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WAT KAN ONS LICHAAM AAN?
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De mens wil steeds sterker, sneller en slimmer 
zijn, hoger klimmen en langer doorgaan. 

Maar ergens ligt een grens. Voorbij dat punt 
loopt het serieus mis met je, soms tot de 

dood erop volgt. Hoever kunnen we gaan wat 
betreft  slaaptekort, voedselgebrek, extreme 
temperaturen, hevige straling, hoge en lage 

luchtdruk en snoeiharde versnelling?

Tekst: M
arysa van den Berg
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ie weleens een flinke berg heeft beklommen, weet dat je op enig moment 
last krijgt van hoogteziekte. Elke 5500 meter halveert de luchtdruk, en 
daarmee ook de hoeveelheid zuurstof. Ongeoefende klimmers krijgen 

daar al vanaf 1500 meter last van, getrainde klimmers pas bij zo’n 3500 meter. In 
het begin kun je hoofdpijn krijgen, later en bij grotere hoogten halluci naties, ver-
lammingen en bewustzijnsverlies. Zelfs een goed geoefende en ge acclimatiseerde 
klimmer kan zonder extra zuurstof slechts enkele dagen op 8000 meter hoogte 
verblijven. Deze grens wordt daarom de dead zone genoemd.
Stel dat je het zuurstoftekort volledig zou kunnen opvangen door een zuurstoftank 
mee te nemen, hoe hoog kun je dan gaan? Een flink stuk hoger; om precies te zijn 
tot aan de zogenoemde Armstrong-limiet. Die ligt op zo’n 18 à 19 kilometer hoog-
te, waar de atmosferische druk nog maar 6 procent is van die op het aardoppervlak. 
Bij deze lage druk gaan lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, tranen, urine en de 
vloeistof die de longblaasjes bekleedt koken, met interne brandwonden tot gevolg. 
Overigens geldt dat koken niet voor je bloed (zelfs bij volledig vacuüm); daarvoor  
is je bloeddruk te hoog. Een ander gevolg van zo’n lage druk is dat gassen in het 
maagdarmkanaal en de longen uitzetten, waardoor deze organen kunnen scheuren. 
Voor de limiet van hoge druk moeten we onder water gaan. Al op 5 meter diepte 
begint ademen (met zuurstoftank) lastiger te worden, doordat je longspieren en 
middenrifspieren moeten opboksen tegen de toegenomen buitendruk. Zo rond 30 
meter diepte wordt de duikrespons getriggerd: de bloedvatspieren in je ledematen 
trekken samen en stuwen zo het bloed naar je hersenen en je hart. Dit extra bloed 
maakt de bloedvaten in je borst wijder, waardoor het drukverschil met het water 
gelijk wordt getrokken. Ook nemen je longen extra gassen op uit de zuurstoftank.
Op een gegeven moment kunnen die bloedvaten in je borst scheuren, met een 
snelle dood tot gevolg. Vanaf 120 meter kan het gevaarlijk worden, en dus zullen 
professionele duikers zelfs met een goed duikerspak en zuurstoflessen niet dieper 
gaan. Natuurlijk zijn er altijd waaghalzen: de Egyptenaar Ahmed Gabr dook in  
2014 liefst 332 meter diep. Daar is de druk bijna 35 kilogram per vierkante 
centimeter.

LY
N 

TU
RN

ER
/C

C 
BY

-S
A 

3.
0

IS
TO

CK
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

W

Welke druk en 
zuurstofconcentratie 
kunnen we aan?
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Hoeveel straling kunnen we aan?

