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Onderzoek naar zintuigen.
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Het vak Crosslab

Tijdens de lessen crosslab staat onderzoeken en 
experimenteren centraal. Doormiddel van gastlessen, 
workshops en opdrachten doen we onderzoek naar de 

vijf zintuigen. 

Om al mijn ervaringen en waarnemingen voor dit vak 

te bundelen houd ik een online blog bij. 



  

 

* Wat horen we? 

* Wat zien we? 
* Wat voelen we?? 

* Wat ruiken we? 

* Wat proeven we? 



  

Zintuig horen...
Eigenlijk is het heel vanzelfsprekend dat we kunnen horen. 

Soms is het zelfs erg irritant dat we horen, denk eens aan die 
harde muziek van de buurman in de trein..

Toch is horen een erg belangrijk zintuig; we worden via onze 
oren gewaarschuwd voor gevaar. Het zou toch vervelend zijn 

als je een toeterde auto niet kon horen, of een ambulance met 
loeiende sirenes niet hoort aankomen. 

Overal om ons heen hoor je geluiden; muziek, verkeer, vogels, 
stemmen enz. enz. De wereld zou een stuk saaier zijn zonder 

al die verschillende geluiden..



  

Hoor Beleving

Altijd hoor je geluiden, het is nooit stil. 

Ik ben ooit naar Dusseldorf geweest, op de bergen. Op een 
rustig plekje heb ik van het uitzicht genoten, even helemaal 
niks.. Het was muisstil; geen auto’s, vogels, stemmen.. 
helemaal niks! 
Deze ervaring vergeet ik nooit meer, even helemaal alleen op 
de wereld…    



  

“Kijken doe je met je oogjes en niet met de handjes”, 
een erg bekende uitspraak. Toch is het de waarheid; 

kijken doe je met je ogen. 

Met je ogen kijk je, via de lens wordt het beeld in je oog 
opgevangen. Dit beeld wordt naar de hersenen 

gezonden. Je hersenen weten vervolgens wat je ziet. 
Soms zijn je hersenen in de war, en lijken dingen 

anders dan ze zijn. Dit heet:
 gezichtsbedrog..

Zintuig zien...



  

  Gezichtsbedrog

Een bekend kunstenaar die speelt met gezichtsbedrog is Escher. 
 Hij heeft veel tekeningen gemaakt van situaties die in het echt niet 

zouden kunnen bestaan. Hij tekende bijvoorbeeld deze trap, die 
steeds verder omhoog gaat, maar uiteindelijk toch weer bij het begin 

uitkomt!



  

Kijk- experiment

Tijdens dit onderzoek werden meerdere zintuigen geprikkeld; 
zien, horen en voelen.
We werden geblinddoekt door de stad Rotterdam geleid, 
allereerst over de Willemsbrug. Je partner was even doof 
doormiddel van oordoppen. Communiceren met elkaar ging dus 
niet. Het is heel gek om blind te zijn, je bent erg afhankelijk van 
een ander, je bent je meer bewust van alles om je heen. 
Geluiden lijken harder, de wind voel je langs 
je huid en je loopt heel bewust. Je tastzintuig 
draait overuren. 



  

Ook werd met dit experiment je hoor zintuig op de proef 
gesteld. Doormiddel van oordoppen werd het gehoor 
afgenomen. In het begin kon je alle geluiden om je heen nog 
wel horen maar de geluiden werden gedempt. Naarmate het 
onderzoek vorderde vervaagden de geluiden. Heel raar, net 
alsof je echt even alleen bent, zo stil. Je gaat ook steeds harder 
praten, je stem lijkt erg ver weg. Je gaat automatisch erg veel 
om je heen kijken om voor gevaren uit te wijken. 

Het greep mij meer aan om blind te zijn, je bent dan zo 
afhankelijk van anderen. Ook kom je dan met meer gevaarlijk 
situaties in aanraking, bijvoorbeeld met oversteken. 



  



  

Dit is vaak een vergeten zintuig. Je voelt niet echt bewust, het is er 
gewoon. Met de huid kun je aanrakingen voelen, deze prikkels 
worden naar de hersenen gezonden. Je lichaam weet dan dat je 
jeuk hebt en kan er op reageren. 
Ook kun je warmte of kou waarnemen, hard of zacht. Als je je 
ogen sluit ben je veel bewuster van je tastzintuig. 

