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Geuren verleiden en waarschuwen. Daarom loopt het 
water je in de mond bij de geur van versgebakken 
appeltaart en stopt het gasbedrijf een vleugje  

tetrahydrothiofeen in het reukloze aardgas. En ook al  
vertrouwen we in het dagelijkse leven minder op onze neus 
dan op onze ogen of oren: mensen die hun reuk moeten 
missen, ervaren dat als een echte handicap.
Hoe onze neus geuren uit de lucht opvangt en herkent, 
was lange tijd een mysterie. Inmiddels weten we dat hoog 
in onze neus geurreceptoren liggen die bepaalde vluchtige 
stoffen signaleren. In 2007 lukte het eindelijk om van een 
‘broertje’ van die receptoren de structuur op te helderen. 
Dankzij moderne biotechnologie zullen we de komende 
jaren leren welke receptor welke geurstof(fen) herkent en 
hoe je een receptor kunt blokkeren. Dat is nuttige kennis 
om bijvoorbeeld plaaginsecten in een val te lokken,  

goedkopere parfums te maken of nare luchtjes te maske-
ren. Wetenschappers bouwen de neus na: de elektronische 
neus, oftewel e-nose. Rijnmond krijgt de komende jaren een 
netwerk aan e-neuzen om stankoverlast te signaleren en 
bestrijden. Om echte neuzen te kunnen verslaan, moet de 
e-neus nog preciezer worden. Dat kan met betere sensoren 
van plastic of sensoren met echte, dierlijke of menselijke, 
geurreceptoren.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Geuren verleiden en waarschuwen. Hoe 

belangrijk is geur?
• De Basis: Hoe ruiken we? Receptoren in het celmembraan 

spelen een hoofdrol.
• De Diepte: Elektronische ‘nepneuzen’ werken steeds 

beter. Ze houden appels en peren al uit elkaar. |

De neus en zijn geheimen
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Reuk is het oudste zintuig. We vertrouwen inmiddels 
meer op onze ogen en oren, maar geur roept de 

sterkste emoties en herinneringen op.

De geur na een regenbui, oma’s 
appeltaart, de zeelucht of de geur 
van je kind. Geuren geven het 

leven een extra dimensie. In het dagelijks 
leven vertrouwen we vooral op onze ogen 
en oren. Toch spelen aroma’s - soms 
onbewust - een belangrijke rol. Vooral 
mensen die hun reuk hebben verloren 
(anosmie) beamen dit. Zij voelen zich 
gehandicapt. Waar de tong zoet, zout, 
zuur, bitter en umami (Japans voor har-
tig) proeft, reageert de neus op duizenden 
stoffen die in de mond opstijgen naar de 
neusholte en de ‘smaak’ compleet en vol 
maken. Daarom heeft eten met een ver-
stopte neus kraak noch smaak. 

Wie werkt in een bakkerij of bloemen-
winkel, ruikt na verloop van tijd geen 
brood of bloemen meer. Geur went. 
Pas na een pauze buiten, is de geur 
weer terug. Dit heet sensory adaption en 
geldt ook voor zien, horen, voelen en 
proeven. Het brein beschouwt de sterke 
geur als normaal, dat wil zeggen onge-
vaarlijk, en dus is reageren overbodig. 
Het is een snelle aanpassing aan de 
omstandigheden.

Oerzintuig

De reuk is ons oudste zintuig. Ruiken 
is de meest directe manier om voed-

sel op afstand te ontdekken. De neus vangt 
de vluchtige moleculen op die opstijgen 
uit het eten. Na miljoenen jaren evolutie 
kan onze neus tienduizenden verschil-
lende geuren onderscheiden, van rozen-
geur tot zweetvoeten. Stank waarschuwt 
ook voor gevaar: voor bedorven voedsel of 
brand. En mensen delen een diepe afkeer 
voor lijkenlucht en poepgeur, een oer-
instinct dat beschermt tegen besmetting 
door bacteriën of virussen. 

Gasbedrijven voegen de stof tetrahydro-
thiofeen toe aan het reukloze aardgas, 
zodat we gealarmeerd worden wanneer er 
een gaskraan openstaat of er een gaslek 
is. Toch stinkt niet elk gevaar. Het dodelij-
ke gas fosgeen, berucht vanwege de ramp 
in Bhopal, ruikt bijvoorbeeld naar vers 
gemaaid gras, en het levensgevaarlijke 
waterstofcyanide naar amandelen.

