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VOORWOORD

Het verschijnen van dit proefschrift is mij een zeer welkome gelegenheid om 
allereerst U, Hoogleraren, Oud-Hoogleraren en Docenten der Medische 
en Natuur-Philosophische Faculteiten der Universiteit van Amsterdam, mijn grote 
erkentelijkheid te betuigen voor hetgeen Gij voor mijn academische opleiding en 
vorming hebt gedaan.

Hooggeleerde VanEgmond, Hooggeachte Promotor, voor de wijze waarop 
U mijn specialistische vorming in de keel-, neus- en oorheelkunde hebt geleid en 
verzorgd, zal ik U steeds dankbaar blijven. Dat ik onder uw deskundige leiding 
deze studie heb mogen bewerken, reken ik mij tot een hoge eer. Het verheugt 
mij bijzonder dat ook in de vliegmedische wetenschap het mede door U ontwor
pen draaistoelonderzoek zijn waarde heeft bewezen.

U, Geleerde Groen, ben ik dank verschuldigd voor het uitdenken en onder 
uw leiding laten vervaardigen van de accelerometer. Ook uw verdere hulp bij 
het tot stand komen van dit proefschrift was mij van onschatbare waarde.

Hooggeleerde Jongkees, uw exacte wijze van denken en uw vriendschap
pelijke leiding zullen mij steeds in dankbare herinnering blijven.

Zeergeleerde De Wit, dankbaar ben ik U voor uw hulp en de belangstelling, 
die Gij steeds bij en voor mijn werk hebt getoond.

U, Hoogedelgestrenge Brouwer, ben ik er zeer erkentelijk voor, dat U het 
mij mogelijk maakte op de Vliegbasis Woensdrecht mijn proefnemingen te 
verrichten.

Waarde Holtz, ik ben je zeer dankbaar voor het correct uitvoeren van de 
kunstvluchten tijdens het registreren van de versnellingen met de accelerograaf. 
Je opbouwende critiek op de metingen heeft er zeer toe bijgedragen, dat dit 
proefschrift tot een goed einde is gekomen.

Instructeur-vliegers van de Vliegbasis Woensdrecht, ik ben U zeer erkentelijk 
voor de elementaire vliegopleiding die ik van U mocht ontvangen.

Dank aan U Van Klaveren voor de nauwgezette wijze waarop U de 
accelerometer vervaardigde en aan LI Wolkers voor de verzorging van de 
in dit proefschrift voorkomende afbeeldingen.

Tenslotte mijn dank aan de Dames Van R ij n s w o u, Van Wees en 
Van der Heyden voor het verzorgen van het typewerk.





INLEIDING

Toen de vliegmedische wetenschap nog in haar kinderschoenen 
stond, kende men aan het vestibulair orgaan van de vlieger een 
zeer grote waarde toe in verband met zijn vliegcapaciteiten. Deze 
waardering van de betekenis van het vestibulair orgaan in vroeger 
jaren komt tot uiting in het groot aantal experimenten, welke werden 
verricht om het verband te vinden tussen prikkelbaarheid van het 
vestibulair orgaan en vliegcapaciteiten. Bij de keuring der vliegers 
nam het vestibulaire onderzoek een ruime plaats in.

Deze overschatting van de betekenis van het vestibulair orgaan 
voor de vlieger in vroeger jaren is gevolgd door een sterke onder
schatting in de tegenwoordige tijd. Op het ogenblik is het zo, dat 
aan het vestibulair onderzoek bij de vliegerkeuring nauwelijks aan
dacht wordt besteed. Deze „keuring” geschiedt door de proef 
volgens Romberg en de „selfbalancingtest” (het staan op één 
been, met gesloten ogen, gedurende 15 sec.) uit te laten voeren. 
Doch deze onderzoekingsmethoden geven te weinig informatie over 
het vestibulair apparaat als zodanig.

Het doel van dit proefschrift is, het probleem, welke betekenis 
men aan het vestibulaire orgaan der vliegers moet toekennen, nader 
tot een oplossing te brengen.

Voor een beter begrip is in Hoofdstuk I in het kort de moderne 
opvatting van de physiologic van het evenwichtsorgaan gegeven, 
terwijl in Hoofdstuk II het besturen van een vliegtuig globaal wordt 
beschreven.

Om tot een oplossing van het gestelde probleem te komen wordt 
het volgende nagegaan:

1. De betekenis van het gezichtsorgaan, van de oppervlakte- en 
dieptesensibiliteit en van het vestibulair orgaan voor de oriëntatie 
op de grond en tijdens het normale vliegen. (Hoofdstuk III).
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2. In Hoofdstuk IV wordt de wijze, waarop het vestibulair 
orgaan tijdens het uitvoeren van kunstvluchten wordt geprikkeld, 
besproken. Tevens wordt nagegaan de grootte van de tijdens het 
uitvoeren van kunstvluchten voorkomende versnellingen en hun 
betekenis voor het percipiëren van standsveranderingen van het 
vliegtuig. Het verschijnsel, dat draaibewegingen tijdens het uitvoeren 
van kunstvluchten bijna nooit als zodanig worden gepercipieerd, 
terwijl er wel posf-rotatoire sensaties en reacties ontstaan, wordt 
aan een nadere beschouwing onderworpen.

3. In Hoofdstuk V worden de in de literatuur beschreven 
vestibulaire onderzoekingsmethoden bij vliegers op hun waarde 
getoetst.

4. Een aantal vliegers werd met het draaistoelonderzoek volgens 
van Egmond, Groen en Jongkees (cupulometrie) 
onderzocht. Nagegaan wordt of dit draaistoelonderzoek relevante 
gegevens kan verschaffen over de toestand van het vestibulaire 
systeem bij verschillende groepen van vliegers. (Hoofdstuk VI).

5. In Hoofdstuk VII wordt nagegaan of de cupulometrie 
gegevens kan verschaffen over het al of niet geschikt zijn van een 
candidaat-vlieger, wat betreft zijn evenwichtsorgaan, voor de vlieg- 
dienst.

Een aantal keuringseisen, waaraan de candidaat-vlieger wat 
betreft zijn evenwichtsfuncties moet voldoen, worden nader 
besproken.

6. Tenslotte volgt een samenvatting.





Fig. 5. Zelfregistrerende versnellingsmeter voor drie onderling loodrechte richtingen.



HOOFDSTUK I

PHYSIOLOGIE VAN HET EVENWICHTSORGAAN

Het evenwichtsorgaan bestaat uit twee gedeelten, te weten de 
halfcirkelvormige kanalen en de otolithenorganen.

Elk halfcirkelvormig kanaal heeft een verwijding, de ampulla, 
waarin de crista met haar cupula is gelegen. De crista bestaat uit 
zintuigcellen en steuncellen. Uit de zintuigcellen komen lange cilia, 
die zich uitstrekken in evenwijdige kanaaltjes van de cupula, (fig. 1)

Volgens de proeven van Steinhausen, naderhand beves
tigd door Dohlman en Vilstrup, sluit de cupula de am
pulla als een waterdicht schot af. Beide uitgangen van een kanaal 
monden uit in de utriculus. De endolymphe in booggang en utriculus 
vormt een gesloten vloeistofring, waarin de cupula de bewegingen 
van de endolymphe tengevolge van traagheidskoppels passief moet 
volgen.

Een dergelijk systeem moet volgens Steinhausen beschouwd 
worden als een kruipend gedempte slinger.

Van dit systeem heeft Groen de physische constanten 
berekend. De van te voren verwachte mechanische eigenschappen 
van het periphere orgaan werden experimenteel bevestigd (van 
Egmond, Groen en Jongkees; Löwenstein, Groen, 
Vendrik; Schierbeek; Hallpike).

De specifieke prikkel voor de zintuigcellen der halfcirkelvormige 
kanalen is de hoeAwersnelling. Bij alle bewegingen van het hoofd, 
die gepaard gaan met hoekversnellingen, blijft de endolymphe door 
de traagheid achter ten opzichte van de booggangwand. Hierdoor 
wordt de cupula omgebogen. De cilia der zintuigcellen worden daar
door aan de ene zijde gerekt, aan de andere zijde samengedrukt.
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wat de prikkeling der zenuwelementen veroorzaakt. Bij een con
stante hoeksnelheid komt geen zintuigprikkeling tot stand, omdat 
de cupula in rust blijft. Wordt een constante draaiing plotseling 
opgeheven, dan schiet door haar traagheid de endolymphe door, 
waardoor de cupula wordt afgebogen. Zij keert, terwijl er geen 
uitwendige krachten op haar inwerken, door haar eigen veerkracht 
slechts langzaam tot haar evenwichtsstand terug. Door de afbuiging 
van de cupula ontstaan er draaigewaarwordingen en reflexen op 
de spieren van de ogen, hals, romp en ledematen. Deze gewaar
wordingen en reflexen duren zolang tot de cupula haar ruststand 
weer heeft ingenomen. De sensatie van draaiing vindt plaats in het 
vlak van de geprikkelde booggang en in een richting, tegengesteld 
aan die van de endolymphestroom. De opgewekte reflexen werken 
in het vlak van de geprikkelde booggang en in de richting van de 
endolymphestroom. Hun duur is logarithmisch evenredig met de 
uitslag van de cupula. Het optimaal effect bij de prikkeling van één 
booggang wordt verkregen als de as van draaiing loodrecht staat 
op het vlak van die booggang. Bij een willekeurige beweging van 
het hoofd adderen de zes halfcirkelvormige kanalen hun activiteit. 
De beide horizontale kanalen en het voorste verticale kanaal van 
één labyrinth en het achterste verticale kanaal van het andere wer
ken hierbij samen. Tengevolge van de ligging van dit stelsel kanalen 
in onderling nagenoeg loodrechte vlakken, is het de mens mogelijk 
iedere draaiing, wanneer tenminste het minimum perceptibile wordt 
overschreden, zuiver te percipiëren.

De centrale synthese van de periphere prikkels uitgaande van alle 
kanalen afzonderlijk is in normale gevallen vrijwel quantitatief. Is 
er óf peripheer óf centraal een stoornis, dan mogen afwijkingen 
worden verwacht.

Voor het bepalen van de functie van de halfcirkelvormige 
kanalen wordt de duur der nasensatie en van de nanystagmus, die 
ontstaan na het opheffen van een rotatie, gemeten. De draaisensatie 
is bij het stoppen tegengesteld aan de richting der oorspronkelijke 
draaiing. De nystagmus bestaat uit twee phasen, een langzame en 
een snelle. De snelle phase is tegengesteld aan de oorspronkelijke 
draairichting. De langzame phase is van labyrinthaire oorsprong; de 
oorzaak van de snelle phase is centraal gelegen. De betekenis van 
de nystagmus is hierin gelegen, dat door de oogbewegingen de blik
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georiënteerd kan blijven op de successievelijk ontmoete vaste punten 
in de ruimte.

