
 

 

 

De Kennis van Nu in de klas 
Iedereen hallucineert 
 

Leeftijd: 16-18 jaar   
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Iedereen heeft weleens een bepaalde 
vorm van een hallucinatie. Diederik en 
Elisabeth testen of ook zij hallucineren 
door lang in de spiegel te kijken. 
Psychiater Iris Sommer legt uit hoe 
hallucinaties ontstaan. Natascha vertelt 
hoe het is om te leven met hallucinaties.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Hallucinatie, zintuigen, neurowetenschap, 
psychiatrie  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij 
examenprogramma havo/vwo Biologie, 
Domein B: Zelfregulatie: Subdomein B7: 
Waarneming door het organisme. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: 
‘Bacteriofagen versus bacteriën’.  
 
Antwoorden 
1a Je hoort en ziet dingen die er niet echt 
zijn. b Bij het inslapen. c Het feit dat je 
bijna nooit aan je eigen waarneming gaat 
twijfelen. 2 C 3a Als ze minder informatie 
van de zintuigen krijgen. b Omdat ze zich 
gaan ‘vervelen’. 4a Elf jaar b Een gaslucht 
of vuur. 5a Nee b Omdat het 
wetenschappelijk (psychiatrisch) te 
verklaren is. c Het snel en slordig 
waarnemen. 6 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1a Wat gebeurt er wanneer je 
hallucineert?  
b Op welk moment van de dag gaan mensen 
vaak hallucineren?  
c Wat noemt Iris Sommer ‘lastig’ bij 
hallucineren? 
 
2 Iris Sommer is een psychiater aan het 
hersencentrum van het UMC in Utrecht. Ze 
onderzoekt in hoeverre hallucinaties bij het 
dagelijkse leven horen. Wat vertelt zij over 
menselijke waarneming? 
A Je brein neemt waar zonder je zintuigen. 
B Je zintuigen nemen waar zonder je brein. 
C Je brein en zintuigen werken samen. 
 

 
 
3a Wanneer gaan hersenen er dingen bij 
verzinnen?  
b Waarom gebeurt dit ook als je lang in de 
spiegel kijkt? 
 
4a Hoe lang heeft Natasha al last van 
hallucinaties?  
b Wat ruikt Natasha dat andere mensen 
niet ruiken?  
 
5a Natasha denkt niet dat de hallucinaties 
uit haar hoofd komen. Zal psychiater Iris 
Sommer het hiermee eens zijn?  
b Waarom wel of niet?  
C Wat noemt Iris Sommer een evolutionair 
voordeel van hallucineren?  
 
Verdiepingsvraag  
6 Iris Sommer zegt dat iedereen weleens 
hallucinaties heeft gehad. Heb jij zelf ooit 
een hallucinatie gehad? Zo ja, wanneer? 
 

      © NTR 2017 
 

http://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-iedereen-hallucineert/#autoplay
http://schooltv.nl/programma/de-kennis-van-nu-in-de-klas/
http://schooltv.nl/programma/de-kennis-van-nu-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-bacteriofagen-versus-bacterien/#autoplay