De Britse chemicus Malcolm Dyson 
kwam als eerste met een hypothese 
over hoe onze neus geuren waarneemt. 
Hij poneerde dat de neus moleculaire 
vibraties voelt: de bewegingen/trillin-
gen van atomen ten opzichte van elkaar 
binnen een molecuul. Maar die theorie 
kon niet de grote verschillen in geur 
verklaren tussen sommige enantiome-
ren. Spiegelbeeldmoleculen die dezelfde 
karakteristieke groepen bevatten, bleken 
zeer verschillend te kunnen ruiken.

Toen in de jaren veertig en vijftig de 
werking van enzymen werd achterhaald, 
waarbij het enzym als slot werd gezien 
en zijn ligand als sleutel, was daarom 
ook snel een nieuwe hypothese gevonden 
voor onze reuk. Geur wordt bepaald door 
de vorm van (een deel van) het molecuul, 
omdat die past in een bepaalde geurrecep-
tor. Pas in 1991 werd die hypothese echt 
bewezen.

emOties

Het reukorgaan ligt zo’n 7 cm diep 
in de neus (gemeten vanaf de 

neusgaten). Signalen hiervandaan gaan 
naar de reukkolf (bulbus olfactorius), een 
apart hersengebied. Die heeft directe 
verbindingen met allerlei hersengebie-
den waar gevoelens en herinneringen 
huizen. Voordat een geur bewust is 
waargenomen, kan die dus al emoties 
losmaken.

Hoewel mensen elkaar niet besnuffelen 
in het openbaar zoals honden, speelt geur 
wel degelijk een rol in herkenning en 
hechting. Zo blijken moeders de lakentjes 
van hun eigen baby feilloos uit een grote 
stapel te kunnen kiezen op basis van 
geur. Wie een wildvreemde ontmoet met 
hetzelfde parfum of dezelfde aftershave 
als zijn geliefde, ervaart verwarring: het 

Rozengeur
en brandlucht

De geur van vers brood: overheerlijk.

een drugshond aan het werk. Door zijn superieure 
reukvermogen kan hij zonder problemen diverse stoffen 

in kleine hoeveelheden herkennen.



3De Context
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 72  |  nummeR 299 R u i k e n

Proustfenomeen. Door de sterke link met 
emoties is het vaak lastig om geuren te 
beschrijven. 

Mensen maken dankbaar gebruik van 
het reukvermogen van dieren, die beter 
ruiken. Honden hebben een 10 tot 100 
miljoen keer gevoeligere neus dan men-
sen. Ze onderscheiden de lichaamsgeur 
van mensen goed en kunnen zelfs darm-
kanker ruiken. Op Schiphol herkennen 
honden twaalf verschillende springstof-
fen, zoals semtex en TNT, en de zoetige 
lucht van cocaïne. Ook lijkenlucht pikken 
ze sneller op dan mensen.

Beren ruiken voedsel over kilometers 
afstand. Het oppervlak van hun reuk-
orgaan is zevenmaal zo groot als dat 
van een mens. Grizzlyberen ruiken een 
karkas dat onder water ligt en ijsberen 
kunnen zeehonden ruiken door een 
sneeuwlaag heen.

In Angola en Mozambique speuren 
getrainde ratten naar landmijnen. Ze zijn 
zo licht dat ze de landmijnen niet tot  
ontploffing brengen. In Tanzania speu-
ren ratten in medische laboratoria naar 
tuberculosebacteriën. Ze ruiken aan reeds 
geteste slijmmonsters en bevestigen de 
diagnose. Maar de ratten traceren ook extra 
gevallen. Die monsters worden nogmaals 
getest en blijken vaak alsnog positief.

Partnerkeuze

Nijmeegs-Utrechts onderzoek uit 
2005 liet zien dat studenten in een 

ruimte met citroengeur hun eetkruimels 
beter opruimen dan in een kamer zonder 
schoonmaakluchtje. En het juiste geurtje 
in een winkel zou klanten eerder of meer 
doen kopen. Autodealers sprayen daarom 
de geur van nieuwe auto's in hun occasi-
ons en menig supermarkt ruikt ’s ochtends 
naar vers gebakken brood, ook al komt het 
brood in plastic verpakt binnen vanuit een 
grote fabriek. Marketinghoogleraar Wim 
Janssens, Universiteit Hasselt, toonde in 
2013 aan dat chocoladegeur in een boek-
winkel de verkoop met 5 procent kan ver-
hogen. In de VS zou bijna een kwart van 
de winkels al gebruik maken van geurmar-
keting. Maar geur kan ook afschrikken, 
denk maar aan een sterke parfumwalm 
’s ochtends in de bus. 

