Hoe werkt een kleurenblindbril?
Verreweg de meeste mensen die
‘kleurenblind’ zijn – vooral mannen
– kunnen wel degelijk kleuren zien, maar ze kunnen
bepaalde kleuren niet goed van elkaar onderschei
den. Meestal gaat het om ‘roodgroenblindheid’. Dat
houdt in dat de kegeltjes in het netvlies die rood en
groen detecteren hun werk niet goed doen. Rijpe
tomaten plukken is op die manier een onmogelijke
klus.
Nu hebben opticiens brillenglazen ontwikkeld die
kleurenblindheid kunnen verminderen, zonder
daarbij overigens het probleem zelf op te lossen.
Het principe van zo’n ‘kleurenblindbril’ is dat de
glazen juist die tinten (frequenties) uit het licht
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Wie bedacht de
scovilleschaal?

filteren die de ogen moeilijk kunnen onderscheiden,
zodat alleen echt rood en echt groen overblijven.
Op die manier kunnen, althans volgens de
leveranciers, roodgroenblinde mensen kleuren
duidelijker onderscheiden, meer kleurvariaties zien
en hebben ze een scherper beeld. Het effect is
afhankelijk van de mate van kleurenblindheid.
Gabriëlle Janssen, voorzitter van de Optometristen
Vereniging Nederland, geeft aan: “In theorie helpt
zo’n kleurenblindbril een beetje, maar verwacht er
niet te veel van. De werking is niet wetenschappe
lijk bewezen. Bovendien is met zo’n bril de
lichtopbrengst minder, waardoor je in het donker
minder kunt zien.”
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Met deze schaal wordt de ‘heetheid’
van rode pepers gemeten. (Record
houder is de Carolina Reaper met
een scovillescore van 1.641.183).
De bedenker is Wilbur Scoville, een
nogal saaie docent aan het Massa
chusetts College of Pharmacy. De
Amerikaan kreeg op zeker moment
een goedbetaalde baan bij een fabri
kant van de spierzalf HEET, waarin
capsaïcine – de hete stof uit pepers –
was verwerkt. Omdat de verschil
lende ladingen pepers nogal ver
schillende hoeveelheden capsaïcine
bevatten, bedacht Scoville een
manier om de scherpte te meten,
zodat kon worden gecontroleerd of
HEET steeds even heet was.

Wat doet een deodorant en kan dat schadelijk zijn?
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zweet. Daarnaast bevatten deo’s antibacteriële
stoffen, zoals datzelfde aluminiumchloride, zink
oxide, triclosan en/of alcohol. Met parfum probe
ren ze tenslotte de stank te verdoezelen.
Aluminiumchlorides zijn omstreden. Zo zouden ze
de kans op de ziekte van Alzheimer en borstkanker
verhogen. Duitse onderzoekers zetten daarom en
kele jaren geleden alle wetenschappelijke bewij
zen op een rij. Alleen in extreme gevallen, bijvoor
beeld bij mensen die in de aluminiumindustrie
werken, vonden ze verminderde cognitieve func
ties (hersenfuncties die verband houden met le
ren, aandacht en geheugen). Van dementie was
geen sprake. Wel blijken de hersenen van perso
nen met alzheimer een verhoogd aluminiumgehal
te te vertonen, maar het is niet duidelijk of dit een
oorzaak of een gevolg is van de ziekte. Er is ook
geen sluitend wetenschappelijk bewijs dat alumi
niumhoudende antitranspirants (borst)kanker
kunnen veroorzaken.
Wel geven deskundigen aan dat een deoroller of stick gezonder is dan een
spray, omdat je daarbij geen drijfgassen (het gas dat voor de druk in de
spuitbus zorgt) en andere schadelijke chemische stoffen inademt.
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We spuiten en rollen heel wat af,
maar hoe werkt deo eigenlijk? Is
het vooral een kwestie van voorkomen en maske
ren van geur? Dat is inderdaad het geval bij een
pure deodorant, letterlijk ‘ontgeurder’. Een anti
transpirant of antiperspirant is een middel om
zweten tegen te gaan. De meeste deo’s en anti
transpirants die tegenwoordig in de schappen van
de drogist liggen, bevatten zowel zweetremmen
de als geurverdoezelende stoffen, waardoor we
de termen door elkaar zijn gaan gebruiken.
Maar wat zorgt ervoor dat oksels zo stinken? De
apocriene zweetklieren, die voor okselzweet zor
gen, komen pas vanaf de puberteit in actie en ver
spreiden via de haren in de oksel een vettig soort
zweet. Huidbacteriën zetten dit geurloze goedje
snel om in sterk ruikend boterzuur (de geur van
kaas), capronzuur (geit) en zwavelverbindingen
(aardgas), oftewel okselgeur. Deo’s en anti
transpirants bevatten meestal een aluminium
verbinding (aluminiumchloride) die met het zweet op de huid reageert,
waardoor er een soort propjes ontstaan die de zweetkanaaltjes (de paarse
kluwen in het plaatje) tijdelijk voor een deel afsluiten, zodat je minder
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