Het statisch evenwichtsorgaan bestaat uit sacculus en utriculus 
met hun otolithen. Hun zintuigen, maculae, zijn gelegen op de licht 
schotelvormig gebogen wand. De maculae bevatten twee soorten 
cellen, n.1. zintuig- en steuncellen. De zintuigcellen hebben aan het 
vrije einde korte haren, die in een gelatineuze massa steken, de 
zogenaamde otolithenmembraan. In deze membraan liggen bij de 
mens kleine kristallen, de zogenaamde otolithen (fig. 2).

De specifieke prikkel van het otolithensysteem is de lineaire ver
snelling. Door prikkeling van dit systeem worden de otolithen met 
meer kracht op hun macula gedrukt of gaan over de macula glijden. 
Prikkeling van het otolithensysteem heeft sensaties en reflexen 
tengevolge. De sensaties geven de stand van het hoofd in de ruimte 
aan en het gevoel van stijgen of dalen. Ook het percipiëren van 
voor-achterwaartse lineaire versnellingen is aan het otolithensysteem 
gebonden. De door prikkeling van het otolithensysteem opgewekte 
reflexen beïnvloeden de oogstand en de tonus der spieren van 
romp, hals en ledematen.



HOOFDSTUK II

IETS OVER HET BESTUREN VAN EEN VLIEGTUIG

Een vliegtuig heeft drie typische assen, n.1. een lengteas (X-as), 
een verticale as (Z-as) (top-as) en een dwarsas (Y-as) (fig. 3). 
De bewegingen, die men een toestel kan laten maken, geschiedt door 
de verschillende roeren in werking te stellen.

Het draaien om de lengteas, het zogenaamde rollen, geschiedt 
door de rolroeren.

+x

Fig. 3. De drie assen van het vliegtuig.

Het draaien om de verticale as, gieren genaamd, geschiedt door 
het richtingsroer.

Het draaien om de dwarsas, het stampen, geschiedt door middel 
van het hoogteroer.
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Door het rollen maken de vleugels een hoek met de horizon; 
door het gieren beweegt de neus over de horizon, terwijl bij 
stampen van het vliegtuig de neus van het toestel in een verticaal 
vlak beweegt.

Het hoogteroer en de rolroeren worden bediend door de stuur- 
knuppel. Door het naar voren brengen van de stuurknuppel gaat 
het toestel dalen, door het naar achteren brengen van de stuur- 
knuppel gaat het toestel stijgen. Wordt de stuurknuppel naar rechts 
bewogen dan zal het toestel naar rechts gaan rollen en omgekeerd 
bij het naar links brengen van de stuurknuppel naar links gaan 
rollen.

Het richtingsroer wordt bediend door het voetenstuur. Door het 
naar beneden drukken van het voetenstuur zal het toestel naar de 
kant van de uitgeoefende druk gaan gieren.

Stel nu dat er vanuit een horizontale rechtlijnige vlucht een bocht 
gemaakt moet worden naar rechts. Hiertoe wordt de stuurknuppel 
naar rechts bewogen, waardoor het toestel naar rechts gaat rollen. 
Tegelijkertijd echter zal het toestel gaan glijden in de richting van 
de gegeven helling, waardoor het toestel zogenaamd gaat slippen. 
Deze slipbeweging moet, om een correcte bocht te kunnen uitvoeren, 
worden gecorrigeerd door tegelijkertijd richtingsroer te geven naar 
dezelfde kant als de gegeven bocht.

Wordt omgekeerd bij een bepaalde helling te veel richtingsroer 
gegeven, dan zal het vliegtuig van het middelpunt der draaiing af 
worden verplaatst, het zogenaamde schuiven van het toestel. Om 
een zuivere bocht te vliegen moet de graad van rollen dus even
redig zijn met de uitslag van het richtingsroer.

Behalve het draaien om de eigen assen kan het vliegtuig, tijdens 
het uitvoeren van kunstvluchten bijvoorbeeld, bovendien nog draaien 
om een as, die buiten het toestel is gelegen, doch evenwijdig loopt 
aan één der eigen assen van het vliegtuig.

Door krachten die van buiten af op het toestel inwerken (wind
stoten) kan het vliegtuig ongewild van richting veranderen.

Ook kan het toestel plotseling een heel eind naar beneden vallen 
of in de hoogte worden gedrukt, b.v. tijdens het vliegen in remous.



HOOFDSTUK III

ORIËNTATIE OP DE GROND EN TIJDENS HET VLIEGEN

A. Inleiding.

Op de grond behoudt een mens zijn evenwicht met behulp van 
een drietal nauw met elkaar samenwerkende zintuigen, n.1. het 
gezichtsorgaan, het vestibulair orgaan en de diepte- en oppervlakte- 
sensibiliteit.

Ons gezichtsveld wordt door een vast coördinatenstelsel als het 
ware in een horizontaal en een verticaal vlak verdeeld, waardoor 
het gemakkelijk is de visuele verticale hieraan te ontlenen. Door 
otolithenprikkeling en prikkeling van oppervlakte- en dieptesensibi- 
liteit leren we de richting van de zwaartekracht kennen. Deze „g”- 
richting correspondeert onder normale omstandigheden met de 
visuele verticaal.

In de lucht moet de vlieger zich niet alleen oriënteren ten opzichte 
van de aarde, doch ook ten opzichte van zijn vliegtuig en vaak ook 
nog ten opzichte van andere voorwerpen in het luchtruim, bijvoor
beeld andere vliegtuigen of wolken.

Onder normale omstandigheden zal deze oriëntatie hem gelukken, 
doch soms kan het totaal onmogelijk worden.

De oriëntatie ten opzichte van het vliegtuig geschiedt op dezelfde 
wijze als de oriëntatie op de grond, dus met gezichtsorgaan en 
„g”-receptoren.

De oriëntatie ten opzichte van andere voorwerpen in de ruimte 
is voornamelijk een kwestie van visuele prikkels, terwijl ook geluids- 
prikkels een aanwijzing kunnen geven, bijvoorbeeld bij de aan
wezigheid van andere vliegtuigen.
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De oriëntatie ten opzichte van de aarde is veel moeilijker, omdat 
de vlieger hierbij practisch alleen is aangewezen op zijn gezichts
orgaan. Bovendien moet de vlieger zich niet alleen oriënteren over 
de stand van het vliegtuig ten opzichte van de horizon, doch tevens 
moet hij georiënteerd zijn over de hoogte van het toestel, de 
geographische positie en de relatieve snelheid. Deze oriëntatie kan 
onmogelijk worden als het gezichtsorgaan de vlieger niet meer kan 
inlichten, zoals tijdens het vliegen in de nacht, in de wolken of bij 
mist. Zijn otolithenorgaan en oppervlakte- en dieptesensibiliteit 
laten hem onder deze omstandigheden volledig in de steek. Alleen 
zijn oriëntatie ten opzichte van het vliegtuig heeft hij door de 
,,g”-receptoren behouden. Het feit dat men, als het gezichtsorgaan 
is uitgeschakeld, niet in staat is de juiste stand en positie van het 
vliegtuig te bepalen, heeft geleid tot de ontwikkeling van het 
instrumentvliegen.

Met behulp van kompas, hoogtemeter, bochtaanwijzer, vario
meter (geeft het stijgen of dalen aan in mjsec.) en kunstmatige 
horizon kan de vlieger zich, zij het dan op indirecte wijze, volledig 
oriënteren. Bovendien is de vlieger in radiocontact met de grond
stations, welk contact het de vlieger gemakkelijker maakt zijn juiste 
positie te bepalen.

De moderne vliegtuigen zijn bovendien uitgerust met een auto
matische piloot, een instrument dat zuiver volgens de aanwijzingen 
van de blindvlieginstrumenten het vliegtuig in zijn juiste koers 
en stand houdt.

J ongbloed merkt in zijn boek „Luchtvaart Geneeskunde” 
op, dat al deze instrumenten de vlieger niet ontslaan van de plicht, 
het werk zelf te moeten kunnen verrichten.

„Want boven het instrument staat tenslotte altijd weer de met 
rede begaafde mens, die naar gelang van omstandigheden moet 
weten in te grijpen en die de taak van het instrument moet kunnen 
overnemen als dit zijn dienst eens zou weigeren.”

Bovendien is voor het goed instrumentvliegen een grote ervaring 
nodig. Tijdens het vliegen kan namelijk het vestibulair apparaat 
zodanig geprikkeld worden, dat er sensaties en reflexen ontstaan, 
die vooral bij onervaren vliegers tot volledige desoriëntatie aan
leiding kunnen geven. De voornaamste moeilijkheid bij het instru
mentvliegen is het verschijnsel, dat de vlieger meer op zijn (meestal

2
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valse) vestibulaire sensaties en reflexen vertrouwt dan op zijn 
instrumenten.

Het belangrijkste onderdeel van het leren instrumentvliegen is 
wel het leren vestibulaire reacties op de juiste wijze te interpreteren 
en volledig op blindvlieginstrumenten te vertrouwen.

De „link trainer”, een toestel, waarbij de vlieger in een normale 
vliegtuigcockpit zit en dat alle bewegingen van een normaal vlieg
tuig kan nabootsen, is van zeer veel belang om de vlieger met het 
instrumentvliegen vertrouwd te maken.

De betekenis van de drie voor het behoud van het evenwicht 
belangrijke zintuigen zal nu voor ieder zintuig afzonderlijk worden 
besproken.

B. De betekenis van het gezichtsorgaan.

Het gezichtsorgaan stelt de mens in staat zich onmiddellijk ten 
opzichte van zijn omgeving te oriënteren.

Wanneer iemand met gesloten ogen over een grote afstand loopt, 
wijkt hij naar links of naar rechts af. Het doorlopen traject neemt 
de vorm aan van een spiraal, waarvan de straal hoe langer hoe 
kleiner wordt.

Dit is een bewijs, dat, wanneer het gezichtsorgaan is uitge
schakeld, men zijn oriëntatie kwijt raakt.

Een lijder aan tabes dorsalis, bij wie de dieptesensibiliteit ont
breekt, kan met gesloten ogen niet rechtop blijven staan. Bij het 
ontbreken van de dieptesensibiliteit kunnen de labyrinthaire reacties 
niet voor het evenwicht zorgen, omdat geen seinen van de spieren 
en gewrichten naar het labyrinth, en omgekeerd kunnen worden 
gegeven.