In 1995 deed de Zwitserse bioloog 
Claus Wedekind een inmiddels beroemd 
lichaamsgeuronderzoek. Hij liet vrouwen 
T-shirts ruiken waarin mannen 2 nachten 
hadden geslapen en vroeg ze welke ze het 

lekkerst vonden ruiken. Hij ontdekte zo 
dat vrouwen een voorkeur hebben voor 
mannen met een ‘ander’ immuunsysteem 
dan zijzelf. Lichaamsgeur wordt namelijk 
bepaald door het type huidbacteriën en 
zegt dus iets over het afweersysteem. 
Vrouwen kiezen blijkbaar voor mannen 
die andere bacteriën ‘dragen’ dan zij-
zelf. Een verklaring is dat die voorkeur 
zorgt voor sterke nakomelingen, kinde-
ren krijgen zo een breed afweersysteem. 
Een andere verklaring is dat de voorkeur 
verliefdheid op familieleden en daarmee 
inteelt voorkomt. |

Vogels die maandenlang op zee zwerven, vin-
den feilloos hun ‘eigen’ eilandje terug in 

de paar- en broedtijd. lange tijd werd gedacht 
dat ze navigeren op magnetisme, maar inmid-
dels lijkt reuk de belangrijkste rol te spelen. een 
groep europese onderzoekers ving onlangs twintig 
pijlstormvogels op de Azoren en liet ze 800 km 
verderop los (met GPs-zendertje en een sterke 
magneet op hun hoofd). De magneet verstoorde 
het richtingsgevoel niet: ze waren bijna allemaal 
binnen een week terug op hun nest. maar vogels 
waarbij het reukvermogen (tijdelijk) was uitge-
schakeld vlogen alle kanten op en bereikten hun 
nest vaak pas weer na maanden. |

Het nest ruiken

Anosmie en dysosmie zijn de medische ter-
men voor een niet of slecht functione-

rende neus. De meest bekende is de ziekte van 
kallmann, waarbij de reukzin in de hersenen 
niet is aangelegd. Andere oorzaken zijn: roken, 
blootstelling aan toxische stoffen, neuspolie-
pen, allergische aandoeningen, virusinfecties 
(verkoudheid), een tumor, een klap op het 
hoofd en hormonale veranderingen. Werken als 
kok of brandweerman is niet mogelijk met een 
reukstoornis. |

reukstoornis

pijlstormvogel

lijkenlucht is een complexe mix van 
vluchtige stoffen waaronder putres-

cine (1,4-butaandiamine) en cada-
verine (1,5-pentaandiamine). harry 
jongen, ex-hoofd van de bergings- 
en identificatiedienst (biD) van de koninklijke 
landmacht, staat bekend als ‘de neus’. hij is bekend 
geworden door zijn hulp bij speurwerk naar heimelijk 
begraven lichamen. Zo vond hij slachtoffers van 
Dutroux, massagraven in ex-joegoslavië en over-
blijfselen van soldaten uit de tweede Wereldoorlog. 
jongen heeft een goed getrainde neus en een sterk 
geheugen voor geuren.  |

Bijnaam: de neus

in de neusholte van zoogdieren en reptielen ligt het 
orgaan van jacobson, officieel het vomeronasaal 

orgaan (vno). Dit zintuig reageert op feromonen, 
vluchtige stoffen die een signaal aan de hersenen door-
geven zonder dat ze per se een geursensatie oproepen. 
Zeker in de insecten- en dierenwereld is het vno een 
belangrijk zintuig. Vrouwtjes van de zijderupsvlinder 
verspreiden feromonen zodat de mannetjes hen kun-
nen vinden. en katten geven stoelpoten en deurposten 
kopjes om met feromonen uit de speekselklier andere 
katten te laten weten dat het huis hun territorium 
is. Feromonen worden ook steeds vaker ingezet om 
plaaginsecten in vallen te lokken. het orgaan van 
jacobson van de mens is klein (3 cm3) in vergelijking 
met dat van bijvoorbeeld een hond (18-150 cm3). er 
is nog nooit bewijs gevonden dat het menselijk vno 
werkt. ons vno lijkt een in onbruik geraakt oerzintuig, 
een rudimentair overblijfsel zoals het staartbeentje of 
de blinde darm. |

Feromonen
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De neus is een chemisch zintuig dat lang zijn geheimen 
niet prijsgaf. geurreceptoren herkennen voorbijkomende 

vluchtige stoffen aan hun moleculaire structuur.

