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Hier ben jij de ster!

De knappe koppen logeren bij een volkomen normaal gezin om te onderzoeken hoe hun lichamen

Dit boek gaat over iemand die niet supersterk of superrijk is. Iemand die niet belachelijk
beroemd is of superspannende avonturen beleeft. En toch is die persoon bijzonder. Dit
boek gaat namelijk niet over zomaar iemand met zomaar een lichaam, nee, het gaat over
JOU en over jouw lichaam en wat het allemaal doet…

werken.

Het huis
van

Dus, dappere lezer, lees verder en ontdek de meest gruwelijke dingen over JOU. We gaan een plek ontdek
ken die net zo mysterieus is als een vreemde planeet en net zo verbazingwekkend als een vulkaan. Het is
een plek die je nog nooit hebt gezien, ook al is die net zo dichtbij als je eigen hartslag… Ik heb het namelijk
over je eigen waanzinnige binnenste!

HALLO,
IK BEN MENEER
NORMAAL.

Normaal

EN
IK BEN MEVROUW
NORMAAL.
IK BEN NORMAAL,
MAAR HIJ NIET!

Maar let op! Ik had nooit zo veel over het lichaam kunnen ontdekken zonder de hulp van drie waanzinnige
wetenschappers. Ze zijn ook wel bekend als de ‘Kleine Knappe Koppen’…
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DE WAANZIN

IK WAS NORMAAL,
MAAR DOOR HAAR
BEN IK DOORGEDRAAID!

JOU

EN…
met DE KLE INE KNAPPE KOPP

Professor Klein

Dokter Weekhart

IK BEN GEVOELIG…

Junior

... EN IK NIET!

Pluisje is
het snuggere
huisdier van de
wetenschappers.

IK BEN KLEIN,
MAAR MIJN
INTELLIGENTIE
IS ENORM!

Pluisje

Niels en
Niki, de
Normaaltweeling

Eerlijk gezegd weet ik ook niet precies wat er
gaat gebeuren met de wetenschappers of met
BEN JE ER KLAAR VOOR?

de familie, maar ik beloof je dat je aan het eind
van dit boek een stuk meer weet over je

HELEMAAL!

lichaam… en over jezelf!
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Je weet misschien dat je hartslag en je adem

41˚C Verlies
va
bewustzijn, h n je
e
rsen
maar heel veel mensen weten niet dat de tempe
beschadiging.
ratuur van je lichaam net zo belangrijk is. Deze
thermometer laat zien hoe belangrijk!
40˚C Hevige
koort
en hallucinati s
es.

Nu we het er toch over hebben, levend zijn houdt meer in dan je misschien denkt. Laten we eens kijken
bij de familie Normaal en onze wetenschappers. Ze zijn net Niels aan het onderzoeken op tekenen van

32˚C H
Tijd om je wa evige rillingen.
rm in te pakk
en.
31˚C Je bloed
stro
naar je romp omt
om die
warm te hou
den. Je niere
n
draaien o veru
ren en je
moet de hele
tijd pl
Hopelijk is de assen.
wc vrij!

OEPS!

Het hart slaat
90 keer per minuut
(dat is normaal)

L!

IK HEB
HONGER,
DUS IK LEEF.

Het meest bijzondere en verbazingwekkende teken van leven is je bewustzijn. Je bewust zijn, betekent dat

gelijk… het is nogal ingewikkeld, maar dat ben jij ook!

6

!

een beeld te vormen. En dat beeld zorgt ervoor dat je deel uitmaakt van de wereld om je heen. Ja, je hebt

TE

bewustzijn is het vermogen van je hersenen om van je herinneringen, plus alle dingen die je waarneemt,

29˚C Je huid
bran
en daarom tr dt
ek je
het liefst al je
kleren uit!
Alleen is dat
n
een slim idee, iet echt
als je aan
het bevriezen
bent…

ST

IL

je hersenen weten wie je bent (het zou nogal onhandig zijn als je dacht dat je iemand anders was). Je

BER!

RR

RE

Het middenrif
en de spieren werken
samen om lucht
in de longen
te zuigen

30˚C Hallucin
a
Daar gaan w ties.
e weer!

BIB

Zijn temperatuur
is 37˚C (dat is ook
normaal)

BIBBER!

WAT EEN
OPLUCHTING!
VANMORGEN ZEI HIJ
NOG DAT HIJ
DOOD WAS!