p internet circuleert het verhaal van 
de Russische natuurkundige Anatoli 
Boegorski die in 1978 zijn hoofd per 

ongeluk in de protonenbundel van een deel
tjesversneller stak. Hij zou daarbij zijn bloot
gesteld aan 2000 sievert, een gigantische 
dosis straling, en het hebben overleefd. Maar 
klopt dit wel? “Volgens mij is dit pure nonsens”, 
stelt biochemicus Roel van Driel van de Uni
versiteit van Amsterdam. “Het lijkt mij hoogst 
aannemelijk dat de kans om dit te overleven 
nagenoeg nul is.”
Wat is dan wel de grootst mogelijke hoeveel
heid ioniserende straling die een mens kan 
overleven? Helaas weten we dat door schade 
en schande, zoals de ‘experimenten’ van de 
atoombom op Hiroshima en de kernramp van 
Tsjernobyl. Maar laten we beginnen bij wat 
straling met je lijf doet. “Vooral DNA is gevoe
lig voor straling”, vertelt Van Driel. “Hoe hoger 
de stralingsdosis, hoe meer kans op DNAscha
de. En DNAschade kan zorgen voor zowel  
acute problemen, zoals overgeven en adem  
problemen, als kanker op de langere termijn.”
We staan elke dag bloot aan achtergrondstra
ling. Die komt uit de aarde en de ruimte en is 
gemiddeld 2 millisievert per jaar. Een CTscan 
van het hoofd levert je 1,5 millisievert ionise
rende straling op; ook niet iets waarvan je 
hoeft te schrikken. De toegestane stralings
limiet voor arbeiders in een kerncentrale is op 
jaarbasis 20 millisievert, maar voor werkers aan 
de falende Fukushimakernreactor in 2012 was 
dit tijdelijk opgeschroefd naar 250 millisievert. 
Het risico op kanker jaren later is dan al meet

baar toegenomen. Bij 1 sievert (1000 milli
sievert) heb je 5 procent extra kans op kanker.
Krijg je die 1 sievert in één keer op je lichaam, 
dan ontstaat meestal stralingsziekte. Een van 
de vroege kenmerken daarvan is misselijkheid 
en overgeven. “Door plotseling heel veel DNA
schade functioneren veel organen niet meer 

goed”, legt Van Driel uit. “Het maagdarmstelsel 
is er daar een van, mede ook doordat straling 
onze darmflora om zeep helpt.” Verdubbel je 
de dosis tot 2 sievert, dan kan stralingsziekte  
al fataal zijn. Door schade aan vitale organen  
en weefsels daalt onder meer de hoeveelheid 
bloedcellen en krijg je behalve van extreme 
misselijkheid last van een verminderd bewust
zijn. Bij een enkele dosis van 5 sievert sterft de 
helft van de slachtoffers binnen een maand. Dit 
overkwam veel mensen die na de ramp in Tsjer
nobyl werden ingezet om de boel op te ruimen. 
Een blootstelling van 10 sievert doodt ieder 
mens binnen enkele weken. Dit verklaart met
een waarom het verhaal van de 2000 sievert 
die Boegorski zou hebben overleefd zo onge
loofwaardig is – zelfs wanneer je bedenkt dat 
lokale bestraling minder schade geeft dan be
straling van het hele lichaam. Hoe dan ook,  
het is duidelijk: steek nooit je hoofd in een 
deeltjesversneller!

 De professionele Spaanse freediver Aleix Segura 
Vendrell hield zijn adem onder water het langst in 
van iedereen: 24 minuten, zo valt te lezen in het 
Guinness Book of Records.

 Sprintkanon Usain Bolt haalde op 
het WK atletiek in 2009 de hoogste 
snelheid van een mens op de 100  
meter ooit: 37,8 kilometer per uur.

O

n De vrijwilligers die na de ramp van de 
 Tsjernobyl-kerncentrale in 1986 de rommel 
moesten opruimen, hadden geïmproviseerde 
pakken aan die nauwelijks bestand waren tegen 
de straling van 5 sievert. Veel van hen stierven 
binnen een maand na blootstelling.
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n Kort na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 moesten arbeiders de 
centrales stilleggen. Daarbij stonden ze tijdelijk bloot aan zo’n 250 millisievert. 
Het risico op kanker neemt bij deze waarde meetbaar toe.
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 Een gezonde jongere kan geluiden horen 
met een toonhoogte van tussen de 20 en 
20.000 hertz. Op middelbare leeftijd is dat 
afgenomen tot 14.000 hertz.