GPCR’s waren lange tijd een terra incog-
nita in de biochemie. Hun structuur en 
werking waren onduidelijk. Dat komt 
omdat de eiwitten onoplosbaar zijn in 
water. Buiten het celmembraan verliezen 
ze structuur en functie. De klassieke 
manier om een eiwitstructuur te ontrafe-
len – kristallen maken uit een oplossing 
en met röntgenstraling beschieten – werkt 
daarom niet. Pas in 2007 lukte het de 
Amerikaanse biochemicus Brian Kobilka 
een menselijke GPCR te kristalliseren en 
te analyseren. Hij slaagde daarin door de 
receptor te fuseren met lysozyme, een 
eiwit dat heel makkelijk kristalliseert. 
Ook de verbetering van zuiveringstech-
nieken, toevoeging van stabiliserende 
stoffen, gebruik van speciale oplossingen 
en de nieuwste röntgentechnieken hiel-
pen daarbij. Inmiddels is de structuur van 
tientallen GPCR’s bekend.

Bundel van helices

De basis van elke GPCR bestaat uit 
zeven α-helices (spiralen). Ze zijn 

grotendeels opgebouwd uit waterafstoten-

Rond 1920 ontdekten wetenschap-
pers een verband tussen de struc-
tuur van een molecuul en de geur 

van de stof. Zo zagen ze dat vrijwel alle 
stoffen met een zwavelhoudende thiol-
groep (–SH) stonken naar rotte eieren of 
knoflook, terwijl veel esters (–(C=O)–O–)  
een fruitige geur hebben (zie kader 
beneden). De geur van alcohol (ethanol, 
C2H5OH) was overbekend. En wat bleek: 
ook alcoholen met een langere keten, zoals 
propanol (C3H7OH) of butanol (C4H9OH), 
ruiken naar alcohol (ethanol).

actieve geurrecePtOren

Ruiken is gebaseerd op de precieze 
herkenning van vluchtige moleculen 

door specifieke receptoren (eiwitten) in 
de neus. Geur is daarmee een echt che-
misch zintuig. De geurreceptoren liggen 
in speciale geurcellen in het geurepitheel. 
Bij de mens is dit een stukje slijmvlies 
boven in de neusholte ter grootte van een 
postzegel. Het geurepitheel bevat circa 30 
miljoen geurcellen die zich elke maand 
vernieuwen.

Geurcellen zijn de enige zenuwcellen in 
het lichaam die in direct contact komen 
met de buitenwereld. Een geurcel bevat 
één type geurreceptoren en reageert dus 
op één type molecuul, of meerdere mole-
culen die sterk op elkaar lijken. Hecht 
een geurstof op de receptoren, dan geeft 
de zenuwcel een elektrisch signaal af. 
Je herkent een geur door een patroon 
aan signalen in de hersenen. Zo blijken 
voor een typische vislucht elf vluchtige 

stoffen nodig, allemaal afbraakproducten 
van omegavetzuren. Ontbreekt er één 
stof, dan verdwijnt de vislucht, zo ont-
dekten onderzoekers van de Technische 
Universiteit München in 2013.

Onze genen bevatten meer dan duizend 
verschillende types geurreceptoren. De 
familie van geurreceptoren is daarmee 
opmerkelijk groot; ze nemen ongeveer 
3 procent van het hele genoom in beslag. 
Maar zo’n 70 procent van deze genen is 
‘stil’; ze worden niet afgelezen. In plaats 
van duizend hebben we dus maar onge-
veer 350 actieve geurreceptoren. Dit duidt 
erop dat geur in de loop van onze evolutie 
veel minder belangrijk is geworden. Alle 
menselijke receptorgenen zijn ook in het 
genoom van de muis terug te vinden. De 
muis gebruikt ze effectiever; die heeft 
ruim negenhonderd functionele genen. 
Dit maakt hem duidelijk superieur: hij 
is gevoeliger en kan geuren beter onder-
scheiden.

Geurreceptoren liggen in het celmem-
braan, de vettige buitenmantel van de cel. 
Ze tellen gemiddeld 320 aminozuren en 
behoren tot de familie van de G-eiwitge-
koppelde receptoren (GPCR’s). Dit zijn 
eiwitten die het celmembraan overspan-
nen (zie illustratie) en signalen uit de 
buitenwereld oppikken en doorgeven. 
Behalve GPCR’s voor geuren, zijn er ook 
GPCR’s die reageren op hormonen, licht 
en neurotransmitters. De eiwitfamilie is 
heel belangrijk in de geneeskunde; meer 
dan 40 procent van alle huidige genees-
middelen hecht op een GPCR.