Met open ogen kan de leider aan tabes dorsalis echter wel rechtop 
blijven staan. Hieruit blijkt, dat het gezichtsorgaan als oriëntatie- 
orgaan een grote rol speelt bij het behouden van het evenwicht, ook 
indien het gevoelszintuig is uitgesloten. Een met het hoofd boven 
water zwemmende labyrinthloze, bij wie daardoor zowel het vesti
bulaire orgaan als de oppervlakte- en dieptesensibiliteit zijn uit
geschakeld, kan, met de ogen open zwemmend, zijn evenwicht in 
het water bewaren, omdat hij zich nog kan oriënteren. Onder water 
zwemmend, waarbij dus ook het gezichtsorgaan uitvalt, zal hij echter 
jammerlijk verdrinken.
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Door speciaal daarop gerichte proefnemingen (o.a. van 
Wulfften Palthe) is gebleken, dat het onmogelijk is 
inclinaties, gepaard gaande met draaibewegingen, zoals dit tijdens 
het vliegen geschiedt, te percipiëren, wanneer het gezichtsorgaan is 
uitgeschakeld.

„Blind” vliegen, b.v. in de mist, in het donker of in de 
wolken, is zonder instrumenten niet mogelijk. Alleen zeer ervaren 
vliegers gelukt het soms voor korte tijd hun toestel in de wolken 
recht te houden, doch iedere vlucht zal eindigen in een steile spiraal 
of „spin”. Dit geschiedt niet, omdat hij zijn evenwicht verloren 
heeft, maar alleen omdat hij zijn oriëntatie is kwijtgeraakt. Een 
geblinddoekte duif, losgelaten uit een vliegtuig, gaat direct in glij
vlucht en landt zo spoedig mogelijk. Niet omdat hij niet kan vliegen, 
maar omdat hij zijn oriëntatie kwijt is. Dank zij zijn evenwichts
orgaan landt hij keurig. Hoe geheel anders, wanneer hij zijn even
wichtsorgaan mist! Dan is hij hulpeloos en valt. Hij maakt wel 
enige wiekslagen maar is niet in staat zijn richting te bepalen, 
niettegenstaande de hulp der ogen. Dit komt, omdat hij in de lucht 
geen gebruik kan maken van zijn dieptesensibiliteit.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het gezichtsorgaan voor de 
oriëntatie in de ruimte uiterst belangrijk is, doch dat het de andere 
voor het behoud van het evenwicht belangrijke zintuigen niet geheel 
kan vervangen.

Om uit te maken welke betekenis de drie voor het behoud van 
het evenwicht samenwerkende zintuigen ieder afzonderlijk hebben, 
verrichtte Wit kin (1950) een aantal proeven, waarbij hij de 
visuele verticaal veranderde door de kamer waarin de proefpersoon 
was gezeten te laten kantelen. Door de kamer te laten draaien 
veranderde hij de richting en grootte van de op het lichaam in
werkende kracht. Deze kracht is bepaald door de resultante van de 
versnelling van zwaartekracht en centrifugale versnelling en liep 
hier niet meer in de lengterichting van het lichaam. Door in een 
andere reeks proefnemingen met een volledig verduisterde kamer 
te werken, schakelde hij de visuele verticaal uit, zodat de proef
persoon alleen op de otolithenprikkels en prikkels uitgaande van de 
oppervlakte- en dieptesensibiliteit kon afgaan. Bij al deze proef
nemingen werd de proefpersoon gevraagd om zijn indruk over de 
juiste richting van de verticaal aan te geven, b.v. door het plaatsen



20

van een stok in de richting waarvan de proefpersoon meende, dat 
het de juiste verticale stand was. Als resultaat van deze proef
nemingen kwam W i t k i n tot de conclusie dat onder omstandig
heden, zoals deze in het dagelijks leven voorkomen, als een „sterk 
visueel veld” aanwezig is, dit „visuele veld” de voornaamste oor
zaak is voor het juiste percipiëren van de verticaal, terwijl de andere 
prikkels slechts een secundaire rol spelen.

W i t k i n kwam eveneens tot de opmerkelijke conclusie dat er 
verschil bestaat in de wijze van oriënteren bij mannen en vrouwen. 
Vrouwen oriënteren zich meer naar de visuele verticaal, terwijl man
nen bij de oriëntatie meer op hun „g’’-receptoren afgaan. Ook vond 
W i t k i n invloed van de persoonlijkheidsstructuur bij het perci
piëren van de verticaal. Personen met een sterk ontwikkeld „Ik”- 
gevoel, gaan meer op hun somatische gegevens af, terwijl personen 
met een zwak ,,Ik”-gevoel hun oriëntatie meer op de visuele verti
caal betrekken.

Het gezichtsorgaan, hoe belangrijk ook als oriëntatie-orgaan, kan 
echter ook, al of niet in verkeerde samenwerking met de andere 
zintuigen, aanleiding geven tot het ontstaan van illusies, zoals:

a. Het spoorwegphenomeen.
De trein waarin wij zitten staat stil. Wij kijken rustig vanaf onze 

plaats naar een trein die naast ons staat. Plotseling krijgen wij de 
sensatie dat onze trein zich in beweging zet. Even daarna ontdek
ken wij dat onze trein stil staat, doch dat de trein op het andere 
spoor zich in beweging heeft gesteld. Het gezichtsorgaan gaf ons 
de (valse) indruk dat wij zelf in beweging kwamen. Dit verschijnsel 
kan verklaard worden uit het optreden van een optokinetische 
nystagmus, waarbij tijdens de langzame phase het beeld over de 
retina wordt getrokken, waardoor de indruk wordt gewekt dat wij
zelf in beweging zijn.

b. V a n W ulfften Palthe heeft het eerst beschreven dat, 
als men enige tijd in de wolken heeft gevlogen en deze plotseling 
verlaat, men de indruk heeft, dat de horizon scheef staat. De ver
klaring is als volgt:

Men gaat horizontaal de wolken in en, zonder dat men het 
bemerkt, komt het toestel scheef te hangen. Bij het doorbreken van 
de wolken is men volkomen overtuigd recht te vliegen. Men ziet 
nu echter dat de vleugels van het toestel een hoek maken met de



21

horizon. De onervaren vlieger beschouwt zijn vliegtuig als een vast 
punt, terwijl hij de horizon als bewegelijk aanneemt. Door de vaste 
overtuiging dat het toestel recht uit de wolken is gekomen wordt 
bij hem de indruk gewekt, dat de horizon scheef is komen te staan.

c. Een ongeveer gelijke illusie als onder b beschreven komt voor, 
als wij tussen twee wolkenlagen vliegen, die een hoek met elkaar 
maken, terwijl de horizon niet zichtbaar is.

d. De autokinetische illusie (“The autokinetic Illusion”) (Carr, 
Graybiel, Clark).

Wanneer een in het donker geplaatst persoon een zwak lichtpunt 
fixeert, wordt spoedig de indruk gewekt, dat het lichtpunt gaat 
bewegen, eerst met kleine later met grotere uitslagen. Deze schijn
bare bewegingen komen tot stand, doordat de oogbollen niet geheel 
stil staan doch kleine onwillekeurige bewegingen maken.

De autokinetische illusie is van groot practisch belang tijdens 
het nachtvliegen in formatie. Het staartlicht van het vliegtuig van 
de formatieleider schijnt voortdurend te bewegen, waardoor de 
illusie wordt gewekt, dat de leider zijn toestel niet in balans kan 
houden. De vliegers, die de leider volgen, kunnen hierdoor zo in 
verwarring geraken, dat ze hun eigen toestel allerlei bewegingen 
laten uitvoeren.

C. De betekenis van oppervlakte- en dieptesensibiliteit en 
otolithenorgaan.

De rol, die oppervlakte- en dieptesensibiliteit en het otolithen- 
systeem spelen bij de standsveranderingen van het vliegtuig, is 
vooral in Amerika en Nederland onderzocht.

Van W ulfften Palthe bepaalde welke afwijking ten 
opzichte van de verticaal, (voor- en achterover, links en rechts 
overhangen) bij het vliegen nog gepercipieerd werd bij uitsluiting 
van het gezichtsorgaan. Uit zijn experimenten bleek hem, dat proef
personen zonder vliegervaring inclinaties om de breedte-as van 10° 
nog percipiëren. Voor inclinaties om de lengte-as (overhangen) 
vond hij 20°. Bij personen met vliegervaring vond hij respectievelijk 
5° en 10°. Amerikaanse onderzoekers vonden ongeveer dezelfde 
waarden.
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Het minimum perceptibile voor deze standsveranderingen is op de 
grond veel lager resp. 3° en 4°.

Om uit te maken welk aandeel het otolithenorgaan enerzijds en 
de dieptesensibiliteit anderzijds bij het tot stand komen dezer 
gewaarwordingen hebben, zijn een groot aantal experimenten 
verricht.

De otologen van de Amerikaanse Air Service Medicgl Depart
ment (1918) onderzochten bij doofstommen zonder labyrinth de 
perceptie voor de inclinaties tijdens blindvliegen. Ook werden doof
stommen in de lift onderzocht om het perceptievermogen voor de 
lineaire op- en neerwaardtse beweging na te gaan. Deze onder
zoekingen toonden aan, dat totaal doven zonder labyrinth een 
inclinatie om de breedte-as van 70° percipieerden als het vliegtuig 
steeg en van 40° als het toestel daalde. De drempelwaarde voor 
draaiing om de breedte-as bij labyrinthlozen ligt dus veel hoger dan 
bij normalen.

Volgens van W ulfften Palthe is door deze onder
zoekingen slechts bewezen dat de labyrinthlozen snelheidsverande- 
ringen gepaard gaande met standsveranderingen slechter percipiëren 
dan normalen.

Garten trachtte door uitschakeling van de diepte- en 
oppervlaktesensibiliteit het otolithen apparaat geïsoleerd te 
onderzoeken, o.a. met behulp van een onder water geplaatste stand- 
stoel. Hij kwam tot de conclusie dat, wanneer bij normale personen 
een verzwakking der dieptesensibiliteit werd teweeggebracht er een 
uiterst belangrijke vermindering van het perceptievermogen voor 
standsveranderingen plaats vond. De oppervlaktesensibiliteit speelt 
volgens deze onderzoeker slechts een ondergeschikte rol.

Backhaus, Fischer, Kleinknecht komen na uit
gebreide proefnemingen tot de conclusie dat de otolithen bij het 
statisch evenwicht slechts een kleine rol spelen.