Zintuig voelen...



  

Tast experiment

Kun je zien met je handen? 

Dat is de vraag die Maarten Wijntjes bezig houdt. Hij heeft een 
onderzoek gedaan naar het tastzintuig. Naar aanleiding van 
deze vraagstelling hebben we een experiment gedaan. 

* Hoe werkt tastwaarneming?
* Kun je zien met je handen, herkenning door 
   reliëf tekeningen.
* Is visualisatie hetzelfde als waarnemen?
* Tast illusies.



  

Met dit experiment gingen we onderzoeken of we kunnen zijn 
met onze tast waarneming. 

Ik kreeg vijf verschillende reliëf tekeningen om te onderzoeken. 
Het lijkt heel simpel, een gloeilamp voelen. Toch is het moeilijk, 
de lijnen omzetten tot een beeld.  



  

Als het lijnenspel te moeilijk was moest je de tekening op papier 
tekenen. Vaak kun je dan wel een beeld vormen. 
Ik heb in een keer alle vijf de tekeningen goed geraden, 
blijkbaar is mijn tastzintuig en visuele waarneming goed 
ontwikkeld. 

 

Conclusie: 
Je kunt doormiddel van de lijnen een beeld vormen. Dit beeld 
heb je vaak al eerder gezien dus je weet hoe zo’n voorwerp 
eruit moet zien.



  

Maar…
Wat als je blind bent geboren en je dus nooit een visueel beeld 
hebt gezien? Kun je dan ook kijken met je handen? 

Dat kan inderdaad. Mensen die blind zijn geboren kunnen 
visuele beelden vormen. De kunstenaar Esref Armagan is hier 
een voorbeeld van. Hij kan schaduwen aanbrengen, perspectief 
en kleurcontrasten doormiddel van zijn tastzintuig. Erg 
fascinerend! 

http://www.anatolia.com/anatolia/Gallery/armagan/default.asp


  

Met je tong kan je goed proeven. Je tong heeft smaakpapillen die 
elk een andere smaak waarnemen. Je kunt 4 smaken proeven; 

zout, zuur, zoet en bitter.
Het smaakzintuig valt vaak samen andere zintuigen. Je kent het 
wel; je loopt langs de bakker en ruikt lekkere broodjes, je maag 

begint te rommelen. Of je ziet een lekker koekje, je krijgt water in 
je mond omdat je het koekje wilt proeven. 

Zintuig proeven...



  

Proef experiment
Als je een banaan koopt kijk je of dat hij mooi geel is, je weet 
dat een banaan geel hoort te zijn. Maar wat als een banaan 
blauw zou zijn? Dan ‘proeft’ hij plotseling minder lekker. We zijn 
erg beïnvloed door onze visuele ervaringen.
We weten hoe iets eruit moet zien en we weten al hoe een 
banaan smaakt. Daardoor zijn we niet meer bewust van de 
echte smaak, geur en kleur. 

De bakker bakt zijn broden extra bruin omdat 
de consument denkt dat de bruine broden 
gezonder zijn. De bakker voegt extra 
kleurstoffen toe om het brood donkerder 
te maken, je wordt dus gewoon genept omdat
het brood er ‘lekker uit ziet’.



  

We hebben een experiment gedaan met onze smaak en tast 
zintuigen. 
Geblinddoekt kregen we 6 verschillende voedingsproducten 
voorgeschoteld. De neus werd dichtgeknepen en we konden 
niks zien. Je moest dus erg op het structuur letten. Andere 
kenmerken waren zacht, korrelig, melig, plakkerig enz. 

Het is heel gek en eng om zo iets te proeven. Ik had maar drie 
gerechten geraden, het was dus vrij moeilijk om via je tast te 
onderzoeken wat je eet. 



  

Het geurzintuig wordt vaak vergeten, je ruikt vaak onbewust een 
geur. Ruiken gaat via de neus. Je neemt een geur waar en kan het 

vies en afstotelijk vinden of juist lekker en aantrekkelijk. De 
winkels spelen hier slim op in; de geur van versgebakken brood 

lokt de consument tot aankoop. 