een passendgeurtje
GPCR-cyclus

typerende geuren van cHemiscHe groepen

thiolen
[-sH]

nitrilen
[-Cn]

isonitrilen
[-nC]

oximen
[-noH]

nitro
[-no2]

isothiocyanaten
[-nCs]

amines
[-nH2]

arsines
[-asH2]

esters
[-(C=o)-o-]

rotte eieren, knoflook 
(stank) olie, metaalachtig metaalachtig (stank) kamferachtig zoet, etherisch mosterd vis, urine kool fruit
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blijkt de stof helional te zijn, een stofje 
dat bekend is in de parfumindustrie met 
als officiële chemische naam: 2-methyl-
3-(3,4-methyleendioxyfenyl)propanal. De 
geur wordt omschreven als ‘fris’ en 'doet 
denken aan zeewind'. Het is overigens niet 
het enige molecuul dat op de receptor past. 
Ook heliotropylaceton (helional zonder de 
2-methyl-groep) activeert de receptor.

Hoeveel stoffen we kunnen ruiken, 
is nog steeds onduidelijk. Momenteel 
karakteriseren wetenschappers en 
bedrijven onze geurreceptoren één voor 
één om meer overzicht te krijgen (zie 
kaders). Maar sommige geurstoffen kun-
nen meerdere receptoren activeren. En 
activatie van twee receptoren tegelijker-
tijd levert een andere geurperceptie dan 
de twee apart. Bovendien blijken er indi-
viduele variaties te zijn. Niet bij iedereen 
zijn dezelfde geurreceptoren actief en/of 
in dezelfde mate actief. Dat betekent dat 
rozengeur of gebakken eieren niet bij 
iedereen eenzelfde hersensignaal ople-
vert en het dus feitelijk niet voor ieder-
een hetzelfde ruikt. | 

de aminozuren, zodat ze zich thuis voelen 
in het vettige membraan. Samen vormen 
ze een bundel die het membraan over-
spant (de 7TM-bundel). Daarin is ruimte 
genoeg voor de binding van bijvoorbeeld 
geneesmiddelen. De spiralen zijn met 
elkaar verbonden door drie lussen buiten 
de cel en drie lussen erin. Omdat er nog 
geen kristalstructuur van een geurrecep-
tor is, weten we niet waar precies in de 
receptor een geurstof bindt.

Binnen in de cel is de receptor, in 
inactieve toestand, gekoppeld aan een G-
eiwit. Bindt een stof op de receptor, dan 
verandert de vorm van de 7-helix-bundel. 
Dit activeert het G-eiwit, de moleculaire 
schakelaar, waarna een cascade aan reac-
ties in de cel volgt. Geurreceptoren kop-

pelen met een subtype G-eiwit: Gαolf. 
Activering hiervan activeert het enzym 
adenylaat cyclase dat adenosine trifosfaat 
(ATP) omzet in cyclisch adenosinemo-
nofosfaat (cAMP). Dat opent razendsnel 
ionenkanalen in het celmembraan, zodat 
een zenuwsignaal richting hersenen ont-
staat. De zenuwuitlopers van alle geurcel-
len vormen een bundel die naar de reuk-
kolf (olfactory bulb) in het brein loopt waar 
je geuren waarneemt.

rOzengeur

In 1999 lukte het de Duitse celbio-
loog Hanns Hatt om in een cel in 

het laboratorium de eerste geurreceptor 
(hOR 17-40)  tot expressie te brengen en 
te bepalen welke geur die herkent. Dat 

Precieze kennis over welke moleculen bepaal-
de geurreceptoren activeren of blokkeren, is 

waardevol. bijvoorbeeld om een onaangenaam 
luchtje in voeding of medicijnen te kunnen mas-
keren. om goedkopere alternatieven te vinden 
voor dure aroma’s in parfums. of om geuren 
te achterhalen die nuttige insecten naar akkers 
lokken en schadelijke insecten te verdrijven of 
te vangen. bedrijven en wetenschappers bren-
gen in kaart welke receptor welke geuren oppikt 
om echte neuzen te kunnen verleiden of foppen. 
Dit doen zij door genen die coderen voor geur-
receptoren één voor één te kloneren, te kweken 
in het laboratorium en vervolgens te screenen 
op een hele reeks stoffen. |

verleiden en Foppen

in 2012 wonnen de Amerikaanse bioche-
mici Robert lefkowitz en brian kobilka de 

nobelprijs voor de scheikunde voor hun werk 
aan G-eiwitgekoppelde receptoren, een klasse 
eiwitten die voor iets minder dan de helft uit 
geurreceptoren bestaat. lefkowitz ontdekte al 
in 1968 dat de receptoren in het celmembraan 
liggen. in 1980 vond kobilka als eerste een gen 
voor een G-eiwitgekoppelde receptor en voor-
spelde de spiraalachtige structuur. |

