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Daar gaan je haren van overeind staan

Door Pauline Lössbroek

Na een duik in zee op een zomerse 
dag bezorgt een frisse wind het  
lichaam kippenvel. Veel mensen krij-
gen de kleine bobbeltjes ook van  
muziek die hen op een bijzondere 
manier raakt en ervaren kippenvel 
op angstige momenten in het leven. 
Het meest zichtbaar is kippenvel op 
de armen, maar ook op veel andere 
delen van het lichaam kan een kip-
penvelreactie optreden. Biologie- 
docent Peter Dijt vroeg zich af 
waarom we nooit kippenvel op ons 
gezicht krijgen. 
Om die vraag te beantwoorden, moe-
ten we eerst weten hoe kippenvel 
precies ontstaat. Volgens de Cana-
dese fysioloog George Bubenik  
begint een kippenvelreactie met het 
vrijkomen van stresshormoon adre-
naline. Dit hormoon wordt geprodu-
ceerd als een dier het koud heeft of 
in een stressvolle situatie beland is, 
en is nodig als voorbereiding om te 
vechten of te vluchten. 

Handpalmen
‘Ook bij mensen komt adrenaline 
vrij als we het koud hebben of sterke 
emoties ervaren. We merken het ook 
aan tranen, bezwete handpalmen, 

trillende handen of verhoogde bloed-
ruk en hartslag’, vertelt Bubenik. Te-
gelijk met deze reacties trekken 
kleine spiertjes in de huid samen: de 
erector pilae. ‘Door die samentrek-
king ontstaat een ondiep kuiltje in 
het huidoppervlak, waarbij het ge-
biedje eromheen omhoog komt. De 
samentrekking zorgt er ook voor dat 

de haren overeind gaan staan’, legt 
Bubenik uit. 
Dieren met een dikke vacht houden 
op deze manier meer warmte vast en 
lijken daarnaast groter in een be-
dreigende situatie, wat belagers af-
schrikt. Voor mensen heeft het krij-
gen van kippenvel tegenwoordig am-
per nut; mensen hebben nog maar 

weinig haar en hun huid is boven-
dien grotendeels bedekt, waardoor 
van extra warmte of afweer geen 
sprake meer is.
De vraag is nu of mensen overal kip-
penvel kunnen krijgen of dat het op 
bepaalde delen van onze huid nooit 
voorkomt. Mensen denken vaak kip-
penvel over hun hele lichaam en ook 
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op hun gezicht te kunnen ervaren, 
blijkt uit hele verhalen. Zo schrijft 
hoofdpersoon Liz in het – door vrou-
wen – veelgelezen boek Eten, bidden 
en beminnen over een mediteersessie: 
‘Toen luisterde ik voor het eerst naar 
een toespraak van de goeroe zelf, en 
van haar woorden kreeg ik over mijn 
hele lijf kippenvel, zelfs op mijn ge-
zicht.’

Kauwen
Dergelijke uitspraken lijken echter 
slechts kleurrijke omschrijvingen 
van emoties, gezien de verklaring 
hierover van Thomas Greiner, profes-
sor anatomie in de Verenigde Staten. 
‘Er zijn verschillende delen van het 
lichaam waar geen erector pilae in 
de huid zitten. Deze huid zit op  
bepaalde lichaamsdelen die een  
specifieke functie hebben, zoals de 

grijpende functie van onze handpal-
men’, schrijft Greiner. 
In ons gezicht hebben we echter wel 
spieren die op erector pilae lijken. 
Deze spieren zijn veel groter ge-
groeid dan de erector pilae in andere 
lichaamsdelen. ‘Deze spieren staan 
bekend als de spieren voor gezichts-
uitdrukkingen’, licht Greiner toe. Bij 
de meeste dieren zijn deze spieren 
vooral belangrijk voor het kauwen 
en om de mond te sluiten. Mensen 
gebruiken ze daarnaast ook om te 
lachen, te fronsen en andere ge-
zichtsuitdrukkingen te maken die 
onze emoties uitdrukken. Greiner: 
’We krijgen dus geen kippenvel op 
ons gezicht, omdat de spieren van de 
huid daar andere functies hebben, 
die belangrijker zijn.’         

Vraag: waarom krijgen we geen kippenvel op ons gezicht?Dwarse vragen van leerlin-
gen?

Quod Erat Demonstrandum is 
de nieuwe vragenrubriek van 
Bionieuws. Zit u ook met prangende 
biologische vragen, waarop noch 
Wikipedia, noch uw studieboeken 
bevredigend antwoord geven? 
Bionieuws legt uw vragen voor aan 
wetenschappers die het kunnen 
weten.
Mail uw vragen naar 
redactie@bionieuws.nl.

