
 

Het evenwichtsorgaan 
Ogen en evenwicht 
 

Ogen reageren in tegengestelde richting als de beweging van het hoofd. Dat moet ook wel 
omdat je anders niet alles kunt zien. Maar hoe komt het dan dat je niet duizelig wordt? 
Bekijk deze clip. 
  
Het gevoel van misselijkheid in een auto, dat ken ik ook wel. Maar een evenwichtsstoornis, 
zou ik dat hebben? Hans, waarom zijn ook je ogen zo belangrijk voor je evenwicht? Omdat 
als jij je hoofd beweegt - en dat gebeurt de hele dag - dat dan je ogen tegelijkertijd gaan 
tegen bewegen, zodat je alles netjes stabiel blijft zien in de wereld, anders zou je niks 
meer zien. En kan ik dat zien als een reflex? Ja, als echt een reflex. Dat heeft gelijk weer 
verbinding met de oogspieren en dat gaat heel snel: 8 milliseconden, dan heb je al een 
reflex. 

En wat.., wat gebeurt er nu met deze bril?Nou, deze bril is inderdaad een infraroodcamera's 
aan de beide kanten, die 2 camera's, die meten jouw oogbewegingen en kijken naar je 
ogen, dus als jij je ogen beweegt, wordt dat gelijk gezien door de camera's en dan kunnen 
we dat gelijk zien. 

Wat ga je nu doen?Ik ga nu een gebitsafdruk maken zodat je straks goed vastzit in de 
opstelling, dat je je hoofd niet meer kan bewegen.Hans, nou ga ik straks in dat apparaat en 
wat gaat er dan gebeuren?Wat we straks gaan doen is jou in deze stoel zetten. Als we je in 
die stoel zetten, dan gaan we je hoofd ook helemaal vastzetten en je gaat in dat biteboard 
dan ga je in daarin happen straks. Dan zetten we je helm op en dan gaat het platform gaat 
straks omhoog, een halve meter, en dan gaan we je heen en weer schudden in alle 
richtingen.En dan wordt zo getest of mijn evenwichtsorganen??Ja, dat gaat gebeuren, 
straks als je heen en weer geschud wordt, dat je oogbewegingen gaan precies in 
tegengestelde richting draaien, dus tegengesteld aan de bewegingen van het platform. En 
als dat goed gaat, dan is hier niks aan de hand, en anders heb je pech. 

Nou, haar reflex werkt heel goed in deze richting, geen problemen. Dit zijn oogbewegingen 
die alleen maar door het evenwichtsorgaan worden opgewekt.Hans, heb ik nou een 
evenwichtsstoornis? Gelukkig niet, je bent helemaal in orde. Dat wordt hier gemeten. En 
hier zien we inderdaad de horizontale oogbewegingen optreden, dus je ogen gaan keurig 
tegen bewegen ten opzichte van het platform, dus eigenlijk ben je.., ben je perfect gezond, 
helemaal in orde.Yes! 


