswaarde zo populair is?

Waarom drinken we zoveel koffie?

Omdat we er blij, alert en geconcentreerd van worden zonder 
dat het grote gevolgen heeft voor ons lichaam, zoals drugs dat 
wel hebben.
 Natuurlijk speelt langzamerhand ook mee dat het een 
ge woonte is geworden, maar het wereldwijde succes lijkt toch 
vooral met de opwekkende werking samen te hangen. Dat komt 
doordat cafeïne in je lichaam ervoor zorgt dat het hormoon ade-
nosine, dat slaperigheid veroorzaakt, zijn werk niet meer kan 
doen. 

Het Nederlandse Voedingscentrum adviseert wel om de cafeïne-
consumptie niet boven de 400 milligram per dag uit te laten 
komen. In een kop filterkoffie zit ongeveer 85 milligram, dus dat 
betekent ruim 4,5 koppen koffie per dag. Bij die hoeveelheden 
hebben de meeste mensen namelijk geen last van bijwerkingen. 
Zelfs in Scandinavië, waar de allergrootste koffiedrinkers wonen, 
blijven ze daar gemiddeld net onder met 4,3 koppen koffie per dag. 
 Het is niet gek dat het Voedingscentrum toch een grens aan-
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geeft. Je kunt alles overdrijven, en té veel koffie is ook niet goed. 
Alles wordt vergif als de dosis te hoog wordt, zelfs water. Koffie 
kan de oorzaak zijn van slapeloosheid, trillerigheid of hardklop-
pingen. Vervelende effecten die zelden levensbedreigend zijn. 
Belangrijk is ook dat de koffieconsument simpel kan minderen 
met koffie drinken als hij last heeft van deze effecten. 

Koffie is namelijk niet verslavend, stelde psychiater Sally Satel 
vast in 2006. Satel, die onderzoek doet aan het American Enter-
prise Instituut en de Oasis kliniek in Washington, vergeleek een 
groot aantal studies over de effecten van koffie. Het belangrijk-
ste criterium voor een verslavende stof is dat de gebruiker niet 
kan stoppen met het gebruik hoewel het zijn gezondheid en wel-
bevinden aantast, zelfs als hij wel wil stoppen. Satel geeft aan: 
“Dat gaat voor koffie niet op. Mensen stoppen juist wel als ze 
bijvoorbeeld last hebben van slapeloosheid. Bovendien is aan-
getoond dat koffie geen effect heeft op de beloningssystemen in 
de hersenen waar klassieke drugs als amfetamines, cocaïne en 
nicotine juist wel effect op hebben.” 
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Koffiedrinkers die abrupt stoppen, kunnen wel last hebben van 
ontwenningsverschijnselen als hoofdpijn, geïrriteerdheid of 
een duf hoofd, maar er is geen onbeheersbare drang om weer 
naar de koffie te grijpen. Al met al lijken er dus meer voordelen 
aan koffie te zitten dan nadelen. Want voordelen zijn er zeker 
ook aangetoond. Zo laat een Australisch onderzoek uit 2013 
zien dat langeafstand-vrachtwagenchauffeurs die koffie drinken 
om wakker te blijven, 63 procent minder kans hebben op het 
veroorzaken van verkeersongevallen. De onderzoekers verge-
leken daarvoor de cafeïneconsumptie onder ruim vijfhonderd 
chauffeurs die betrokken waren bij een ongeluk met het gebruik 
bij een ongeveer even grote controlegroep die de afgelopen 
twaalf maanden geen ongeluk had gehad. Overigens ging het 
niet alleen om koffie, ook andere cafeïnehoudende dranken en 
pillen, lijken je geconcentreerder en alerter te houden tijdens 
het autorijden. 
 Ook lijkt het kortetermijnsportprestaties te verbeteren, waar-
schijnlijk doordat cafeïne de aanmaak van adrenaline stimuleert 
dat helpt om energie vrij te maken in je lichaam. Een voorbeeld is 
een Amerikaans onderzoek uit 2010 waarin de wetenschappers 
onder andere keken naar voetbalprestaties en het drinken van 
koffie. De koffiedrinkers konden sneller korte afstanden sprin-
ten en beter springen dan de spelers die geen koffie gedronken 
hadden. Wellicht opent dat mogelijkheden voor koffie als legale 
doping. 


