
Daarom gebruik ik nog liever de
Franse term ‘le mal de mer’ of ‘ziek
worden van de zee’. Met als over-
bekende gevolg dat de patiënt
zich kotsmisselijk voelt. Hij heeft
slechts één wens: stilletjes ster-
ven.”

Zintuigen in conflict
De oorzaken van kinetose zijn

eenvoudig en complex tegelijk en
hebben altijd te maken met
beweging. Zo brengt reizen met
de auto, het vliegtuig, de boot, …
je lichaam in beweging zonder
dat het lichaam hier zelf moet
voor bewegen. Dr. Vander
Eecken: “De positie en bewe-
ging van het lichaam worden
ruimtelijk waargenomen door
drie systemen in de drie assen:
het evenwichtslichaam of laby-
rint dat de houding van het
hoofd aangeeft in de ruimte, de
ogen die al dan niet een bewe-
ging waarnemen en dat signaal
naar de hersenen sturen en ten
slotte de proprioreceptie of het

zesde zintuig. Dat zijn senso-
ren in de spieren, pezen en
gewrichten die informatie stu-
ren naar de hersenen over de
stand van de gewrichten. De
hersenen centraliseren de infor-
matie van die drie bronnen. Wat
de ogen waarnemen moet over-

eenstemmen met de signalen
van het labyrint en de proprio-
receptoren. Bij een gebrekkige
registratie en coördinatie ont-
staat een conflict dat de basis
vormt voor kinetose. Zoals op
een woelige zee wanneer het
labyrint en proprioreceptoren
een complexe beweging registre-
ren terwijl de ogen die bewe-
ging niet waarnemen omdat de
boot en de passagier samen in
beweging zijn. Dat mechanisme
wordt de zintuigconflict-theo-
rie genoemd en wordt algemeen
aanvaard als de enige juiste ver-
klaring voor kinetose.”

Niet iedereen is even gevoelig
voor kinetose. Volgens dr. Vander

Iedereen was op het ergste
voorbereid bij de oversteek
van Drake Passage.Vliegende

storm is er bijna dagelijkse kost.
Alle pilletjes, pleisters polsbandjes
of brillen met een ingebouwde
kunstmatige horizon ten spijt
maakt Drake Passage zijn repu-
tatie niet waar. Een zacht briesje
van hooguit drie beaufort doet
de ijsbreker gemoedelijk schom-
melen. Alle passagiers, waaron-
der Dr. Vander Eecken, halen
opgelucht adem en herdopen in
één ruk de gevreesde Drake
Passage tot Lake Passage.

Dr.Vander Eecken hanteert de
term zeeziekte niet omdat het
verschijnsel geen echte ziekte is
maar een bewegingsaandoening,
en verkiest daarom de term kine-
tose. “Wanneer de disfunctie zich
herstelt, verdwijnen de sympto-
men als sneeuw voor de zon. Wie
ziek is, geneest niet binnen enkele
seconden. Bovendien wordt een
ziekte geïnduceerd door een
externe factor. Kinetose niet.

De oversteek naar Antarctica (2 en slot)
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“De eerste vijf minuten denk je dat je doodgaat”
Eecken hangt de ernst van het
zintuigconflict af van vier fac-
toren:

1. De sterkte van de prikkel:
hoe woeliger de zee, hoe meer
kans dat je slachtoffer wordt
van zeeziekte;

2. De duur van de prikkel: hoe
langer je wordt blootgesteld aan
de hevige bewegingen van een
rollende en stampende boot, hoe
groter de kans dat je je misse-
lijk gaat voelen;

3. Het type van prikkel: daar-
bij spelen de amplitude, de fre-
quentie en de richting een rol;

4. De individuele gevoeligheid:
sommige mensen zijn gevoeli-
ger voor kinetose dan anderen.

P

Vorige week publiceerde de Artsenkrant het reisverhaal van zo’n honderd 

landgenoten die op weg naar Antarctica de overtocht van ’s werelds meest 

turbulente zeestraat moeiteloos trotseerden. Dankzij het uitzonderlijke rustige weer

hing het merendeel van de passagiers niet doodziek over de reling, een unicum. Mee

aan boord van de ijsbreker was dr. Paul Vander Eecken, NKO-arts en expert op het

vlak van zeeziekte en duikongevallen. Gezien zijn ervaring: de juiste man op de juiste

plaats om dieper in te gaan op het fenomeen zeeziekte.

Zeeziekte is geen ziekte

Wat kun je preventief doen?
Aangezien kinetose geen ziekte is, kun je het ook niet genezen. Preventief kun
je een aantal voorzorgen nemen voor je vertrek en eenmaal aan boord.