K!

PO

M

P!

BUBBE

EL!

T!

37˚C
Normale tem
peratuur.
Wat een mee
valler.

Draagbare röntgenscanner met een minimenu (zoals alle apparatuur van de knappe
koppen is deze machine supergeheim. Je krijgt 'm dus niet van Sinterklaas.)
IK BEN BENIEUWD
NAAR ZIJN
HERSENACTIVITEIT!

BB
BRA
ZWEE

ZOALS IK AL
ZEI;
IK BEN NORM
AAL!

leven…

De hersenen zijn bij
bewustzijn. Nou ja,
voor zover dat geldt
voor Niels…

!

haling noodzakelijk zijn om te kunnen leven,

Voel jij je een echte geluksvogel? Ik hoop het wel, want je leeft! Leven is een geweldig
gevoel, de meeste dingen op de wereld leven namelijk niet (vraag maar eens aan een
steen). En leven is echt stukken beter dan dood zijn. Dat is namelijk dodelijk saai! Als je
dood bent, krijg je bovendien een nogal ongezond kleurtje en trek je vliegen aan.

HIJ IS
SPRINGLEVEND.

IL

Hartelijk welkom
in je lichaam

TE

ST

45˚C Te he
Helaas pinda et.
kaas,
je bent dood.

25˚C Te ko
Sorry, je bent ud!
dood.
Had je maar
je warme tru
i
aan moeten h
ouden!

WAANZINNIGE WETENSCHAPSTHERMOMETER

Wist je niet,
hè?
Als iemand die lijdt aan
onderkoeling te snel
opwarmt, kan hij doodgaan!
Als je bloedvaten te snel
wijder worden, kan je hart
stoppen met kloppen.
In 1980 werden 16 Deense
vissers gered uit de ijskoude
zee. Ze kregen een warm
drankje en vielen allemaal
dood neer!

IK KRIJG HET ER WARM VAN!

VERTEL
MIJ WAT!

CRUCI ALE CELLEN
Ondanks dat het verhaal over moleculen hersenkrakend moeilijk klinkt, zijn ze net als de rest van je lichaam

Je lichaam moet precies de juiste temperatuur hebben om goed te kunnen functioneren
(dus niet te hoog en niet te laag). Het meeste werk hiervoor wordt verzet in je cellen.

gemaakt van simpele ingrediënten. Stel je eens voor dat je zelf een mensje kon kweken in een bloempot,
wat zou je daarvoor nodig hebben?

‘En wat is dan een cel?’ hoor ik je mompelen. Het heeft in ieder geval niets te maken met een gevangenis
cel, een cello of cellulitis. Met cellen bedoelen de Kleine Knappe Koppen de bouwstenen van je buiten
gewone body. Ze bestuderen een cel van een van Niels’ huidschilfers… Wat een walgelijk gezicht!

CELLEN ZIJN
PRACHTIG!

JA, ZE ZIJN
FENOMENAAL!

YEK, ZIJN CELLEN
ZIJN ECHT RANZIG!
Celkern
met chromosomen

Kleine buisjes
die belangrijke
stoffen vervoeren

!!!
W
U
E
I
N
HEB JE JE
EIGEN CELLEN
WEL EENS
BEKEKEN?

Lysosoom

Cel
wand

Cytoplasma
(net pudding)

Mitochondria
maken energie

S
N
E
M
O
I
B
en wonder!

e
m
m
o
l
b
r
e
v
t
o
p
s
i
Het

e

HUH?

D
GEFELIpCvaInTdEeEBR
io-mens –

o
met uw aanko
zaadje
hét menselijke
in een zakje!

N:
INGREDIËNTE % koolstof, 10% waterstof,
18
f,
to
rs
u
lcium,
65% zu
eralen (o.a. ca
in
m
4%
,
of
st
3% stik
zwavel)
fosfor, ijzer en
BIO-M
ENS

HET IS
EEN
JONGEN!

Elke cel is net een stad. Er is een wand om vijanden buiten te houden, er zijn wegen en straten en er is een
bibliotheek. De bibliotheek is de celkern, die vol zit met chromosomen. Chromosomen zijn net kleine
boekjes, want ze bevatten de chemische codes om een heel nieuw lichaam mee te bouwen. Maar anders
dan echte boeken, kunnen ze bevelen uitdelen en zichzelf kopiëren!
In een cel zijn ook energiecentrales en zelfs vuilniswagens aanwezig. De energiecentrales heten mito
chondria; deze staafjes maken energie van een bepaald soort suiker, dat glucose heet. De vuilniswagens
zijn zakjes met verterende sappen (lysosomen), die alle versleten celdeeltjes opruimen.