 Het Amerikaanse wonderkind William  
James Sidis (18981944) haalde een wel  
erg hoog IQ voor een mens: tussen de 194  
en 225 (gestandaardiseerd).

Hoeveel dagen kunnen we 
zonder eten en drinken?

olgens de Britse National Health Ser-
vice Guidelines wordt het penibel als je 
meer dan 1,5 liter vocht per uur verliest 

zonder bij te tanken. Als je op een zomerdag in 
de brandende zon lichamelijke arbeid verricht en 
weinig drinkt, is dat al snel het geval. Maar onder 
normale omstandigheden hou je het zonder drin-
ken een paar dagen tot maximaal een week uit.
De eerste uitdrogingverschijnselen beginnen al 
na een dag. Eerst krijg je last van een droge huid, 
vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid, ge-
volgd door verwarring, een droge mond en een 
versnelde hartslag en ademhaling. Daarna vol-
gen shock, bewusteloosheid en uiteindelijk de 
dood. Meestal zijn falende nieren en de bloed-
vergiftiging die erop volgt de boosdoeners.
De voedsellimiet ligt anders. Er zijn heel wat 
mensen geweest die zichzelf, uit protest of van-
wege religieuze redenen, hebben uitgehongerd. 
Het record is voor de Schot Angus Barbieri. Deze 
zwaar obese man begon in 1965 te vasten en 
sloeg daarin nogal door. Hij viel in 382 dagen van 
207 kilo af tot 81 kilo, door alleen calorievrije 
drankjes en vitamine- en mineraalsupplementen 
achterover te tikken.
Barbieri was een uitzondering. “Een gemiddeld 
mens heeft zo’n 15 kilogram vet”, stelt voedings-
deskundige Sander Kersten van Wageningen UR. 
“Dat spreek je maar voor een deel aan. Je herse-
nen hebben bijvoorbeeld glucose nodig en dat is 

niet uit vet te maken. Om hieraan te komen, gaat 
je lichaam spiereiwitten afbreken. Uit die eiwit-
ten haal je aminozuren en die worden omgezet  
in suikers.”
Naarmate je langer niet hebt gegeten en steeds 
meer stoffen uit je spiereiwitten moet gaan ha-
len, gaan je spieren logischerwijs achteruit en 
voel je je slapper. Maar op een gegeven moment 
past je lichaam zich aan. “De lever maakt dan  
ketonzuren uit vet en die worden naast glucose 

als energiebron voor de hersenen ingezet”, zegt 
Kersten.
Je lichaam kan dan weer even vooruit, maar niet 
voor lang. Uiteindelijk is ook het vet op. Kersten: 
“Je lichaam gaat dan energie maken uit overge-
bleven spieren, zoals het hart. Maar vervolgens 
wordt je hart zo klein dat het nauwelijks nog 
bloed rond kan pompen.” Het duurt veertig  
dagen voordat een gemiddeld mens zonder 
voedsel overlijdt.
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n Door werken of een flink stuk 
lopen in de volle zon verlies je veel 
vocht. Als je dit niet voldoende 
aanvult door te drinken, volgen na 
een dag uitdrogingsverschijnselen 
als vermoeidheid, duizeligheid en 
een versnelde hartslag.

n De schot Angus Barbieri moest van zijn dokter rigoureus op dieet. (Zie de foto voor en de foto 
na.) Hij deed dat door 382 dagen alleen op calorievrije drankjes en vitamines te leven. Barbieri 
kwam hiermee in het Guinness Book of Records.



18    6/2018

 Met onze ongeveer 400 geurrecep  
toren in de neus kunnen we minstens een  
biljoen verschillende geuren oppikken en 
i dentificeren.

