
 

 

 

Hoe klinkt je lichaam? 
Je lichaam maakt geluid 
 
Als dokter is het handig om goed te kunnen luisteren. Je lichaam maakt allerlei geluiden en 
soms kan je zelfs horen of iemand ziek is. 

 
Dit is Jaydan. Zij heeft een vraag. 

Als de dokter naar je luistert met een stethoscoop, hoe klinkt dat dan? 

Dat zou ik ook wel eens willen weten. 

Hoi, ik ben Michelle en ik ben dokter. 

En heb je een beetje goeie oren? Ik hoop het wel... 

want dat is belangrijk voor een dokter. 

Hoezo dan? Het is belangrijk dat je goed kunt luisteren... 

omdat geluiden veel zeggen over een lichaam. 

O, ja, en hoe klinkt dat? 

Hoe klinkt dan bijvoorbeeld je buik? 

GELUID BUIK Zo, hee! 

Heb je bruine bonen gegeten? Nee, dit klinkt niet zoals bruine bonen. 

Dit is gewoon normaal. Dit is hoe je buik klinkt. 

En als je ziek bent? Hoe klinkt het dan? 

Als je een buikgriep hebt, dan gaan je darmen alle kanten op. 

Die bewegen zo snel. Dan is het een enorm borrelend feest in je darmen. 

O, dus dan klinkt het heel anders. En je longen? Hoe klinken die? 

Gaat het een beetje? Nee. Oké. 

Normaal doe je dat altijd aan de achterkant, maar dat gaat een beetje lastig als ik in mijn 
eentje ben. 



 

 

 

Dus ik probeer het aan de voorkant. Oké, doe je best. 

ZUCHT 

Klinkt best mooi. Je longen klinken als een zacht lentebriesje... 

door de bomen. En als je astma hebt? Dan klinkt het echt... 

ASTMA GELUID 

En je arm? Maakt die ook geluid? Mijn arm? Hoe klinkt die? 

Mijn arm maakt geen geluid, maar volgens mij is dat ook goed. 

O, dus soms is het stil? Kun je ook iets horen zonder stethoscoop? 

Wat je doet is bijvoorbeeld met je oor op de buik van je vriend liggen. 

Dan hoor je het borrelen van de buik. 

Kun je dan ook horen of de buik ziek is? 

In principe heb je daar een zesjarige studie voor nodig. 

Maar probeer het eens uit zou ik zeggen. Zoek het op Wikipedia 