Zintuig ruiken…



  

Geur beleving

Een grote ergernis in de trein; 
Dat er rond etenstijd iemand in de coupe een frietje zit te eten. 
De hele geur wordt door de coupe verspreid waardoor alle 
maagjes gaan knorren. 
Nog erger; een frietje speciaal, dat geeft zo’n doordringende 
zweetgeur. Het zou verboden moeten worden! 



  

Geur experiment
De onderzoekster Maki Ueda houdt zich bezig met het 

ontwikkelen van eigen geuren. Ze legt de geuren van 
bijvoorbeeld kaas vast in een flesje. Het is interessant dat je 
van geur waarnemingen een geur van vloeistof kunt 
ontwikkelen. 

Zou het niet fijn zijn dat je altijd een frisse voorjaarsgeur in de 
trein kunt circuleren? Weg met die vieze frietlucht. 



  

Alle zintuigen tegelijk..
Dat alle zintuigen met elkaar verbonden zijn is nu wel duidelijk. 
Maar wat als alle zintuigen tegelijk worden geprikkeld?

 

Tijdens het bezoek aan het casino werden al mijn zintuigen 
geprikkeld. Overal knipperende lampjes, harde muziek, 
stemmen, rooklucht, toetsen om op te drukken, rondgaande 
hapje. 
Van zoveel zintuig waarnemingen tegelijk zou je haast gek 
worden..



  

Waarom zijn zintuigen belangrijk 
voor een ontwerper? 

Een ontwerpen doet altijd waarnemingen op voor inspiratie. 
Visuele beelden, geuren, materialen, smaken en geluiden. Het 
verzamelen van nieuwe indrukken van buitenaf zijn erg 
belangrijk om inspiratie op te doen en nieuwe trends te 
ontdekken. 
Bewust zijn van je zintuigen en deze openstellen is dus van 
groot belang. 



  

De zeepwinkel

Hoe verkoop je zeep in een winkel, zonder dat het product in de 

winkel aanwezig is? 



  

Welke zintuigen wil je gebruiken? 
Het casinobezoek heeft bij mij een grote indruk achtergelaten; 

alle zintuigen werden tegelijk geprikkeld.  

Ik wil me door deze ervaring laten inspireren voor het concept 

van de zeepwinkel. Ik maak alleen geen gebruik van het 
smaakzintuig, ik denk dat deze geen belangrijke invloed heeft 
op de beleving. 



  

Zintuig Zien

Dit zintuig wil ik prikkelen door gebruik te maken van 
nieuwe media.

• Reflectie
• Kleuren projecteren
• Beelden projecteren
• Verlichting

• Ik wil de consument nieuwsgierig maken. 



  

Als ik aan zeep denk, denk ik aan ontspanning. Ontspannende 
geluiden spelen hier goed op in. 

• Lounge muziek
• Golven van de zee

Of juist opgewekte geluiden van 
de frisse kleuren van de 
zeepbellen en het frisse gevoel. 

Zintuig Horen



  

Zeep bestaat er in verschillende vormen; hard, vloeibaar en 
zacht. Om dit zintuig te prikkelen kun je gebruik maken van;

• Warmte- kou sensoren
• Bewegingsapparaat
• Zachte materialen
• Frisse wind; ventilator

Zintuig Voelen



  

De geur is erg belangrijk voor deze beleving. Zeep gebruik je 
tenslotte ook voor de lekkere geur. Het onderzoek van Maki 
Ueda is erg interessant om te gebruiken, door een intense geur 
beleef je alles veel beter. 

Geurverspreiders; 
• Ventilator
• In airconditioner
• Geur in bloemen
• Parfum

Zintuig geur



  

Ik vond het een erg interessant onderzoek. Ik was me nooit 
eerder zo bewust van mijn zintuigen en dat deze met elkaar 
verbonden zijn. 
Mijn ervaringen en waarnemingen zullen te lezen zijn op mijn 
blog. 

Eefje van Dongen
3DE
Lifestyle en Design