 De kleinste mens ooit was de  in 
1939 geboren Nepalees Chandra  
Bahadur Dangi. Hij was 54,6 centi
meter en werd 75 jaar oud.

 

1    Hoeveel informatie kunnen we  
in onze hersenen opslaan?

Stel: ons brein is een harde schijf. 
Dan zou daar ruwweg zo’n 10 tot 
100 terabyte (1 terabyte is 1000 
 gigabyte) data op passen. Dat is te 
berekenen door het aantal verbin-
dingen tussen hersencellen te tel-
len, waarop wel wat af te dingen is.

2 Hoe sterk kan een  
mens zijn?

De IJslandse gewichtheffer Hafþór 
Júlíus Björnsson heeft op het mo-
ment van schrijven met 472 kilo-
gram het record deadlift op zijn 
naam staan. Waarschijnlijk ligt dit  
al aardig dicht bij de limiet van  
wat een mens aankan als het op 
gewicht heffen aankomt. Voorbij die 
limiet zullen de spiervezels van de 
botten scheuren. 

3 Hoe lang kan een mens 
 worden?

De gemiddelde Nederlandse man 
meet 184 centimeter, terwijl de 
vrouw 170 centimeter haalt. Wij zijn 
daarmee het langste volk ter we-
reld. Maar er blijven natuurlijk altijd 
individuele uitzonderingen, zoals de 
Amerikaan Robert Wadlow (1918-
1940) met zijn 272 centimeter.

       x tot het 
uiterste
3
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 De gemiddelde man in Nederland wordt 79,9 jaar 
oud, de vrouw 83,1 jaar. De oudste mens ter wereld 
 (gedocumenteerd) was de Française Jeanne Calment. 
Zij is 122 jaar en 164 dagen geworden.

 De Amerikaan Jon Brower Minnoch woog in 
1978 liefst 635 kilogram en was de zwaarste 
man ooit. Hij overleed vijf jaar later aan vocht
ophoping.

e temperatuurrecords op aarde variëren van -93 graden Celsius 
(Vostokmeer, Antarctica) tot 56,7 graden Celsius (Death Valley, 
VS). Op al die plekken wonen en werken mensen; je kunt je 

erop kleden (thermokleding tegen de kou) en je ernaar gedragen (in de 
schaduw blijven op het heetst van de dag). Het wordt pas interessant 
als we kijken naar lichaamstemperatuur. Een extreem voorbeeld is de 
Zweedse Anna Bågenholm. Zij viel in 1999 tijdens het skiën en kwam met 
haar onderlichaam vast te zitten onder ijs. Toen ze na tachtig minuten 
werd bevrijd, had haar lichaam een temperatuur van 13,7 graden Celsius; 
een record. Ze werd de dagen erna geleidelijk opgewarmd en haar hart 
ging weer kloppen. Afgezien van milde zenuwschade in haar handen en 
voeten herstelde ze volledig. 
“Dit is wel zo’n beetje de laagste lichaamstemperatuur die we als mens 
aankunnen”, zegt thermofysioloog Hein Daanen van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. We functioneren het beste bij een lichaamstemperatuur van 
rond de 37 graden Celsius. “Komt de temperatuur onder de 35 graden, 
dan wordt officieel gesproken van onderkoeling”, aldus Daanen. “Rond 
de 32 graden raken mensen verward. Je ziet ook vaak dat ze zich in zo‘n 
delirium gaan uitkleden: paradoxal undressing. Bij ongeveer 28 graden 
Celsius stopt het hart met kloppen. Een nog lagere temperatuur maakt 