NWIJZING:
GEBRUIKSAA Bio-mens met water.
e
1 Meng je zakj n voor 70% uit water
a
Mensen best a at litertjes nodig
lw
dus je hebt hee te krijgen.
ix
m
e
om de goed

nt,
ls je geduldig be oeien
A
n.
ie
oe
gr
et
ar uitgr
2 Laat h
ongeveer 18 ja
zal je zaadje in t mens. Vergeet je
oo
tot een levensgr voeren en water te geven,
te
et
ni
s
en
bio-m
etje!
ordt ’t een spri
want anders w

In plaats van mensen wonen er miljoenen eiwitmoleculen* in de stad, die als een soort robotjes worden

De koolstof uit je lichaam is dezelfde stof als de koolstof in steenkool, en het is een van de belangrijkste

aangestuurd door de chromosomen. Je geweldige lichaam bevat ongeveer 100 biljoen mieterse cellen.

bouwstoffen van je moleculen. Waterstof is lichter dan lucht dus als je hier helemaal van gemaakt zou zijn,

Elke minuut worden er 300 miljoen cellen vernietigd maar ook weer vervangen doordat andere cellen zich

zou je zo naar het plafond zweven! Bovendien zou je exploderen als je in de buurt van een kaars kwam.

in tweeën delen.

Je botten en je tanden zijn voornamelijk van fosfor en calcium gemaakt. Fosfor geeft licht in het donker en
calcium is het spul dat je kunt vinden in krijt en marmeren grafstenen.

* Moleculen = groepjes atomen die met elkaar verbonden zijn. Eiwitten = een bepaalde soort moleculen
die bestaan uit ketens van aminozuren (en dat zijn ook weer moleculen, maar dan kleinere).
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BO

OE
M!

KNN

FLIP!

HIJ GAAT
KNALLEN!

FLIP!

N

TJO

MP

!

E M BO E M -

BOE

M-

T!

BO

KNOR! =
veroorzaakt
door lucht in zijn
ingewanden.

EM
BO

JE MOET
PLASSEN!

FF

P!
Diep in je lichaam zijn
je nieren druk bezig
met het filteren van
je bloed. Nutteloze
chemicaliën en
een teveel aan
water wordt via een
buisje naar je blaas
gestuurd.
De receptoren die
daar zitten, vertellen
je hersenen dat je
binnenkort naar
de wc moet.

PF

IJ
Op dit moment ben je
redelijk relaxed, maar
zelfs nu zijn een paar
van je spieren hard aan
het werk! Bijvoorbeeld
om je rug recht te
houden of om dit boek
vast te houden.
De spieren knijpen en
trekken aan de botten
van je hand en aan je
wervelkolom.

en andere zijn stilletjes
bezig om zichzelf te
vernietigen. Als de
cellen bijna doodgaan,
verteren ze zichzelf.

WOW, WAT HEEFT HIJ
GEGETEN?

ZET 'M
ZACHTER,
PROF!

Sommige cellen zijn zich
aan het delen
FLIP!

WOESJ! = elke keer als zijn hart
klopt, wordt er een golf bloed door
zijn aderen gepompt.

BOER!

-B

Ondertussen zijn er
in heel je lichaam
miljoenen cellen bezig
om glucose en eiwitten
uit je bloed te halen.
Met glucose en een
beetje zuurstof, wordt
energie gemaakt.

HUH?

EM

Op dit moment ben je aan
het lezen. Je netvlies (het
plekje achter in je ogen
dat licht waarneemt)
registreert de letters op
deze pagina en stuurt ze
via je zenuwen naar je
hersenen. Je hersenen
herkennen razendsnel de
rare, zwarte kriebeltjes
en vertellen je wat ze
betekenen.

Boem-BOEM! = het
geluid van de hartkleppen
die sluiten om te
voorkomen dat het bloed
de verkeerde kant op
geduwd wordt.

!

H

SJ

H

BOER! = tijdens het eten ingeslikte
lucht ontsnapt uit zijn buik.

