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Editorial

Fysica voor het leven

In het alledaagse leven vergeten we vaak de aanwezig-
heid van natuurkunde om ons heen. Zo gewend zijn 
we geraakt aan het gebruik van de telefoon, Facebook, 
autonavigatiesystemen, contactlenzen en vliegreizen 
dat we ons niet meer realiseren wat voor complexe 
fysica er allemaal nodig was om deze technologieën 
mogelijk te maken. Echter, bij een gebeurtenis van leven of dood, zoals 
mijn recente vaderschap, besefte ik weer hoe belangrijk onze natuurkun-
dige kennis is in ons leven.
De eerste ultrageluidecho’s van mijn nog ongeboren zoon of dochter 
waren ronduit indrukwekkend! Onze kennis van akoestiek, elektronica en 
signaalverwerking heeft geleid tot scherpe bewegende driedimensionale 
beelden diep vanuit het menselijk lichaam. Dit is natuurlijk mooi omdat 
je hiermee voor het eerst je toekomstige kind kan zien. Maar belangrijker 
nog, een dokter kan hiermee nagaan hoe groot je kind is, of de bloedstro-
ming in het hart in orde is en of het aangeboren afwijkingen heeft. De 
afbeeldingen zijn zo goed dat je tijdens de echo gevraagd wordt even de 
andere kant op te kijken, als je het geslacht van je kind pas bij de geboorte 
wilt weten.

Wat de fysica nog niet kan verklaren is de 

schoonheid en complexiteit van dit nieuwe leven.

Als alles goed gaat, blijft de natuurkunde verder redelijk buiten schot in 
het zwangerschapstraject. Echter, bij een vroeggeboorte ervaar je welke 
fysica er nodig is om het jonge leven in stand te houden. Tot grote schrik 
van mijzelf en mijn vrouw kwam onze dochter al in haar 31e week ter 
wereld. Bij deze draagtijd zijn de longen nog niet goed ontwikkeld en is er 
nauwkeurig gecontroleerde beademing nodig om het lichaam van genoeg 
zuurstof te voorzien. De beademingstechniek van de kleine en onvol-
groeide longen van mijn dochter moet wel gebaseerd zijn op een grondige 
kennis van de stromingsleer en de biomechanica van de longen. Daar-
naast had mijn jonge dochter een scala van bewakingsapparatuur om haar 
vitale levensfuncties in de gaten te houden. Naast de bloeddrukmeter en 
temperatuursensoren waren er elektroden op haar buik bevestigd voor het 
meten van het elektrocardiogram waaruit de hartslag bepaald wordt. Het 
nauwkeurig bepalen van de hartslag is gegrondvest op een stuk ingeni-
euze biomedische elektriciteitsleer. De pulsoximeter aan haar voet is een 
vernuftig apparaatje die de hoeveelheid zuurstof in het bloed (zuurstof-
verzadiging) meet. Dit is een van de belangrijkste parameters die aangeeft 
of de longfunctie op peil is. Het accuraat meten van de zuurstofverzadi-
ging is een knap staaltje technologie, mogelijk gemaakt door diepgaande 
kennis van licht-weefselinteractie en signaalverwerking. Aan de zijde van 
mijn dochter en in zorgen over haar gezondheid realiseerde ik me dat het 
overleven van mijn kind te danken was aan al deze knappe staaltjes fysica 
voor het leven.
Op het moment dat u dit leest is al deze fysica voor het leven van mijn 
kind niet meer nodig en is zij gezond en wel. Haar lichaam kan nu alle 
functies zelf overnemen en bewaken. Wat de fysica nog niet kan verklaren 
is de schoonheid en complexiteit van dit nieuwe leven. Mag dit mysterie 
nog maar lang voor de fysica verborgen blijven.
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