dat je geen enkel levensteken meer afgeeft. Maar dat wil nog niet zeg-
gen dat je dood bent, want als je zo koud bent, is ook de energiebehoef-
te behoorlijk teruggeschroefd. Soms kun je nog door opwarmen worden 
teruggehaald, zoals bij Anna Bågenholm gebeurde.”
Aan de warme kant zijn de limieten duidelijker. De lichaamstempera-
tuur stijgt onder andere bij inspanning en bij koorts. “Sommige goed 
getrainde sporters kunnen presteren tot een lichaamstemperatuur  
van wel 41 graden Celsius”, vertelt Daanen. “Maar bij 43 à 44 graden 
stopt het zelfs voor hen. Op die grens gaan eiwitten kapot.”
Er zijn volgens Daanen twee mechanismen waardoor een hoge  
lichaamstemperatuur de dood tot gevolg heeft: hot brain or leaky  
gut. “Bij hot brain vallen de eiwitten in de hersencellen uit elkaar 
en bij leaky gut gaat de darmwand massaal eiwitten lekken, met 
alle gevolgen van dien.”

Welke temperaturen 
kunnen we aan?
D

n Een hoge omgevingstemperatuur, 
zoals in de woestijn, in combinatie 
met zware inspanning, doet je 
lichaamstemperatuur flink stijgen. 
De limiet ligt bij ongeveer 44 gra-
den Celsius; dan beginnen eiwitten 
kapot te gaan.
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 Minder dan 200 mensen bereikten zonder 
zuurstof de top van Mount Everest (8848 
meter). De Spanjaard Kilian Jornet was het 
snelst: in 26 uur.

 De Chinees Chao Lu kan 67.890 decimalen 
van pi uit zijn hoofd opnoemen en lijkt daar
mee een van de beste geheugens ter wereld 
(wat betreft pi) te hebben.

Doe-het-zelf-drijven

bsolute recordhouder slaaponthouding is de Amerikaan Randy 
Gardner (foto links). In 1964 bleef hij als zeventienjarige 11 
dagen en 25 minuten wakker tijdens een wetenschapsproject op 

zijn high school. Hij ervoer gedurende die periode stemmingswisselingen, 
geheugen en concentratieproblemen, coördinatieverlies en hallucina
ties. Toch herstelde hij volledig.
Kun je doodgaan aan slaaptekort? In 2012 zou een Chinees zijn gestorven 
na 11 slapeloze nachten, toen hij probeerde om alle wedstrijden van het 
EKvoetbal te kijken. Maar omdat hij daarbij veel dronk en rookte, is het 
de vraag of alleen slaaptekort hem fataal werd. Er zijn geen duidelijke 
aanwijzingen dat iemand ooit puur aan slaapgebrek is gestorven. Het is 
logischerwijs ook niet getest in laboratoria. Wel zijn studies gedaan met 
ratten. De diertjes werden op een schijf gezet in een bak water, terwijl 
hun hersenactiviteit werd gemeten (foto rechts). Telkens als ze in slaap 
dreigden te vallen, lieten de onderzoekers de schijf draaien om ze wakker 
te schudden. Daar bleken de ratten niet tegen te kunnen. Ze stierven na 
twee tot drie weken.

A
Hoelang kunnen      we wakker blijven?
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en achtbaantreintje zal vlak voor een loop 
enorm versnellen: van enkele kilometers 
per uur naar wel 150 kilometer per uur. 

Daardoor word je hard in je stoel gedrukt. Juist deze 
g(ravitatie)-krachten maken een achtbaan zo span-
nend. Voorbij de 5 g, en dat slechts een fractie van 
een seconde, wordt als niet veilig geacht voor de 
meeste mensen. 
Onze tolerantie voor g-krachten wordt niet alleen 
bepaald door de grootte en duur van de versnel - 
ling of afremming, maar ook door de stand van ons 
lichaam. Horizontale g-krachten (bijvoorbeeld als 
de auto waarin je zit plotseling hard moet remmen) 
kunnen we beter aan dan verticale g-krachten (zoals 
in een opstijgende raket). Horizontale g-krachten 
kunnen leiden tot een verschuiving van organen, 
botten en vloeistoffen. Gescheurde organen, gebro-
ken botten en gebarsten bloedvaten zijn het gevolg.
Bij verticale g-krachten speelt nog een factor mee. 
Krachten van bovenaf duwen het bloed uit de her-
senen richting de voeten, weg bij het behoeftige 
brein. Vijf tot tien seconden 4 à 5 g leidt dan tot 