OE

Elke 20 seconden verwerkt je
maag vrolijk je eten. In je darmen
wordt een deel van dit eten
samengeperst tot kleine pakketjes
en balletjes die met een snelheid
van 2,8 cm per minuut door een
lange, rubberachtige tunnel
worden geduwd.

EEN ‘H’!

Bij de familie Normaal wil Niels weten
wat zijn lichaam allemaal uitspookt, dus
hebben de knappe koppen hem
verbonden met een speaker…

W

JE BEDRIJ V IGE LIJF

Ook je bloed wordt
door je hart druk
rondgepompt in je
lichaam.
Als je longen uitblazen,
kan er meer bloed in
stromen.

DUS ZELFS ALS JE HELEMAAL NIKS AAN HET DOEN BENT, IS JE LIJF TOCH DRUK BEZIG.

KNOR!
PFFFT! = In zijn darmen
wordt door bacteriën een
mix van gassen en lucht
gemaakt die ontsnapt via
zijn achterste.

Het is het einde van de dag. De familie gaat naar
bed, maar voor de knappe koppen wordt het
een hele lange nacht. Ze blijven wakker om de
slaapgewoonten van de familie te bestuderen.

Pluisje maakt zijn
favoriete geluid.
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Echt slopend, dat slapen
Je hersenen maken maar 2 procent van je totale lichaamsgewicht uit, maar ze bevatten
100 procent van je persoonlijkheid, dromen en fantasieën. Ze zorgen er ook voor dat je
kunt slapen en dromen. Op dit moment proberen de Kleine Knappe Koppen de geheimen
van de hersenen van hun collega Junior te ontrafelen…

Grote hersenen,
verdeeld in
twee helften,
verbonden
door een
zenuwbrug.

Hersenschors = de buitenste
laag van je hersenen waar
de meeste hersenactiviteit
gemeten wordt.

Hersenen:
röntgenfoto
Hypothalamus*

Amygdala

Pijnappel
klier

Hersen
schors

Hypofyse
Thalamus

Het is middernacht en de familie Normaal is diep in slaap. Ze zijn allemaal aangesloten op een EEG-scanner*
die hun hersenactiviteit meet. De Kleine Knappe Koppen maken notities.

ZZ

ZZ

Notities van de slaapgewoonten va
Door de Kleine Knappe Koppen

00.00 uur: De uitgetelde fam
ilie Normaal
verkeert in diepe slaap.
00.45 uur:
Ze zijn nu minder diep in
slaap: ze dromen.
Dit heet de REM-slaap
(Rapid Eye Movement:
snelle oogbeweging).
Zo te zien is Pluisje ook
ZZ
aan het dromen!

ZZ

n de familie Normaal

Z ZZ

02.30 uur: Gaap! We zouden best
Z
wat meer koffie kunnen gebruiken.
De familie is weer diep in slaap –
Wakker worden,
Junior!
ja, zij wel.
06.00 uur: De familie heeft nog twee keer
gedroomd en is nog twee keer diep in slaap
geweest (alleen niet meer zo diep als eerst).
Elke keer worden de perioden
waarin ze dromen langer.
07.00 uur: Ze zijn fris en fruitig wakker gew
orden.
Wij niet helaazzzzz…

Geplette vlieg
op het scherm.
Kleine hersenen – helpen
Junior om dingen te doen
waar hij niet bij hoeft na te
denken (zoals traplopen).
Maar waarom doet hij dan álles
zonder er bij na te denken?

Als je droomt, lijkt het net alsof er een op hol geslagen bioscoop tussen je oren zit. Maar stoffige slimme

Hersenstam – verstuurt
informatie van en naar
Juniors lichaam en maakt
hem wakker. Tenminste,
dat zou moeten…

MOETEN ZE NIET
GROTER ZIJN?

riken denken dat je niet alleen droomt voor de lol (alsof ze weten wat ‘lol’ is). Zij denken namelijk dat
* Maak je geen zorgen
over al die ingewikkelde
hersendeeltjes met
moeilijke namen.
Op blz. 60 worden die
allemaal uitgelegd.

dromen je helpt om beter te kunnen onthouden wat je hebt geleerd. (Dat is een goed excuus als je weer
eens zit te snurken in de wiskundeles). En dromen zouden je ook kunnen helpen om oplossingen te zoeken
voor de kleine probleempjes in het leven.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat dromen verrekte vreemd zijn. Als je droomt, maak je geen gebruik van
je hersenschors (het deel van je hersenen waarmee je logisch kan nadenken). Dus als je iets raars ziet, denk
je niet: wauw, dat is onmogelijk! maar je neemt het gewoon voor waar aan.

