
 

 

 

Kun je andere mensen herkennen aan hun 
geur? 
Blinddoek om en ruiken maar 
 
Als dokter moet je goed kunnen luisteren. Je kunt namelijk aan het geluid dat je lichaam 
maakt soms horen of het ziek of gezond is. Zo klinken gezonde longen als een heerlijk 
lentebriesje. 

 
Dit is Isa. Zij heeft een vraag. 

Honden kunnen andere honden herkennen aan hun geur. 

Kunnen mensen dat ook? 

Dat zou ik ook wel eens willen weten. 

Hoi, ik ben Michelle en ik ben dokter. 

Heb jij een goeie neus? 

Ik hoop dat ik een goeie neus heb, dat is belangrijk voor dokters. 

Hoezo dan? Bepaalde ziektes kun je ruiken. 

Iew! Wat dan? 

Als je een hele erg keelontsteking hebt, stinkende wonden... 

Kan je ook ruiken welke patiënt er met zijn stinkende wond in de wachtkamer zit? 

Nee, dat kan ik echt niet. Zo goed zijn wij daar niet in. 

Honden kunnen dat stukken beter. 

Ja. Honden laten ook een spoor van plas achter... 

om aan te geven: Hier ben ik geweest. 

Wij plassen natuurlijk niet in hoekjes. 

Deden we dat wel, dan zou ik niet herkennen wie daar geplast heeft. 

Als we heel goed zouden snuffelen, kunnen we wel verschillen tussen mensen ruiken toch? 



 

 

 

Als we heel goed aan elkaar zouden gaan snuffelen... 

dan zouden we verschillen kunnen ruiken maar niet herkennen. 

Degenen die dat wel kunnen, zijn baby's. Baby's? Echt? 

Ze hebben onderzocht dat baby's hun moeder kunnen herkennen. 

Aan hun geur. Wow, wat goed! 

Als ik nou aan iemand ruik die ik heel goed ken, kan ik dat dan ook? 

Ik zou zeggen: Probeer het uit. 

Ga eens snuffelen aan je broertje of zusje. 

Pak een blinddoek en kijk of het lukt. 

Maar bij een vage bekende lukt dat niet? 

Als je aan je buurvrouw snuffelt dan lukt het niet. 

Tenzij ze in de snackbar werkt. 

Dan zou je haar kunnen herkennen omdat ze dan naar frituurvet ruikt. 

Dan denk je: Hee, frikadellen! Dat zal de buurvrouw wel zijn. 