De experimenten van K r e i d 1, die normalen en doofstommen 
aan de inwerking van een centrifugaalkracht onderwierp, wijzen er 
op, dat de hierdoor opgewekte otolithenprikkeling een verandering 
in de waarneming van de lichaamshouding teweegbrengt. Talrijke 
physiologische waarnemingen stemmen hiermee overeen, o.a. de 
waarneming van de scheve stand van bomen en huizen als de trein 
een bocht neemt. Ook de veranderde vaststelling van horizontaal
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en verticaal tijdens het snel wegtrekken of plotseling stoppen van 
de trein wijst op een otolithen functie.

Q u i x construeerde een stoel waarbij het mogelijk was de nor
male functie van de otolithen na te gaan. De personen, op deze 
standstoel onderzocht, werden naar links of naar rechts, naar voor 
en naar achteren gedraaid en moesten dan hun stand in de ruimte 
aangeven. Door een vergelijking te maken tussen het verloop der 
waarnemingen en de stand van de otolithen en hun maculae ten 
opzichte van de verticaal was het mogelijk te bewijzen, dat de 
otolithen bij de beoordeling van de lichaamshouding een grote rol 
spelen.

Mann onderzocht een aantal proefpersonen op een kipstoel, 
die in een donkere, eveneens kantelbare kamer was geplaatst. Door 
de stoel over een bepaalde hoek te laten kantelen, waarna de proef
personen de stoel in de juiste verticale stand moest terugbrengen, 
bepaalde hij de gemiddelde fout, die hierbij gemaakt werd. Dezelfde 
proefnemingen werden herhaald, doch nu was de stoel met spons
rubber bekleed om de oppervlakte- en dieptesensibiliteit zoveel 
mogelijk uit te schakelen. Er werden geen significante verschillen 
gevonden. Tevens werden proefnemingen verricht waarbij ook de 
kamer over een bepaalde hoek werd gekanteld. Hieraan aansluitend 
werden een aantal proefpersonen ook in de mensen-centrifuge 
onderzocht. Mann komt na al deze experimenten tot de con
clusie, dat de meest nauwkeurige oriëntatie plaats vindt als het 
gezichtsorgaan en de somatische prikkels tegelijkertijd worden 
benut. Deze nauwkeurigheid is toe te schrijven aan de intergratie 
van somatische en visuele prikkels.

Volgens Q u i x spelen de otolithenreflexen een grote rol bij 
“the feel of the airship”. Zijn theorie omtrent de reflexwerking van 
de otolithen der utriculus en sacculus op de spieren van hals, romp 
en ledematen, brengt deze auteur op de volgende manier in toe
passing voor wat betreft de praktijk van het vliegen.

Rollen.

Wanneer het toestel onderworpen is aan een kanteling werkt de 
zwaartekracht niet meer in de lengte-as van het lichaam. De 
sacculus-otolith drukt niet meer op de gewone manier op de macula 
doch in een veranderde richting. Door deze otolithen-prikkeling
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ontstaat reflectoir ab- of adductie van de bovenste extremiteiten, 
waardoor de stuurknuppel bewogen wordt naar de tegenover
gestelde kant, zodat het vliegtuig weer recht getrokken wordt.

Stampen.

Tijdens het stampen zijn het utriculus-reflexen, die door buiging 
of strekking van de armen op dezelfde manier het toestel weer 
recht brengen. Als de neus van het toestel naar beneden wordt 
gericht zal de verminderde utriculusdruk de arm doen buigen, waar
door de stuurknuppel naar achteren wordt getrokken. Bij achter
overhellen van het toestel gebeurt het tegenovergestelde. In beide 
gevallen kan dus door de otolithen-werking het toestel reflectoir 
weer horizontaal worden gebracht. Bij de perceptie van daal- of 
stijgbewegingen, waarbij de stand van het toestel niet gewijzigd 
wordt, laat het otolithen-orgaan de vliegers echter volkomen in de 
steek. Tijdens een valbeweging van het vliegtuig zijn de otolithen- 
reflexen zodanig, dat er een strekbeweging van de bovenste extre
miteiten volgt, waardoor de stuurknuppel naar voren bewogen wordt 
en zo het toestel nog meer doet dalen. Tijdens een analoge stijg- 
beweging zullen de armen reflectorisch worden gebogen en zo
doende de stuurknuppel meenemen. Het gevolg is een verdere 
stijging van het toestel.

Zeer zeker spelen de otolithen-reflexen een grote rol bij “the feel 
of the airship”, doch naar de mening van de schrijver dezes speelt 
de oppervlakte- en dieptesensibiliteit eveneens een grote rol. Dit 
moge uit de volgende overwegingen blijken. Wanneer men als 
leerlingvlieger zijn eerste vlieglessen krijgt, wordt er door de 
instructeur herhaaldelijk op gewezen de stuurknuppel niet zo stevig 
te omklemmen. Herhaalde malen hoorde schrijver dezes een 
instructeur opmerken: „Deze leerling vliegt slecht, hij is veel te 
zwaar op de roeren”. Het advies luidt: De stuurknuppel losjes 
tussen duim en wijsvinger vast te houden en de voetenroeren soepel 
te bedienen. Iedere, zij het nog zo geringe afwijking van de normale 
vlucht wordt automatisch gevolgd door een uitslag van de roeren 
van het vliegtuig. Elke beweging van de stuurknuppel wordt 
door duim en vinger als aanraking gevoeld. Naar gelang de uit
slagen groter worden, verwekken zij gewaarwordingen van druk, 
direct op de huid, indirect op de gewrichten. De richting en grootte
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van de druk geeft de piloot inlichting omtrent de aard der beweging 
van het vliegtuig, zodat hij iedere afwijking van de normale vlieg
richting kan corrigeren. Hetzelfde geldt voor de druk die de 
voetenroeren op de voetzolen en de gewrichten der onderste extre
miteiten uitoefenen.

Wil men echter met het vliegtuig een bepaalde manoeuvre uit
voeren, dan moet er een bepaalde druk tegen de stuurknuppel en 
voetenroeren worden uitgeoefend. De geoefende vlieger kan door 
de druk, die hij tijdens het maken van een bocht op stuurknuppel en 
voetenroer moet uitoefenen, een indruk krijgen van de graad van 
inclinatie van het toestel. Zijn spierzin maakt het hem mogelijk een 
schatting te maken over de grootte van de tegendruk, die door de 
extremiteiten moet worden uitgeoefend om een bepaalde druk te 
overwinnen. Met behulp van de oppervlakte- en dieptesensibiliteit 
kunnen de spieren vrijwel iedere beweging van de roeren waar
nemen en, zonodig, corrigeren. Ook de vlieger zelf ziet de betekenis 
van de oppervlakte- en dieptesensibiliteit in. „Goed landen”, zeggen 
zij, „is een kwestie van voelen dat het toestel onder je vandaan 
begint te zakken en dit is het moment waarop je de stuurknuppel 
naar achteren moet trekken om een goede landing te maken”. Een 
verdere aanwijzing, die spreekt voor de belangrijkheid van de 
oppervlakte- en dieptesensibiliteit voor de vlieger, zijn de experi
menten van Armstrong, die het verlies aan efficiëntie bij 
militaire vliegers, tijdens het vliegen bij vriestemperatuur bepaalde.

Dit verlies aan efficiëntie is volgens de mening van schrijver 
dezes ten dele toe te schrijven aan het feit, dat door het dragen van 
dikke kleding, handschoenen en vlieglaarzen etc., het minimum 
perceptibele voor de oppervlaktesensibiliteit sterk is verhoogd, waar
door de vliegprestaties nadelig worden beïnvloed.

D. De betekenis van de halfcirkelvormige kanalen.

Daar een vliegtuig vrij om zijn drie assen kan draaien en zo 
iedere gewenste stand in de ruimte kan innemen, ligt het voor de 
hand aan te nemen, dat het systeem der halfcirkelvormige kanalen 
het orgaan bij uitstek is om de vlieger juiste inlichtingen te geven 
omtrent de standsverandering van het vliegtuig. De zaak ligt echter 
wel enigszins anders.

Wanneer men met geblinddoekte passagiers een zuivere bocht
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vliegt en men vraagt hun welke manoeuvre men met het toestel 
heeft uitgevoerd, krijgt men slechts zelden een goed antwoord.

Niet alleen bij bochten draaien bemerkt de geblinddoekte passa
gier niets van de draaiing, doch zelfs doet hij dit niet tijdens het 
uitvoeren van kunstvluchten. Integendeel hij krijgt de (valse) druk 
van te stijgen of, bij het beëindigen van de draaiing, een sensatie 
van draaiing in een richting welke tegengesteld is aan de oor
spronkelijke draairichting.

Met deze feiten voor ogen kan men tot de conclusie komen dat 
de halfcirkelvormige kanalen voor de vlieger slechts nadelig zijn, 
en wel in zoverre dat zij hem verkeerde inlichtingen kunnen geven, 
welke tot desoriëntatie kunnen leiden.

Q u i x is het met deze opvatting niet eens. Hij geeft als zijn 
mening te kennen, dat de halfcirkelvormige kanalen wel degelijk 
een rol spelen bij “the feel of the airship”. Zo kunnen, 
aldus Q u i x, de halfcirkelvormige kanalen geprikkeld worden als 
het toestel door een windstoot gaat draaien om een der assen. Gaat 
de neus van het toestel plotseling naar beneden, dan zullen de 
verticale kanalen geprikkeld worden, wat een zodanige reflex op
wekt, dat de armen zich gaan buigen (dit is dus een andere 
beweging dan de valbeweging waarvan op blz. 24 sprake was). De 
stuurknuppel wordt dus reflectorisch naar achteren getrokken en 
het toestel heeft zijn normale positie weer hernomen.

Gaat de neus van het toestel naar boven, dan zal door prikkeling 
van de verticale halfcirkelvormige kanalen een zodanige reflex
beweging ontstaan, dat de armen gestrekt worden, waardoor de 
stuurknuppel dus naar voren wordt bewogen. Hierdoor herneemt 
het toestel weer de normale vlieghouding. Wanneer de prikkels 
onder het minimum perceptibile blijven, zijn het de otolithen die de 
vlieger inlichten omtrent de stand van het hoofd en de romp ten 
opzichte van de verticaal.