noBelprijs

Geurreceptoren laten zich niet makkelijk hanteren. het zijn hydrofobe eiwitten die alleen in een 
membraan hun werkzame structuur behouden. toch is het tegenwoordig mogelijk om geurrecep-

toren ‘grootschalig’ (mg) te produceren. het gen van de receptor breng je in een productiecel of vector 
in die je in een bioreactor opkweekt. De cruciale stap is vervolgens om de receptor af te vangen met 
een stof die de receptor ‘heel houdt’. membraaneiwitspecialist shuguang Zhang van mit, Cambridge, 
Vs, screende de afgelopen jaren een reeks aan zeepachtige stoffen die micellen, vesikels of andere 
membraanachtige structuren vormen. Geschikte stoffen om geurreceptoren te vangen, blijken onder 
meer FC14 (fos-choline-14, n-tetradecylfosfocholine ) en het polyglycol brij-35. |

de juiste ‘zeep’
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fos-choline-14

polyglycol Brij-35

de prikkeling van geuren
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Ruiken en snuffelen is niet langer voorbehouden aan levende 
wezens. De elektronische neus, of e-nose, is onder meer in 

staat om tolueen van benzeen te onderscheiden.

Zweedse en Spaanse wetenschap-
pers maakten in 2013 een elektro-
nische neus die appels van peren 

kan onderscheiden. Ze plaatsen een appel 
of peer in een temperatuurgecontroleerde 
kast. Via een slang pompen ze lucht naar 
de elektronische neus die het geurpatroon 
vervolgens meet en herkent als appel of 
peer. 

De ‘neus’ heeft 32 elektronische senso-
ren die vluchtige stoffen waarnemen. Hij 
bevat zeven typen metaaloxide halfgelei-
der veldeffecttransistoren (mosfets) die 
bij uiteenlopende temperaturen meten 
en elk verschillend reageren op vluchtige 
stoffen. Een mosfet meet de elektrische 
weerstand in halfgeleidermateriaal dat aan 
de lucht is blootgesteld. Wanneer vluchti-
ge stoffen het metaaloppervlak beroeren, 

verandert de weerstand. Rookmelders zijn 
een bekend voorbeeld.

De grootte van de weerstandsverande-
ring hangt af van de interactie tussen 
het metaaloxide en de vluchtige stof en 
daarmee van de chemische kenmerken 
en de concentratie van de vluchtige stof. 
Wanneer een geur over een reeks ver-
schillende sensoren strijkt, veroorzaakt 
dit een bepaald patroon aan weerstand-
veranderingen. Door dit patroon met een 
database van bekende geuren te vergelij-
ken, kan de e-neus een geur herkennen. 
Hij herkent niet specifiek één stof, zoals 
een geurreceptor, maar een stof of een 
complexe geur. 

Dankzij snellere en compactere elektro-
nica zijn elektronische neuzen de afge-
lopen jaren snel kleiner en preciezer 

geworden. Toch is de huidige generatie 
nog groot en duur. De Cyranose 320 
(Sensigent) bijvoorbeeld, die (bedrijfs)-
brandweermannen gebruiken om het 
geurloze koolstofmonoxide (CO) te detec-
teren, kost ruim 6.000 euro en weegt nog 
altijd bijna 1 kg.

astma ruiken

Hoogleraar materiaalkunde Perena 
Gouma uit New York onderzoekt 

een volgende generatie mosfets die spe-
cifieker stoffen herkent. Het zijn sen-
soren op basis van een warrig gaas van 
metaaloxidedraden van 1 tot 100 nm door-
snede. De draden hebben een kristallijne 
structuur en kunnen gassen zoals stik-
stofoxide, methaan en koolstofmonoxide 
goed opsporen. De onderzoeker bouwde 
een sensor die aceton in uitgeademde 
lucht op ppm-niveau kan detecteren. 
Diabetespatiënten kunnen er in de toe-
komst mogelijk hun bloedglucosegehalte 
mee meten op een niet-invasieve manier.

Het lijkt ambitieus, want adem bevat 
zo’n driehonderd verschillende vluchtige 
stoffen afhankelijk van iemands dieet en 
stofwisseling. Toch noteerde Hippocrates 
al dat leverziekes te herkennen zijn aan 
een slechte adem, en is het bekend dat 
honden ziektes kunnen ruiken. Een expe-
riment van het AMC toonde in 2012 
aan dat de e-neus gezonde personen en 
mensen met een lichte of ernstige vorm 
van astma kan onderscheiden op basis 
van de uitgeademde lucht. De ‘neus’ lijkt 
dit veel sneller te kunnen dan de huidige 
methodes met longcapaciteitsmetingen 
en vragenlijsten. 