ZE WORDEN JUIST
SUPERMEGA-UITVERGROOT!

NEE HOOR!
ZE ZIJN ECHT VEEL
GROTER DAN DIE VAN
MIJN BROER..

DAT IS WEL
HEEL ERG
RAAR,
VIND JE
NIET?

IK DROOMDE
DAT JE EEN ENORME
KOOL WAS,
DIE DE HELE DAG
ONZIN UITKRAAMDE.

* EEG = elektro-encefalogram (e-lek-tro-en-ce-fa-lo-gram). Deze machines bestaan echt:
ze tekenen lijntjes die de elektrische activiteit van de hersenen weergeven.
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WAKKER WORDEN, SLA APKOP!
En er is nog iets. Als je nog wakker bent om drie uur ’s nachts, voel je je beroerd. Wetenschappers hebben

Al die info over slapen roept een erg lastige vraag op. Een vraag die je best eens
’s nachts wakker zou kunnen houden (als je een wetenschapper was).
Deze namelijk: waarom zou je überhaupt slapen? Ik bedoel, wat is het nut
van al dat gesnurk als er zo veel spannende dingen te doen zijn?

ZOALS FILMS
KIJKEN

EN KLETSEN MET
VRIENDINNEN

EN EEN ENORME
RADIJS ETEN

onderzocht dat mensen die op dit tijdstip nog wakker zijn, kouder aanvoelen omdat hun lichaamstempe
ratuur met zes procent is gedaald. Ze zijn waardeloos in wiskunde (hoewel sommige dat overdag ook zijn)
en, om het allemaal nog iets erger te maken, de kans dat ze een ongeluk krijgen, is groter. Dus voor pampus
liggen in je bed is beter dan voor pampus liggen onder een auto.

EN JE HUISWERK
MAKEN!

ZU

C

Slaapkoppenquiz
HT

De quiz die je zelfs slapend kunt maken
GOED OF FOUT?

!

Z
Z
Z

Nou, ten eerste maakt het niet uit hoe vastbesloten je bent om wakker te blijven, je lichaam wil nóg liever
dat je gaat slapen. En dat gaat zo. In je hypothalamus zit een klein klompje cellen dat vastzit aan de zenu

Z
Z

wen die je oogbollen verbinden met het zichtcentrum achter in je hoofd. Deze cellen registreren hoeveel
licht je ziet en als je hersenen merken dat het nacht wordt, scheidt je pijnappelklier een goedje uit om je
slaperig te maken (melatonine).

1

Slaaptekort veroorzaakt
kringen onder je ogen.

En dat is misschien maar goed ook, want kijk eens wat er gebeurt als je niet genoeg slaap krijgt…

Junior de volgende dag…

WELKE DAG
IS HET?

Mo

eit
em

le din

gen l

rde

nde
rmi

Ve

ukke
n nie

nd
rsta
e
e
w

ZZ

3

ZZ

Je grootouders hebben meer
slaap nodig dan een baby.

Mensen met ronde hoofden
snurken minder snel.
T!

KW

VE

4

Je kunt slapen met
je ogen open.

IJ

L!

t
Slecht geheugen

t zo veel
Je groeit nie harder
(je groeit
)
als je slaapt

Her
(je stel ga
als herste at lan
je s
laa lt het mgzaam
pt)
ees
t

st
ko te
n
rke oei
We er m
me

14

Antwoorden:
1. FOUT. Kringen onder je ogen worden veroorzaakt door donker bloed dat door de dunne huid heen schijnt.
Dit kan een teken zijn van slechte gezondheid door slaaptekort. Oké, oké… Voor ‘goed’ krijg je een half punt.
2. FOUT. Pasgeboren baby’s slapen ongeveer 16 uur per dag (maar niet aan één stuk door). Je grootouders
hebben al genoeg aan zo'n zeven uur. Ze zijn lange tijd aan het dommelen en dromen minder dan jij.
3. FOUT. Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2002, is de kans dat ze snurken juist GROTER door de vorm
van hun luchtwegen.
4. GOED. Als je aan het dromen bent, kun je niet bewegen omdat je ruggenmerg op dat moment geen berich
ten uit je hersenen doorgeeft. Dus als je slaapt met je ogen open, kun je de geesten en monsters
uit je dromen in je eigen slaapkamer zien, maar je kunt nog geen spiertje verrekken!