verminderd zicht en in het ergste geval black-outs. 
Bij een hogere g-kracht of meerdere minuten raak je 
in coma en volgt uiteindelijk de dood. Bij g-krachten 
vanaf de onderkant (bij snel dalen) hoopt het bloed 
zich juist op in het hoofd en daar kun je hersenbloe-
dingen aan overhouden. Gevechtspiloten moeten 
soms tot wel 9 g gaan en dragen daarom zogeheten 
g-suits die het bloed zo goed mogelijk over hun  
lichaam verdelen.
Maar de Amerikaanse luchtmachtofficier John  
Stapp ging flink verder dan die 9 g. Hij zocht in  
de jaren veertig en vijftig uit hoeveel luchtmacht-
vliegers precies aankonden en was zijn eigen proef-
konijn tijdens tientallen extreme g-experimenten 
met een door een raketmotor aangedreven slee- 
op-rails. Bij een daarvan werd Stapp binnen één  
seconde van 1017 kilometer per uur tot stilstand  
gebracht. Daardoor onderging zijn lichaam 46,2 g 
(zonder g-pak): alsof hij heel even 3500 kilogram 
woog. Stapp herstelde van zijn experimenten en  
bewees daarmee dat het mense lijk lichaam enorme 
g-krachten aankan; voor korte periodes dan. n

Ga voor links met meer informatie naar www.kijkmagazine.nl/artikel/menselijke-limieten

Marysa van den Berg is wetenschapsjournalist, met een biofarmaceutische achtergrond. Voor 
dit artikel raadpleegde zij onder andere de volgende literatuur: J. Christian Gillin: How long can 
humans stay awake?, Scientific American.com | Alan D. Lieberson: How long can a person survive 

without food?, Scientific American.com. | David Robson e.a.: Maxed out. Testing humans to destruction,  
New Scientist (14 april 2010).

 De langste hardloopwedstrijd ooit ging over 
5850 kilometer, dwars door NoordAmerika,  
in 1929. De Finse immigrant Johnny Salo won.  
Hij deed er  78 dagen over.

 De drie kosmonauten van de Sojoez 11 stierven in 
1971 binnen veertig seconden aan zuurstofgebrek toen 
de druk in hun cabine bij binnenkomst in de atmosfeer 
plotseling volledig wegviel.
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We moeten volgens slaapexpert Peter Meerlo van de Rijkuniversiteit 
Groningen oppassen om deze resultaten op mensen los te laten. Gingen 
die ratten wel dood door slaapgebrek? Wekenlang op een platform staan 
heeft misschien ook andere schadelijke gevolgen voor het lichaam. Wat 
kunnen we wél zeggen over de menselijke slaaptekortlimiet? “Niet veel”, 
stelt Meerlo. “Slaap wordt op een gegeven moment onbedwingbaar. 
Daarom twijfel ik ook aan recordpogingen als die van Gardner. De vraag 
is of hij toch niet microslaapjes heeft gedaan. Dat hij even helemaal weg 
was, zonder dat zelf door te hebben.” Volgens Meerlo bestaat er ook 
zoiets als lokale slaappartijtjes. “Onder normale condities valt het hele 
brein in slaap. Maar inmiddels weten we dat in extreme omstandigheden 
groepjes hersencellen zo vermoeid raken dat ze apart in slaap vallen.” 
Van een harde bovengrens durft Meerlo dan ook niet te spreken. “We  
weten niet zeker of mensen dood kunnen gaan door slaapgebrek. Nor
maliter zal dat stadium ook nooit worden bereikt, want binnen enkele  
dagen bouwt zich een niet te stuiten slaapdruk op en zal iedereen onher
roepelijk geheel of gedeeltelijk in slaap vallen.”

Hoeveel g-krachten 
kunnen we aan?

Hoelang kunnen      we wakker blijven?
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