Voor het vertrek:
• Kies een stabiele boot. Hoe groter, hoe stabieler;
• Zoek een plaats aan dek met de minste beweging en fixeer je nek in lichte

flexie (lichtjes gebogen);
• Zorg voor voldoende warme kleding;
• Vertrek uitgerust.

Tijdens de vaart:
• Ga slapen als het schip begint te stampen (boeg/achtersteven), centraal in

een kajuit zo diep mogelijk in het schip;
• Kijk in de vaarrichting met de horizon als referentiepunt, maar fixeer de 

horizon niet. Volg de beweging. Kijk zeker niet door een verrekijker;
• Slaap voldoende zodat je hersenen kunnen recupereren;
• Doe geen zintuigintensieve activiteiten;
• Zorg voor frisse lucht en ga dus niet in de buurt van de ontluchting van de

machinekamer staan (geur van dieselolie en uitlaatgassen maken misselijk);
• Ben je misselijk? Drink niet, maar eet zoute koekjes om het maagzuur te 

absorberen. Ga liggen met gesloten ogen, zeker als je je binnenin het schip
bevindt.
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Dr. Paul Vander Eecken (midden) gebruikt liever de Franse term ‘le mal de mer’ dan zeeziekte.

"An Antarctic expedition is the worst way to have the best time of you life".
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“Bovendien kunnen een hele
reeks factoren het probleem ver-
sterken of als katalysator wer-
ken: alcohol, angst, vermoeid-
heid, warmte, infecties en sterke
geuren (bijvoorbeeld de geur
van diesel of uitlaatgassen,
koffie, sigaretten, parfum,
voedsel, …)”, legt dr. Vander
Eecken uit. “Zelfs doorgewin-
terde zeebonken die nooit last
hadden van kinetose, kunnen
ooit wel zeeziek worden als de
combinatie van factoren voor
hen ongunstig is. Omgekeerd
zal er na gemiddeld drie dagen
varen een zekere gewenning
optreden en verdwijnen de onge-
makken gedeeltelijk. Opgepast,
de symptomen kunnen opnieuw
de kop opsteken als je voet aan
wal zet. Dat verschijnsel noemt
men landziekte of de zoge-
naamde zeemansbenen.”

Beter voorkomen
Kinetose gaat gepaard met

een waaier aan symptomen. Voor
wie ze nog nooit aan den lijve
ondervond, somt dr. Vander
Eecken ze even op: “Duizeligheid,
misselijkheid, braken, bleke
gelaatskleur, zweten, beklem-
ming en angst. Daarnaast kun je
ook nog geplaagd worden door
een aantal nevenverschijnselen
zoals hoofdpijn, geeuwen, sla-
perigheid, extra speekselpro-
ductie, zuchten, hyperventilatie
en futloosheid. In een eerste
reactie gaat de patiënt plat lig-
gen en de ogen sluiten. Daardoor
voelt hij zich tijdelijk iets beter
omdat hij het conflict beperkt
door de proprioreceptoren en
ogen uit te schakelen. Het laby-
rint daarentegen blijft vertigo
of draaiduizeligheid induceren.
Zolang het lichaam zich niet vol-
ledig heeft aangepast aan de
omgeving (de integratie) blijven
de ongemakken aanhouden. Met
andere woorden: rotatie in twee
assen zonder integratie is te ver-
dragen. Rotatie in drie assen
zonder integratie niet.”

Er doen uiteenlopende verha-
len de ronde over wat je nu beter
wel of niet eet om je te wapenen
tegen kinetose. Sommigen zwe-
ren bij een zware, vette maaltijd,
anderen stappen liever met een
zo goed als lege maag aan boord.
Een reiziger hield het bij een
stevige cognac en dat werkte in
zijn geval wonderwel. “Drink
voldoende voor de afvaart maar
geen alcohol”, weerlegt dr.
Vander Eecken. “Beperk je tot
mineraalwater en vermijd kool-
zuur- en cafeïnehoudende dran-
ken en nicotine. Nuttig voor het
vertrek gerust een maaltijd met
energierijk voedsel. Ben je te
zenuwachtig, hou het dan bij
droge zoutkoekjes.”.

Johan Van Praet

DDeel 1 verscheen in AK 1940

In februari 2009 gaat Asteria
Expeditions opnieuw de stormachtige
Drake Passage oversteken richting
Antarctica om er de rijke fauna te 
ontdekken. Meer info bij:
www.asteriaexpeditions.be 
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Afbuigingen van de cilla van de otolieten ten opzichte van de stand in rust (rechtop)
komen overeen met de veranderingen ten opzichte van de zwaartekracht.

Bijvoorbeeld scheef staan (hoofd naar voor of naar achter gebogen) en lineaire ver-
snelling zoals op de tram (versnellen en afremmen).

De spierspoeltjes van de diepe spierzin registreren de stand van onze spieren.