Peter Dijt van het Wellant College 
uit Aalsmeer stelde deze vraag.
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Wetenschaps- en techniekdag voor basisonderwijs

Op 10 maart was Utrecht voor het 
eerst gastuniversiteit voor de W&T 
Academie. Met 55 leerkrachten en 
studenten uit het basisonderwijs was 
deze wetenschaps-en techniekdag 
druk bezocht. De W&T Academie be-
oogt meer jongens en vooral meisjes 
door te laten stromen naar het bèta-
onderwijs. Dat gebeurt nu namelijk 
onvoldoende, vertelt projectcoördi-
nator Lotte van den Berg. ‘Leraren 
moeten vaak een drempel over om 
les te geven over technische onder-
werpen. Wij laten zien dat je zelfs 
met de kleuters al leuke dingen kunt 
doen.’  
Een onderzoekende houding is daar-
voor essentieel, zegt Ad Mooldijk van 
het Freudenthal Instituut in de ope-
ningslezing.  ‘Kinderen zijn kritisch 

op wat ze doen en meemaken; ze zijn 
nieuwsgierig.’ Daar moeten docen-
ten gebruik van maken, vindt Mool-
dijk. Hij geeft voorbeelden van on-
derzoekend en ontwerpend leren, en 
legt uit hoe leerlingen een experi-
ment kunnen uitvoeren met eerlijke 
metingen en goede conclusies. De 
betrokkenheid van de deelnemers 
wordt duidelijk als nog voor Mooldijk 
is uitgesproken een felle discussie 
losbarst over de opzet van het experi-
ment.
Een tweede lezing over de invloed 
van wilskracht op de hersenen reikt 
ingrediënten aan om verwondering 
te wekken, vertelt Raymond van Ee, 
onderzoeker bij de Utrechtse vak-
groep Fysica van de mens. ‘Want ver-
wondering is een belangrijke drijf-
veer, voor onderzoekers en leerlin-
gen.’ Tal van ambigue plaatjes en 
filmpjes passeren de revue, zoals een 

bol die twee kanten op kan draaien 
of een plaatje waar de één bijvoor-
beeld een konijn in ziet en de ander 
een eend. ‘Kijken doe je met je ogen, 
zien met je hersenen’, vertelt Van Ee. 
‘Je hersenen besluiten of de bol 
linksom of rechtsom draait.’ Maar 
onder invloed van wilskracht is dat 
wel te sturen. ‘Herhaling is belang-
rijk, net als in de klas.’

Bottenbeest
Vervolgens gaan de deelnemers in 
drie workshoprondes zelf aan de slag, 
met onder andere de getaltheorie, 
vliegende kogels en het bottenbeest. 
De workshop van het SLO en het Freu-
denthal Instituut Ontwerp en bouw 
samen een dierentuin biedt een verras-
sende invulling aan het concept 
vorm-functie. Videofragmenten  
laten delen van een lessenserie zien 
waarbij leerlingen zelf een verblijf 

ontwerpen voor een specifiek dier. 
Ze bedenken waaraan een kooi moet 
voldoen voor dier, verzorger en be-
zoeker. Allerlei vaardigheden zijn 
hierbij vereist, waaronder rekenen, 
samenwerking en creativiteit.
De deelnemers moeten ook zelf aan 
het werk. Ze bedenken een nieuwe 
vorm voor een bestaande functie, bij-
voorbeeld voor een paperclip. Ook 
bestuderen ze de functie van een be-
staande vorm, zoals de knop van een 
beukentak. Een derde groep bedenkt 
een dier waarvan de lijst met func-
ties al is gegeven. Dat blijkt moeilij-
ker dan gedacht. ‘Misschien leeft hij 
onder de grond, dan heeft hij ook 
geen last van predatoren’, oppert een 
deelnemer. ‘Maar hoe vindt hij dan 
een partner?’, vraagt een ander zich 
af. ‘Ach, dan maakt hij de gang iets 
breder. Niet te romantisch denken 
hè, het gaat om de functie.’

   R E P O R TA G E
Door Maartje Kouwen

Een W&T Academie (voorheen 
VTB-summerschool)  is een we-
tenschap- en techniekdag op een 
universiteit, vol lezingen, work-
shops en demonstraties rondom 
een bètatechnisch thema. De dag 
is bedoeld voor leraren in het  
basisonderwijs en studenten aan 
de pabo. De academie is een initi-
atief van Verbreding Techniek  
Basisonderwijs van het Platform 
Bèta Techniek en wordt telkens 
georganiseerd door een andere 
universiteit. De W&T Academie is 
op 14 april in Wageningen met als 
thema Eet smakelijk?! en op 21 
april in Delft met als thema Passie 
van wetenschappers. Opgave via 
www.wtacademie.nl.

W&T Academie

‘De spieren in de huid 
van ons gezicht hebben 
andere functies die 
belangrijker zijn’