Theoretisch gezien zou het vestibulair orgaan inlichtingen bij het 
besturen van een vliegtuig moeten geven. Vaak echter worden 
tijdens het vliegen de respectieve minima perceptibilia voor de zin- 
tuigcellen der halfcirkelvormige kanalen en van het otolithen- 
systeem niet overschreden. Tevens blijkt, dat hoe gevoeliger het 
periphere orgaan is, hoe eerder standsveranderingen of draaibewe- 
gingen kunnen worden gepercipieerd. Een „overgevoelig vestibulair



27

orgaan” kan daarentegen eerder aanleiding geven tot het ontstaan 
van illusies. Deze illusies ontstaan voornamelijk als de waarnemin
gen niet in overeenstemming zijn met de gegevens, die het gezichts
orgaan verschaft. Deels ontstaan deze doordat de halfcirkelvormige 
kanalen draaiingen tijdens het vliegen niet percipiëren, terwijl er wel 
sterke postrotatoire sensaties kunnen ontstaan na het beëindigen van 
een draaiing. Het otolithensysteem kan niet onderscheiden of het 
door centrifugale- of door andere lineaire versnellingen wordt ge
prikkeld. De resultante van centrifugaalkracht en zwaartekracht valt 
tijdens het vliegen meestal vrijwel samen met de lengte-as van het 
lichaam zodat, doordat de kracht niet van richting doch alleen van 
grootte verandert, deze resultante niets kan zeggen omtrent stand 
en positie van het lichaam in de ruimte. Integendeel, deze resultante 
wordt, indien geen horizon zichtbaar is, aangezien voor de verticaal, 
wat tot volkomen desoriëntatie kan leiden. De volgende misleidende 
sensaties, veroorzaakt door prikkeling van het vestibulair orgaan, 
kunnen voorkomen, indien visueel contact met de aarde niet moge
lijk is, of wanneer er een disharmonie bestaat tussen wat men ziet 
en voelt.

E. Illusies.

1. Het gevoel van stijgen bij het inzetten van een bocht. *

Tijdens het inzetten van een bocht zal de resultante van zwaarte
kracht en centrifugale kracht toenemen totdat er een constante 
hoeksnelheid is bereikt. Deze resultante (R) blijft in de lengte
richting van het lichaam inwerken (zie fig. 4). Tijdens de verande
ringen in grootte van de resultante (R), zal de otolith verplaatst 
worden over de macula. Dit glijden van de otolith over de macula 
veroorzaakt het gevoel van te stijgen. Deze opvatting over het 
mechanisme van de otolithenwerking is in overeenstemming met 
het feit, dat zodra R een constante waarde heeft bereikt (constante 
draaitoestand), het stijggevoel ophoudt. De tot nu toe geldende 
opvatting, dat het stijggevoel veroorzaakt zou worden door een toe-

Zie ook: Kunstvluchten; bochten, pag. 34.
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name van de otolithendruk alleen is onvoldoende gebleken. Door de 
stijgsensatie ontstaat de natuurlijke reactie om de stuurknuppel naar 
voren te drukken, wat resulteert in een dalende bocht.

2. Het gevoel van te dalen bij het uitkomen uit een bocht.

De valse sensatie van te dalen treedt op wanneer het vliegtuig 
uit de bocht wordt gehaald. Ook deze daalsensatie is volgens boven
staande opvatting omtrent de otolithenwerking, te verklaren. Het 
terugglijden van de otolith naar de oorspronkelijke stand veroor
zaakt hier het gevoel van te dalen.

CENTRIFUGALE
VERSNELLING.

Fig. 4. Het vliegtuig in een correcte bocht, waarbij R dus inwerkt in de 
lengte-richting van het lichaam.

3. Onderschatting van de graad van draaiing.

Doordat het minimum perceptibile voor hoekversnelling in de 
lucht hoog is, 2°/sec2 inwerkende gedurende 5 seconden (van 
W ulfften Palthe) zal dit minimum perceptibile niet spoedig 
worden overschreden. Het gevolg is, dat de graad van draaiing 
wordt onderschat. Daar de resultante van zwaartekracht en centri- 
fugaalkracht loodrecht op de dwarsas van het vliegtuig inwerkt, dus 
in de lengterichting van het lichaam, krijgt de piloot de indruk dat 
hij recht zit, m.a.w. hij bemerkt niet dat hij een hoek maakt met de 
verticaal en de horizon.
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4. Het gevoel van over te hellen tijdens het uitvoeren van een incor
recte bocht.

Wanneer een bocht niet zuiver gevlogen wordt, zal de resultante 
van zwaartekracht en centrifugaalkracht niet precies in de lengte
richting van het lichaam vallen, waardoor de „verticaal” wordt 
verplaatst. Bij slippen heeft men het gevoel alsof men helt in een 
richting tegenovergesteld aan de vleugelstand t.o.v. de horizon; bij 
schuiven heeft men juist de sensatie in dezelfde richting als de 
vleugelstand van de verticaal af te wijken.

5. ..Coriolis sensatie”.

Wanneer de vlieger tijdens het draaien van een scherpe bocht 
zijn hoofd plotseling beweegt, kan, doordat er twee verschillende 
versnellingen op de vloeistof in de halfcirkelvormige kanalen in
werken, de sensatie ontstaan, dat het toestel duikt.

Hoe groter de hoeksnelheid van het toestel, en hoe sneller de 
hoofdbeweging, des te sterker is het gevoel van te duiken. Ook bij 
lineaire bewegingen van de vlieger in een draaiend vliegtuig, komt 
een extra versnelling voor, die men Coriolis-versnelling noemt.

Deze versnellingen kunnen er de oorzaak van zijn, dat de vlieger 
alleronaangenaamste sensaties krijgt, die tot verkeerde manoeuvres 
kunnen leiden, wat hem in groot gevaar kan brengen (zie „bochten” 
pag. 38).

6. Draainasensaties.

Wanneer de vlieger een draaiing plotseling stopt, b.v. tijdens het 
uitvoeren van een tolvlucht (vrille, spin), zal de vloeistof in de 
halfcirkelvormige kanalen trachten te volharden in haar beweging. 
Het gevolg is, dat de indruk wordt gewekt, dat er een draaiing 
precies in tegenovergestelde richting plaats vindt. Wanneer de 
tolvlucht b.v. naar rechts wordt uitgevoerd, krijgt de piloot na het 
beëindigen van de draaiing de sensatie, dat hij naar links draait. 
De natuurlijke reactie is: het toestel te corrigeren, tegenovergesteld 
aan de vermeende draaiing, waardoor de vlieger zijn toestel op
nieuw in een spin naar rechts kan brengen.
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7. "The Leans”.

Wanneer de vlieger in een onstabiel toestel in een ruwe luchtlaag 
vliegt, kan het toestel talloze kleine draaiingen om haar drie assen 
maken. Ten dele worden deze draaiingen bemerkt, ten dele niet. 
Als de draaisensaties elkaar overlappen en er bovendien nog draai- 
nasensaties aan toegevoegd worden, is het uiteindelijke resultaat 
een sensatie, die geheel in strijd is met de werkelijkheid. Zelfs een 
blik op de instrumenten kan de onervaren vlieger er niet meer van 
overtuigen, dat zijn eigen waarnemingen vals zijn. Hij vertrouwt 
meer op zijn gevoel dan op zijn instrumenten. Het gevolg kan zijn, 
wanneer het toestel, b.v. door een windstoot, plotseling enige graden 
naar links draait en dan zeer langzaam zijn oorspronkelijke positie 
weer inneemt, dat de eerste beweging wel, doch het terugdraaien 
niet bemerkt wordt. De mogelijkheid bestaat dus, dat de piloot 
denkt, dat hij nog steeds naar links overhelt.

Om dit gevoel te corrigeren laat de piloot zijn lichaam iets naar 
rechts overhellen om de „juiste” verticale positie weer in te nemen, 
met het gevolg, dat hij scheef in zijn vliegstoel komt te zitten. Dit 
verschijnsel kan de vlieger in een zeer onaangename situatie bren
gen en tot volkomen desoriëntatie leiden. Slechts met behulp van de 
ogen (het aflezen der instrumenten) en het gebruiken van het 
gezonde verstand kan de vlieger deze moeilijkheid te boven komen.

8. Het omgekeerde spoorwegphenomeen ("The oculogyral 
illusion”) (G r a y b i e l. H u p p).

Prikkeling van de zintuigelementen der halfcirkelvormige kanalen 
kan de visuele perceptie door het optreden van vestibulaire nystag
mus in belangrijke mate beïnvloeden. De nystagmus-beweging als 
zodanig wordt namelijk niet als een oogbeweging gepercipiëerd, 
terwijl er tijdens de snelle phase geen visuele perceptie, tijdens de 
langzame phase wel visuele perceptie plaats vindt. Het trekken 
van het beeld over de retina wordt ondervonden als een beweging 
van een voorwerp in het gezichtsveld. Een niet bewegend voorwerp 
kan dus door het optreden van vestibulaire nystagmus schijnbaar in 
beweging komen. Het omgekeerde spoorwegphenomeen treedt 
vooral op als het duister is, wanneer dus visuele correctie aan 
overige omgeving niet mogelijk is.
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9. Illusie ten gevolge van compensatoire oogstand (“The oculogra-
vic illusion ') (G r a y b i e l).

Deze illusie ontstaat als de richting van de resultante van 
zwaartekracht en centrifugaalkracht niet meer werkt in de lengte
richting van het lichaam. De vlieger oriënteert zich naar deze resul
tante, waardoor voorwerpen in het gezichtsveld zodanig schijnen te 
bewegen, dat hun nieuwe positie in overeenstemming is met de 
richting van de resulterende versnelling.

Bij een gegeven prikkeltoestand van de otolithen is een zekere 
oogstand geassociëerd. Verandert de richting van de prikkel, dan 
verandert vrijwel quantitatief ook de oogstand.

10. De geluidsrichtingsillusie (“The audiogravic illusion’’)
(G r a y b i el).

G r a y b i e 1 onderzocht in de mensencentrifuge de invloed van 
de centrifugale versnelling op het localiseren van een geluidsbron. 
Hij kwam tot de conclusie, dat er een lineaire betrekking bestaat 
tussen de schijnbare verplaatsing van het geluid en de hoek tussen 
de resulterende kracht van de centrifugale versnelling en zwaarte
kracht en de werkelijke verticaal.



HOOFDSTUK IV

KUNSTVLUCHTEN

A. Inleiding.

In het voorgaande werd de betekenis van het vestibulaire orgaan 
tijdens het „normale” vliegen beschreven, waarbij dus steeds de 
krachten, die op het vestibulair systeem inwerkten, van geringe 
grootte waren. De uitingen van het vestibulair systeem in de vorm 
van illusies zijn eigenlijk allen de gevolgen van geringe fluctuaties 
in de balans van samenwerking tussen rechter-linker labyrinth, 
dieptesensibiliteit en gezichtsorgaan, afwijkingen, waarvan men in 
het dagelijks leven nooit hinder heeft, omdat er voldoende controle 
aan het omringende inertiaal systeem mogelijk is.