Simp
e

et
he
de lder
nk
en

2
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MOOI APPARAAT, HÈ?

Lens
projecteert
licht op je
netvlies

Pupil – hier komt
licht je oog binnen

Oogbol vol
met waterige
smurrie

E!

JO
TS
HA

JO

E!

MOET JE
ZIEN, WAT
AFZICHTELIJK!

TS

JO

De knappe koppen bestuderen de visuele functies van de familie en scannen een oogbol
van mevrouw Normaal. Je zou er zelf zere ogen van krijgen.

TS

HA

E!

HA

JE GIGANTISCHE GEZICHTSVERMOGEN

Wist je niet
, hè?

H

S
AT

JO

E!

HATSJOE

IK KAN HAAR
NIET ONDER
OGEN KOMEN!

Moet jij nieze
n als je in een
fel licht kijkt?
mensen doet d
Een op de vijf
it en het schijn
t
er
fe
lijk te zijn. Het
een reflex kun
zou
nen zijn – iets
w
at
je
d
oet zonder ero
te denken – o
ver na
m je neus scho
on te maken va
stofjes die doo
n
al
le kleine
r het warme zo
nlicht zijn gaan
bewegen.

!

Een andere reflex zorgt ervoor dat je met je ogen knippert in fel licht. Hierdoor word je niet verblind door
IEMAND ZIN IN EEN
ZILVERUITJE?

het licht en worden je oogbollen automatisch gewassen. Dit bespaart je een hoop gedoe (want wanneer
heb jij voor het laatst je oogbollen gewassen?).

JA, OOGT
GOED!

KUN JE DIT LEZEN ZONDER TE K NIPPEREN?
1. Je knippert minder vaak als je blij bent of als je aan het lezen bent.
Of als je heel erg blij dit boek aan het lezen bent.

Oogbol
weegt
ongeveer
7 gram

Je
netvlies
vangt
licht op

2. Kinderen knipperen minder vaak dan volwassenen en íédereen knippert vaker
dan katten. Zij knipperen maar twee keer per minuut en daarom kunnen
katten je zo zenuwslopend lang aanstaren. Dat is nog eens een ijzerstaarke
eigenschap!

Je netvliezen zijn volgepropt met ongeveer 7 miljoen kegelvormige cellen en 120 miljoen staafcellen. De

K
N?
B I AA
E
H
JE
AN
V
TS

IE

3. Je oogleden wegen elk 0,57 gram –
net zo veel als de tong van een kolibrie.

kegelvormige cellen kunnen wel 10 miljoen unieke kleuren waarnemen. De staafvormige cellen kunnen slechts
30 verschillende tinten grijs onderscheiden. Vanaf 48 km afstand kunnen je ogen een kaarsvlam zien in een
donkere, heldere nacht..
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Wedden dat je niet wist dat elke keer als je knippert, er zout wordt losgelaten van de traanbuisjes, dat

En zo werken deze superieure sensoren: maak een vuist met

wordt verspreid over je oog? Zo worden bacillen en viezigheid weggespoeld in de richting van het roze

je ene hand en vouw de andere eromheen. Je handen hebben

driehoekje in je ooghoek en wordt je oogbol vochtig gehouden. Het driehoekje is de ingang naar de

nu dezelfde vorm als het molecuul 'rodopsine' dat in je netvlies

OPGELET!

zit. Rodopsine bestaat uit twee kleinere moleculen en als er
licht op valt, opent de buitenste molecuul zich, waardoor de
rodopsine uit elkaar valt. Als je je buitenste hand opent,
gebeurt er eigenlijk hetzelfde. Er komt energie vrij die via je
zenuwen signalen doorgeeft aan je hersenen.

door. Een deel van je tranen eindigt hier ook en daarom krijg je een snotneus als je huilt.
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het begin zie je niet zo veel. Dit komt omdat je veel rodopsine nodig hebt om het kleine beetje licht dat er
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is te kunnen waarnemen en het duurt even voordat je netvlies voldoende heeft aangemaakt om deze klus

, hè?
Wist je nietjouw ooghoeken als je
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Rodopsine zorgt er ook voor dat je kunt zien in het donker. In

te kunnen klaren.

snotterige gangen achter je neus. De rommel uit je oog raakt verstrikt in je snot en uiteindelijk slik je het