De maagdarmleverartsen Nanne de 
Boer en Tim de Meij van het VUMC 
bewezen vervolgens in 2013 dat de e-neus 

namaakneus
komt eraan

sommige enantiomeren onderscheidt onze 
neus prima. Zo ruikt s-carvon (5-isopropenyl-2-

methylcyclohex-2-een-1-on) naar karwij(zaad), ter-
wijl het spiegelbeeldmolecuul R-carvon naar munt 
ruikt. maar bij veel andere enantiomeren maakt de 
neus geen onderscheid. Dat blijkt wel aan te leren, 
toonden Amerikaanse onderzoekers in 2008. Ze 
lieten proefpersonen twee enantiomeren ruiken die 
niet te onderscheiden waren: 2-butanol (s en R: 
zoetige alcohol geur) en Rose oxide (cis en trans: 
olie-wijnachtige geur). Proefpersonen kregen de stof-
fen in verschillende volgorden aangeboden. Wanneer 
ze een van de enantiomeren van 2-butanol roken, 
kregen ze telkens een klein elektrisch schokje. na 
zeven schokjes kregen de proefpersonen drie flessen 
voorgezet: twee met het ‘onschuldige’ 2- butanol, 
een met de schokvariant. Ze moesten zeggen welk 
flesje anders rook. meer dan de helft selecteerde de 

‘schokgeur’. Vóór de training lag dit percentage op 
de statistisch te verwachten 33 procent. |

spiegelBeeldmoleculen ruiken
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ook darmkanker kan herkennen aan de 
geur van ontlasting. Ze trainden hem 
eerst met het aroma van een reeks mon-
sters verwarmde menselijke ontlasting. 
Daarna moest hij zich bewijzen door de 
ontlasting van veertig mensen in drie 
groepen te plaatsen: mensen met darm-
kanker, mensen met grote poliepen (het 
voorstadium van darmkanker) en een 
gezonde controlegroep. In 85 procent van 
de gevallen herkende de neus de darm-
kankerpatiënten en in 62 procent van de 
gevallen het voorstadium van de ziekte. 
De onderzoekers gaan in een grootschali-
gere studie kijken of de e-neus ook in de 
dagelijkse praktijk een snel en betrouw-
baar detectiemiddel kan zijn. 

Plastic neuzen

Op Caltech werkt de onderzoeksgroep 
van scheikundehoogleraar Nathan 

Lewis aan sensoren van geleidende poly-
meren in plaats van metaaloxiden. Een 
dunne film van het polymeer zwelt op wan-
neer vluchtige moleculen op het oppervlak 
hechten, waardoor de geleiding afneemt. 
Zo kun je met verschillende ingrediënten 
veel verschillende sensoren maken.

Lewis’ experimentele neus met twintig 
tot vijftig verschillende ‘plastic’ sensoren 
heeft zich inmiddels in het laboratorium 

bewezen. De neus onderscheidt methanol 
van ethanol en isopropanol, benzeen van 
tolueen, H2O van D2O, bier van wijn en 
sterke drank, dode van levende vis en 
rozenolie van knoflook. Lewis ontdekte 
bovendien dat de vingerafdruk van een 
stof als heptaan niet afhankelijk is van 
het al of niet aanwezig zijn van andere 
vluchtige stoffen. Ook blijken de films 
maandenlang stabiel te zijn. En lukte 
het om spiegelbeeldmoleculen te onder-
scheiden met polymeren waaraan chirale 
zijgroepen zijn gekoppeld.

Ook het Belgische onderzoeksinstituut 
imec werkt samen met het Holst Centre 
in Eindhoven aan ‘plastic neuzen’. Het 
gebruikt ‘microbruggen’ (MEMS) van  
siliciumnitride gecoat met een laagje 
polymeer (zie illustratie). Blootgesteld aan 
vluchtige stoffen zwelt het polymeer op. 
De mate van zwelling hangt af van de che-
mische interacties tussen het polymeer 
en de vluchtige stoffen. De microbruggen 
vibreren, waarbij de frequentie afhanke-
lijk is van de door zwelling veroorzaak-
te stress. Door een reeks bruggen met 
verschillende polymere coatings achter 
elkaar te printen, hopen de onderzoekers 
een selectieve en goedkope e-neus te kun-
nen maken. In eerste tests detecteerden 
de bruggen ethanol, waterdamp en ace-
ton tweehonderd keer beter dan andere 
sensoren. 