Wanneer men het vestibulair orgaan opzettelijk aan sterke prik
keling in de vorm van lineaire- en hoekversnellingen tijdens het 
vliegen van kunstvluchten bloot gaat stellen, is het van belang om 
dan de reacties van dit orgaan te observeren. Daartoe is het nood
zakelijk, dat de mechanica van de vlucht nauwkeurig bekend is, 
zodat de prikkel van moment tot moment gevolgd kan worden. Uit 
de gelijktijdige subjectieve waarneming van sensaties en andere 
reacties van het vliegend personeel kan dan de relatie tussen prik
kel en reactie bestudeerd worden. Uit de literatuur zijn dergelijke 
metingen bekend. De metingen van Searle en Cullimore in 
1918, van Dearborn en Kirschbaum in 1931 mogen hier 
speciaal genoemd worden. Bij deze proeven werd echter meer de 
nadruk gelegd op het verband tussen bloedsomloop en lineaire 
versnelling in de lengte-as van het lichaam. Daar het de bedoeling 
is in dit proefschrift de vestibulaire reacties te bestuderen, moesten 
de versnellingsmetingen bij de kunstvluchten herhaald worden.

De Koninklijke Luchtmacht stelde voor dit doel ter beschikking:
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een Harvard lestoestel van de Vliegbasis Woensdrecht, waarbij de 
eerste luitenant vlieger J. L. Holtz het vliegtuig zou besturen. Er 
was radio-communicatie met de controletoren, zodat van de mede
delingen tijdens de vlucht door de waarnemers op de grond aan
tekening kon worden gemaakt. Van te voren werd een vliegplan 
vastgesteld. De baan van een kunstvlucht werd onderverdeeld in 
trajecten, gescheiden door karakteristieke punten. Hiervoor werden 
meestal genomen de momenten, waarop de vlucht zuiver horizontaal 
of verticaal zou zijn of dat het vliegtuig een andere karakteristieke 
stand zou innemen. Bij het uitvoeren van de kunstvlucht meldde de 
vlieger het ogenblik, waarop hij dacht zo een punt te passeren, 
waarbij tevens een meetmerk werd aangebracht op het registrogram 
van het drie onderling loodrechte versnellingen registrerend in
strument, dat in het vliegtuig werd meegevoerd. Schrijver dezes 
maakte de vluchten mee op de 2e bestuurdersplaats, waarbij hij de 
zorg voor deze tijdmarkering droeg. Tevens las hij op het instru
mentenbord de snelheid van het vliegtuig af als deze karakteristieke 
punten gepasseerd werden. De grondwaarneming controleerde of 
het vliegtuig inderdaad de afgesproken stand innam als de vlieger 
dit meldde.

B. Versnellingsmeter (fig. 5).

Dit instrument werd speciaal door Groen voor dit onderzoek 
ontworpen en gemaakt in het laboratorium voor keel-, neus- en oor
ziekten te Utrecht. Elke lineaire versnelling wordt in drie onderling 
loodrechte componenten ontbonden en aldus geregistreerd. Voor 
iedere component is een massa aanwezig, in evenwicht gehouden 
door een verensysteem, die een zuivere rechtlijnige beweging, 
kan uitvoeren. Daartoe is een cylindrische messing massa op een 
hardstalen pen gemonteerd, die aan beide uiteinden gedragen wordt 
door een systeem van drie wielen, wier assen onderling onder een 
hoek van 120° staan. Daarmee wordt bereikt, dat de wrijving zeer 
gering is. De kleinste afleesbare versnelling is 10 cm/sec2 (0.01 g). 
Aangezien verwacht mocht worden, dat de versnelling in de drie 
richtingen zeer verschillend in grootte zouden zijn tijdens de uit te 
voeren kunstvluchten, werd de gevoeligheid van de versnellings- 
meters ook verschillend gekozen. Op het 12 cm brede registreer- 
papier afgelezen, geven de meters als volgt de uitslagen:

3
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verticaal: g — 6 mm, dwars: g = 60 mm, langsrichting: g = 12 mm. 
Iedere versnellingsmeter is direct of via een snaar verbonden aan 
een hamer, die over een systeem van twee evenwijdig gespannen 
stalen draden kan bewegen; zodoende zijn de drie hamers in één 
lijn verenigd. Achter deze hamers bevindt zich een beugel die 4 X 
per seconde tegen deze hamers slaat. De hamers veren door en 
maken een afslag van hun positie via een schrijfmachinelint op het 
registreerpapier, dat met een snelheid van 1 mmjsec voortbewogen 
wordt. Een 12 Volts electromotor, aangesloten aan de accu van 
het vliegtuig, is de krachtbron voor de registratie. Daar tijdens het 
afslaan de hamer en daardoor ook de massa telkens even geblok
keerd wordt, is de beweging voldoende gedempt. Het instrument 
werd achter de zitplaats van de tweede bestuurder vast opgesteld. 
Boven de rand van het registratiepapier was nog een extra hamer 
aangebracht, die als markeerder dienst kon doen. De tijdmerken 
tijdens de kunstvluchten, ter markering van een bijzonder punt in 
de baan, werden er mee aangebracht.

C. De bochten.

Een bocht is een kunstvlucht, uitgevoerd in een horizontaal vlak, 
waarbij een cirkelboog doorlopen wordt met constante hoeksnelheid. 
Deze beweging kan in drie gedeelten gesplitst worden
1. inzet van de bocht, dus overgang van rechtlijnige vlucht naar 

cirkelvormige baan,
2. cirkelvormige baan,
3. verlaten van de bocht, waarbij dus weer naar rechtlijnige vlucht 

wordt teruggekeerd.
De gedeelten 1 en 3 bevatten toestandsveranderingen, die aan

leiding kunnen geven tot zowel prikkeling van het otolithen- als 
van het kanalensysteem. Het gedeelte 2, de eigenlijke bocht dus, 
betekent voor het evenwichtsorgaan slechts een constante toestand. 
Het otolithensysteem ondergaat een extra naar de voeten gerichte 
versnelling, welker grootte afhangt van de steilte van de bocht. 
In een goed gevlogen bocht heeft de resultante van de versnelling 
van de zwaartekracht en middelpuntvliedende versnelling altijd de 
richting van de lichaamsas. In het hiernaast gegeven geval (fig. 6), 
een bocht van 45°, bedroeg de totale versnelling in de lengte-
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richting van het lichaam 1.4 g. De lineaire snelheid bedroeg 
70 m/sec, de hoeksnelheid 8°/sec, de kromtestraal 500 m. De inzet- 
tijd bedroeg 5 sec, dat is de duur van de periode 1. De periode 3

30 40

Fig. 6. Registrogram van de drie phasen van een R-bocht van 45°.

duurde ongeveer 4 seconden. Het registrogram van de versnellingen 
vertoont inderdaad een Z component van 1.4 g; zijdelings in de 
Y-richting geeft slechts het verlaten van de bocht en het definitief 
rechttrekken een zeer geringe versnelling van ongeveer 70 cm/sec2 
maximaal. Dat de X-richting een verandering vertoont van 0.12 g
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betekent, dat de staart een weinig naar buiten is gecentrifugeerd

in een mate van 

35 seconden.

0.12
1.4

dus 1:12 ongeveer. De hele beweging duurde

Periode 1.

In 5 seconden wordt een draaiing om de X-as over 45° bereikt. 
Hoewel in een laboratorium deze draaiing voor de proefpersoon 
merkbaar zou zijn, blijkt hier in het vliegtuig niet een dergelijke 
sensatie te bestaan. *

De nasensaties van een draaiing over 45° gedurende 5 seconden 
zouden ook in een laboratorium gering zijn: de versnellende en ver
tragende phase volgen vlug op elkaar, zodat eventuele cupula- 
deflectie, ontstaan tijdens de versnellende phase, vrijwel teniet wordt 
gedaan door de erop volgende vertraging. In het vliegtuig wordt 
geen nawerking ondervonden van de draaiing om de X-as. 
Gedurende deze periode van 5 seconden neemt de hoeksnelheid van 
het vliegtuig in een horizontaal vlak toe van 0°jsec tot 8°jsec. Dit 
betekent een hoekversnelling van 1.6°,/sec2. In een laboratorium zou 
dit wel gevoeld worden. Immers de drempel voor hoekversnellingen 
is 0.3°/sec2 voor oneindig lange stimulering; drempel 2.5°/sec voor 
kortstondige stimulering van r seconden: a X r — 2.5°/sec.

Indien wij een prikkel van 5 seconden nog als kort beschouwen, 
zou hieruit volgen, dat 1.6 X 5 zz: 8°/sec nog beneden de drempel 
van waarneming ligt tijdens het vliegen.

Deze mening werd reeds in 1921 door van Wulff ten 
P a 11 h e gegeven. Deze auteur geeft als minimum perceptibile 
tijdens het vliegen a X r = 10°/sec. Mochten de booggangen geen 
waarneembare prikkeltoestand opleveren, de toename van de ver
snelling in de richting van de lengte-as van het lichaam, de Z-as, 
van 1.0 tot 1.4 g geeft de sensatie van „stijgen”. Is eenmaal de 
versnelling constant 1.4 g geworden, dan is ook deze sensatie weer 
voorbij. De versnellingsverandering, hier ongeveer 1 m/sec3, geeft 
het stijggevoel. Waarschijnlijk is dit een zo overheersende sensatie, 
dat die, afkomstig uit het booggangstelsel, volkomen onderdrukt 
wordt.
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Periode 3.

Het toestel wordt uit de bocht teruggebracht tot rechtlijnige 
vlucht. Periode 1 wordt nu eigenlijk in tegengestelde zin doorlopen. 
Geen enkele draaiing wordt ook nu gepercipieerd, slechts de ver
andering van de Z-component van 1.4 tot 1.0 g wordt als een 
„daling” gevoeld. Zodra de rechtlijnige vlucht bereikt is, is ook 
dit gevoel weer verdwenen.

Deze „stijg” en „daal" sensaties, die slechts voorkomen bij een 
versnellingsverandering in de lengterichting van het lichaam, ver
dienen een nadere toelichting. Zolang het tegendeel niet bewezen 
is, wordt hier aangenomen, dat deze extra sensaties afkomstig zijn 
van de otolithen. Daarmee ontstaat dan een moeilijkheid. Het stand- 
gevoel wordt toegeschreven (en wel op zeer goede gronden) aan 
de otolithen en hunne verbindingen met het centraal zenuwstelsel. 
Dat is dus een verzameling sensaties van één soort. Kunnen de 
otolithen twee verschillende soorten sensaties induceren?

Er zijn verschillende aanwijzingen in de literatuur te vinden, dat 
deze mogelijkheid bestaat. In de macula van een otolith zijn er, 
blijkens de onderzoekingen van Löwenstein c.s. bij de rog, 
verschillende receptoren te vinden.
a. receptoren voor een constante versnelling.
b. receptoren voor een veranderlijke versnelling, de trillings- 

gevoelige elementen.
Bovendien zijn er twee mechanismen voor de otolith aanwezig:

c. tijdens een constante versnelling heeft de otolith een bepaalde 
stand t.o.v. zijn macula. Vermoedelijk zullen de receptoren aan 
de rand van de macula deze informatie naar het centraal zenuw
stelsel overbrengen. De otolith trekt aan de randen!

d. Indien de versnelling verandert (van richting en/of van grootte) 
zal de otolith op de macula-bedding schuiven. Tijdens dit schui
ven zullen vooral de meer centraal gelegen receptoren van de 
macula geprikkeld worden. Als de otolith tot stilstand is gekomen 
worden de schuifspanningen tussen otolith en bedding spoedig 
geneutraliseerd, de otolith hangt weer aan de rand-banden.

Nu is het aantrekkelijk om de „stijg en daal” gevoelens aan de 
receptoren b, die volgens mechanisme d reageren, toe te schrijven. 
Het „standsgevoel” zou dan afkomstig zijn van de receptoren a met



38

het mechanisme c. Dit is zuiver hypothese, gesteund door de ob
jectieve waarneming bij de rog en de subjectieve in het vliegtuig.

Periode 2.

Indien het lichaam niet bewogen wordt t.o.v. het vliegtuig, 
betekent de cirkelvormige vlucht een toestand van constante lineaire 
versnelling en afwezigheid van hoekversnellingen voor het laby
rinth. De mens heeft dus het gevoel van een evenwichtstoestand in 
„subjectief verticale houding”. De draaiing in het horizontale vlak 
kan niet worden gevoeld.

Geheel anders wordt dit indien het hoofd bewogen wordt, recht
lijnig of door draaien. Dan doet zich het draaiende systeem van het 
vliegtuig voelen:
a. radiaire rechtlijnige beweging van het hoofd (en bovenlichaam). 

Het is dus voor de waarnemer een zijdelingse beweging. De 
Coriolisversnelling, die evenredig is met de radiaire snelheid 
van het hoofd en de hoeksnelheid van het draaiende systeem 
(vliegtuig), doet de waarnemer naar voren uitwijken als de 
radiaire beweging naar het middelpunt toe was en naar achteren, 
indien hij zich naar buiten toe bewogen had. De grootte van de 
versnelling zou bij een bocht van 45° bedragen hebben:
bijv. radiaire snelheid van het hoofd 1 m/sec. 

hoeksnelheid vliegtuig 8°/sec äs 0.14 rad/sec.
Coriolisversn. 2 X 1 X 0.14 1=0.28 m/sec2.

Dit is een zeer geringe versnelling, die nauwelijks bespeurd zou 
worden. Bij steilere bochten en vluggere lichaamsbeweging moet 
er echter terdege rekening mee gehouden worden.

b. draaiing van het hoofd (wenden).
Indien het hoofd in een R-draaiend assenstelsel naar rechts 
gedraaid zal worden, ontstaat er een extra-draai-reactie, waarbij 
de omgeving in wijzerrichting schijnt te roteren. Had men het 
hoofd naar links gedraaid dan zou men de omgeving schijnbaar 
in tegenwijzerrichting zien draaien. Beide waarnemingen zijn het 
gevolg van gedwongen veranderingen in een tolbeweging. 
Algemeen kan men zeggen, dat bij een hoofddraaiing naar het 
draaiingsmiddelpunt toe, er een schijnbare rotatie in de draai
richting mee gepaard zal gaan. Deze extra labyrinthaire prikkel 
zal zich ook doen gevoelen in de extremiteiten (miswijzing enz.).
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Om te kunnen voorspellen, welke draaireacties het kanalen- 
systeem zal vertonen indien de waarnemer tijdens het maken van 
de bocht van 45° zijn hoofd gaat draaien naar het draaiingsmiddel- 
punt toe, wordt gebruik gemaakt van de projectie van het kanalen
systeem op het horizontale draaiingsvlak, waarin het vliegtuig de 
bocht maakt (fig. 7). Een kanaal vormt met de utriculus samen een 
gesloten vloeistofbuis, die geschematiseerd als een contour met de 
vorm van een rechthoekige cirkelsector weergegeven kan worden. 
Indien dit geschematiseerde kanaal zich in de ware grootte projec
teert op het horizontale vlak, zal het maximaal aan de beweging 
deelnemen; de endolymphe zal, door de wrijving in het vliezige 
kanaal en de stijfheid van de cupula, gedwongen worden een even 
snelle draaibeweging te maken als het vliezige kanaal zelf. Wordt 
dit kanaal nu in een andere stand gebracht t.o.v. het horizontale 
vlak, dan zal de oppervlakte van de projectie van de contour af
nemen, dus zal de endolymphe in het kanaal minder snel hoeven 
mee te bewegen. In dit geval zal er dus na de standsverandering 
een doorschieten van de endolymphe in de oorspronkelijke 
draaiingszin volgen. Indien het kanaal oorspronkelijk zich als een 
rechte lijn had geprojecteerd op het horizontale vlak, het vlak van 
het kanaal dus loodrecht op het horizontale, had de endolymphe in 
dat kanaal in het geheel niet deelgenomen aan de draaibeweging. 
Bij een standsverandering van het kanaal zou de contour zich ogen
blikkelijk als een gesloten curve projecteren, dus oppervlakte bevat
ten: de endolymphe zou plotseling gedwongen worden aan de draai
beweging deel te gaan nemen. Daartoe zou de endolymphe versneld 
moeten worden met behulp van de wrijving in het kanaal en de veer
kracht van de cupula. Er zal dan een tijdelijke endolymphestroom, 
relatief het kanaal, ontstaan, die tegengesteld gericht is aan de 
draaiingszin, waaraan deelgenomen moet worden. Door dus te 
letten op de oppervlakten van de projecties van de contouren der 
kanalen kan uitgemaakt worden of er een endolymphestroom zal 
volgen na kanteling, in welke zin deze zal plaats vinden, en indien 
nodig, zou er ook de grootte van berekend kunnen worden. In het 
onderhavige geval is dus verondersteld dat de waarnemer eerst 
recht vooruit ziet. In die stand zijn de labyrinthen altijd 30° achter
over gekanteld. Vervolgens moet worden geconstrueerd hoe de 
labyrinthen van de waarnemer, die zich in de bocht van 45° bevindt,
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op het horizontale vlak projecteren (getrokken lijnen). Dit is dus 
de uitgangspositie voor de proefneming. Nu gaat de waarnemer zijn 
hoofd naar het draaiingsmiddelpunt toe bewegen. In gestippelde 
lijnen is aangegeven: de projectie van het kanalensysteem indien 
het hoofd over een hoek van 45° t.o.v. de waarnemer gedraaid wordt 
in een vlak loodrecht op de lichaamsas. De waarnemer ziet nu naar 
de binnenvleugel.

Uit de oppervlakteverandering der contouren valt op te maken, 
dat er een extra-draaiing met de langzame phase van het oog in 
tegenwijzerrichting moet resulteren, die ongeveer in het fron
tale vlak van de waarnemer ligt. Experimenteel kon dit ook in het 
laboratorium bevestigd worden.

De hieruit voortvloeiende oogbeweging zal dus zijn een nystag
mus met de langzame phase naar links, dus een rotatie in tegen
wijzerrichting. De naar links draaiende oogbeweging maakt, dat 
het onder de waarnemer naar links draaiende landschap gemakke
lijk te volgen is; nystagmus en waarnemingsneiging vallen samen. 
Had men het hoofd naar links gedraaid, dus naar de buitenwaartse 
vleugeltop toe, dan was de draaiingssensatie en de daarmee cor
responderende oogbeweging juist tegengesteld geweest aan de eerst 
genoemde, dus niet in harmonie zijn met de beweging. Een heftige 
duizeling kan dan optreden. Verschillende onderzoekers hebben 
zich met dit probleem bezig gehouden. Van W u 1 f f t e n 
Pal the schrijft deze „vertigo” toe aan een disharmonie tussen 
wat men ziet en voelt. Men ziet een snelle draaiing, maar men voelt 
die niet. Hierdoor treedt een desoriëntatie op, wat aanleiding geeft 
tot het ontstaan van een sterk onbehaaglijk gevoel. Dit onbehaaglijk 
gevoel verdwijnt als men de ogen sluit. L e i r i geeft de volgende 
verklaring: kijkt men naar de binnenvleugel, dan treedt er een nys
tagmus op, die het mogelijk maakt de voorwerpen op aarde te 
fixeren, en op deze manier is het mogelijk de vertigo visueel te 
onderdruken. Bij kijken naar de buitenvleugel verdwijnt deze 
nystagmus; fixatie is onmogelijk en hierdoor ontstaat de „vertigo”. 
Deze verklaring van L e i r i is gedeeltelijk onjuist, daar er tijdens 
het draaien van het hoofd naar de buitenvleugel ook nystagmus 
ontstaat, die niet correspondeert met de draaiing van het toestel. 
Volgens N o 11 e n i u s, is het een psychische questie. De vlieger 
is direct gedesoriënteerd, wanneer hij de blik van de aarde afwendt,
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omdat hij dan geen enkel point de répère heeft. Q u i x geeft een 
geheel andere verklaring: draait men het hoofd tijdens het vliegen 
van een bocht dan treden er endolymphestromingen op, die een 
draaisensatie veroorzaken. Kijkt men naar de binnenvleugel, dan 
correspondeert de vestibulaire sensatie met de visuele. Draait men 
echter het hoofd naar de buitenvleugel, dan correspondeert de vesti
bulaire draaisensatie niet met de werkelijke draaiing, wat de vertigo 
doet ontstaan. Bij de mathematische analyse van het probleem bleek, 
dat men inderdaad een harmonie tussen sensatie en realiteit mag 
verwachten, als we naar de binnenvleugel kijken. Alle hiergenoem
de verschijnselen treden in heviger mate op naarmate de bocht 
steiler is en de bewegingen van de waarnemer vlugger verlopen.