BiO-e-neus

De e-neus maakt snelle vorderingen, 
maar kan echte neuzen nog niet 

verslaan. Zijn gevoeligheid ligt rond de 
0,1 ppb, terwijl mensen geurconcentraties 
onder de 10-6 ppb kunnen ruiken. Een 
mogelijke oplossing is een kunstmatige 
neus met biologische geurreceptoren. In 

Europa loopt een onderzoeksproject naar 
bio-elektronische neuzen: Bioelectronic 
Olfactory Neuron Device (BOND). De 
onderzoekers gebruiken geurreceptoren 
die ze produceren in gist. Ze stoppen de 
receptoren in liposomen, kleine ‘vetbol-
len’ bestaande uit een lipidemembraan, 
en verankeren de bolletjes op een elek-
tronicachip. Die chip kan hechting van 
geurstoffen meten, omdat de massa van 
de bolletjes toeneemt wanneer de recep-
toren ‘bezet’ raken.

Massaverandering kun je meten met 
quartz crystal microbalance (kwartsmi-
crobalans) of surface plasmon resonance 
(SPR). Een kwartsmicrobalans bestaat 
uit een schijfje kwartskristal tussen twee 
elektroden. Over de elektrodes staat een 
wisselspanning, die ervoor zorgt dat 
het kristal gaat trillen (piëzo-elektrisch 
effect). Op een van de elektroden breng 
je de liposomen aan. Wanneer die een 
geur oppikken, verandert door het extra 
gewicht de trillingsfrequentie van het 
kristal en dat is te meten.

De laatste jaren zijn succesvolle experi-
menten gedaan met de e-neuzen, maar 
slechts met één type receptor en de bio-
logische structuren zijn zeer kwetsbaar. 
Voor een praktische neus moeten veel 
sensoren langere tijd in serie werken. Dat 
lijkt voorlopig nog toekomstmuziek. |

mens versus e-nose

DCmR milieudienst Rijnmond heeft van 
2010 tot 2013 in Pernis met succes getest 

of e-neuzen geuroverlast kunnen signaleren. bij 
80 procent van de geurklachten bleek de e-nose 
een geur te hebben gesignaleerd, vaak al voor-
dat de eerste klachten binnenkwamen. het net-
werk van neuzen gaf ook nuttige aanwijzingen 
over de bron. Geuren herkennen blijkt nog erg 
lastig, maar bij btex/benzeen is er sprake van 
een betrouwbare herkenning. eind 2013 plaatste 
het havenbedrijf Rotterdam een netwerk van 
dertig nieuwe elektronische neuzen die voort-
aan continu naar geurtjes snuffelen. op termijn 
moet in het Rijnmondgebied een regiodekkend 
systeem zijn van zo’n 350 e-noses. |

350 e-noses in rijnmond

microbruggen in de e-nose van holst en imec.
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voor op sChool
 1. Geurstoffen zijn vaak kleine en hydrofobe moleculen. Leg 

uit waarvoor dat handig is?

 2. Semtex, cocaïne, TNT zijn vaste stoffen. Hoe kan het dat 
deze stoffen toch zijn te ruiken?

 3. Niet alle geurstoffen zijn te meten met een elektronische 
neus. Wat bepaalt of dat wel of niet mogelijk is?

 4. Teken de spiegelbeeldisomeren van 2-butanol.
 5. Eiwitten kennen een primaire, secundaire, tertiaire en 

quarternaire structuur. Welke structuur is wezenlijk voor 
geurherkenning?

 6. Waarom wordt het G-eiwit een moleculaire schakelaar 
genoemd?

 7. In veel restaurants krijg je een schijfje citroen en een bakje 
water bij een visgerecht. Hiermee haal je de visgeur van je 
vingers. Hoe werkt dat?

 8. Wat zijn belangrijke verschillen tussen een mosfet en een 
gaschromatograaf, een ander soort 'chemische neus'?

 9. 'Slechte adem' kan een aanwijzing zijn voor diabetes, maar 
wat ligt meer voor de hand bij een slechte adem?

 10. Wat is het onderscheid tussen H2O en D2O waardoor een 
'plastic neus' het verschil kan ruiken?
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De meest gewilde neus is die van Nicole Kidman. Plastisch chirurgen 
horen het vaakst het verzoek een neus naar dit voorbeeld te 

modelleren. Maar aan de neus van de actrice is ook gesleuteld. 
Zou ze nog wat ruiken?
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