In het geval van een bocht van 45° trad er geen nasensatie op, 
zowel na het in de bocht gaan als na het verlaten ervan. Bij steilere 
bochten kan een nasensatie en nystagmus voorkomen.

D. De steile bocht (fig. 8).

Voorbeeld van een L-bocht; snelheid 71 m/sec; helling 67°; 
kromtestraal 220 m; hoeksnelheid 19°/sec; duurt 19 seconden. Het 
beeld is hetzelfde als hiervoor beschreven. De centrifugale compo
nent in de X-richting is hier sterker, de staart is weer naar buiten 
toe afgeweken; 0.4 g uitwijking op een systeem dat met 2.5 g ver
sneld wordt, dus een afwijking van 1 ; 6.

Periode 1.
Draaiing om de X-as over een hoek van 67° in 14 seconden. 

Daar versnellende en vertragende phase ver uiteen liggen zal er 
kans bestaan op een geringe nasensatie. Het komt ook inderdaad 
voor. Bij draaiing om de Z-as in 14 seconden wordt een hoeksnel
heid van 19°/sec bereikt, hetgeen overeenkomt met een hoekversnel- 
ling van 1.35°/sec2. Er mag hier een nasensatie van verwacht wor
den, die echter uitblijft.

Periode 3.
Bij het uit de bocht gaan zal de terugdraaiing om de X-as over 

67° in 4.5 seconde nauwelijks een nareactie geven; versnellende en 
vertragende periode volgen daarvoor te vlug op elkaar. Anders is 
het met de horizontale draaiing van 19°/sec. Deze wordt in 4.5 sec. 
als „impuls” aan het booggangstelsel afgegeven. Een nasensatie
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gedurende 5 tot 10 seconden in het eerste gedeelte van de recht
lijnige vlucht is waarschijnlijk, zich uitende als een illusie van naar 
rechts te draaien.

0.2 —

50 SEC

Fig. 8. Registrogram van de drie phasen van een steile bocht.

Over de Coriolisversnellingen die in periode 2 kunnen voor
komen kan nog gezegd worden, dat zij sterker zullen zijn dan in het 
vorige geval, bij overigens gelijke lineaire bewegingssnelheden van 
het lichaam. Een radiaire-lineaire snelheid van 1 m/sec van het 
hoofd (of lichaam), geeft nu een Coriolisversnelling van 2 X 1 X
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^ — 0.7 m/sec2, een waarde, die wel degelijk voelbaar is, vooral

omdat de richting loodrecht is op de radiaire beweging. Een draaiing 
van het hoofd geeft dezelfde verschijnselen als reeds bij de 45° 
bocht genoemd werden, slechts zijn zij nu sterker. De ,,stijg” en 
„daal” sensaties zijn hier veel sterker dan in het vorige geval (2.5 g

2 5__1
als resultante). De versnellingsverandering bedraagt hier

1 m/sec3 tijdens periode 1 en 2.5—1
4.5

14 ~
= 3 m/sec3 tijdens periode 3.

0.2 —

Q1 -

30 40 50 SEC
Fig. 9. Registrogram van een steile bocht waarbij het toestel overtrokken wordt.
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De eerste is goed voelbaar, de laatste zeer sterk. De steilste bocht, 
die met het Harvard lestoestel mogelijk is, gaf een resultante van 
3.6 g, waarna het toestel overtrokken werd (Fig. 9); het zou af
gegleden zijn, als de vlieger geen corrigerende maatregelen getrof
fen had. Het was slechts bedoeld als proef. De lineaire snelheid 
bedroeg op dat ogenblik 49 m/sec; de hellingshoek 74°, de kromte
straal 70 m, de hoeksnelheid 40°/sec. Bij deze proef heeft de vlieger 
opzettelijk geleidelijk de hellingshoek opgevoerd, hetgeen tot uiting 
komt in de toenemende versnellingen in X- en Z-richting. Het 
plotseling rechttrekken, na kortstondig afglijden van het toestel, is 
in de Y-richting zichtbaar. Er waren geringe draainasensaties van 
korte duur.

E. De lus (looping) (fig. 10).

Teneinde een overzicht te verkrijgen over deze kunstvlucht, die 
in een verticaal vlak wordt uitgevoerd, werd tijdens de registratie 
een tijdmerk gemaakt in enige karakteristieke punten van de baan. 
Punt 1. begin van optrekken,

,, 2. horizontale vlucht,
,, 3. verticale vlucht,
,, 4. horizontale vlucht,
,, 5. verticale vlucht,
,, 6. horizontale vlucht.

4

Fig. 10, Schematische tekening van de baan, die het vliegtuig tijdens een lus 
doorloopt, met de markante punten.
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Fig. 11. Registrogram van de lus 
(de cijfers van 1 t/m 6 komen overeen met die van Fig. 10).

De vlieger heeft het toestel eerst in duikvlucht gebracht om snel
heid te winnen. In punt 1 was de snelheid 90 m/sec. De richting is 
schuin benedenwaarts, zodat in de X-richting een negatieve ver
snelling van 0.2 g werkt en in de Z.richting van 0.3 g. Er is dus 
een element van vrije val aanwezig, versterkt door het in de X- 
richting werkend motorvermogen. In 2 is de vlucht horizontaal, de 
kromtestraal is hier zeer groot. Het steile optrekken gebeurt na 
punt 2, waarbij de snelheid iets terugloopt. In punt 3 is er de groot-
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ste zuiver centrifugale component van 3 g. De vertraging van het 
vliegtuig door de zwaartekracht blijkt hier overeen te komen met de 
vrije val, want de X-component in punt 3 is nul. Boog 3—4 wordt 
in 4.5 seconde doorlopen. De hoeksnelheid in 3 zal dus circa 
20°|sec bedragen hebben. De kromtestraal is daar 270 m. In punt 4 
is de hoeksnelheid constant 20°/sec, de centrifugale versnelling moet 
2 g geweest zijn, daar de resultante juist 1 g is. De kromtestraal 
bedraagt 70 m. In punt 5 is er kortstondig een rechtlijnige vlucht 
met vrije val karakter; de Z-component is nul. Het vliegtuig wint 
aan snelheid waarna het weer horizontaal getrokken wordt. De 
grootste centrifugale component komt even vóór het eigenlijke punt 
6, dat in het figuur iets te vroeg is aangegeven. De snelheid is 
70 mjsec, de hoeksnelheid ongeveer 17°jsec, de kromtestraal 250 m. 
Tijdens het vliegen van de lus is de hoeksnelheid nagenoeg constant 
(uitgezonderd in het traject na punt 5): de waarde varieert van 
17—20°/sec. Het verticale kanalenstelsel ontvangt dus bij het ingaan 
van de lus een matige prikkel. Meestal wordt dit niet gevoeld. Het 
blijkt in de praktijk, dat soms een licht gevoel van draaien in het 
traject 3—4 bestaat. Bij het verlaten van de lus in punt 6 zou een 
nasensatie kunnen volgen. Ook deze blijft meestal weg.

Er kan een aannemelijke verklaring gegeven worden voor dit uit
blijven van draaireacties in welke vorm dan ook. De Z-component 
is namelijk telkens zeer sterk als er draaireacties zouden moeten 
voorkomen. De bloeddruk daalt 45 mm (15 mm Hg per 10 m/sec2 
versnelling), waardoor er een lichte anaemie van de schedelinhoud 
ontstaat. De drempel stijgt, de draaireacties blijven uit. Bovendien is 
er nog een tweede argument. De prikkel van de lineaire versnelling 
is zo groot, dat de veel kleinere rotatoire prikkels gemaskeerd wor
den. De Z-component van 3 g maakt, dat het hoofd en ledematen 
omlaag worden gedrukt. Er komen sterke „stijg” sensaties. Bij het 
bereiken van de top in punt 4 is de Z-component van 3 tot 1 g 
gereduceerd, hetgeen een „daal” sensatie te weeg brengt.

Uit het registrogram volgt, dat de resultante vrijwel steeds in 
de richting van de lichaamsas blijft werken. De grootte verandert 
maar niet de richting. Het otolithenorgaan kan de vlieger dus 
nooit inlichten omtrent zijn stand in de ruimte.
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F. De spiraal rol (Barrel! roll, Tonneau).

Het vliegtuig draait om een as evenwijdig aan zijn lengte-as. Het 
beschrijft een gedeelte van een schroeflijn op een cylinder mantel

1 2 3456

50 SEC.

Fig. 12. Registrogram van de spiraalrol.
1 inzet, 2 horizontaal, 3 verticaal, 4 horizontaal, 5 verticaal, 6 horizontaal.

(vleugelstand,)

gelegen. Daartoe wordt het toestel eerst een weinig zijwaarts in 
duikvlucht gebracht teneinde de schroeflijn te beginnen. Tijdens
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het uitvoeren van de beweging aan de binnenzijde van de cylinder- 
mantel werkt steeds de centrifugale kracht. De spiraalrol is dus te

1 2 3456

30 40 50 SEC

Fig. 13. Registrogram van de langzame rol. 
(zie Fig. 12 voor betekenis der cijfers.)

vergelijken met een lus met een zijdelingse component. Hierdoor 
zal de versnellingsmeter in de Y-richting (dwarsrichting) in wer
king komen, hetgeen bij de lus juist niet het geval was. Het registro-

•i
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gram (fig. 12) geeft inderdaad een zelfde beeld als bij de lus te 
zien. De middelste curve (Y-richting) toont de zijdelingse versnel
lingen, die hier ten hoogste 0.3 g bedragen. Tijdens de vlucht op de 
rug is er voldoende centrifugale versnelling, ter grootte van 1.3 g; 
de resultante is daar 0.3 g. De gehele beweging wordt uitgevoerd 
in 25 seconden, waarvan 15 seconden voor de draaiing om de 
lengte-as. De hoeksnelheid van gemiddeld 24° per seconde wordt 
in circa 4 seconden bereikt, hetgeen nauwelijks waargenomen wordt. 
Na het verlaten van de spiraalrol wordt soms een lichte draai-na- 
sensatie gevoeld.

G. De langzame rol (Slow roll).

De langzame rol, waarbij het toestel in een veel nauwere cylinder 
de wenteling uitvoert, geeft nog sterker dan in het geval van de 
spiraalrol de zijdelingse componenten van de resulterende versnel
ling. Het is ook voor de toeschouwer alsof het toestel om zijn eigen 
lengte-as draait. Centrifugale componenten zijn hier vrijwel af
wezig. Op het ogenblik, dat het toestel op de rug vliegt, hangt de 
vlieger in zijn riemen. In het registrogram (fig. 13) komt dit ook 
tot uiting, daar de hamers tegen de uitslagbegrenzers aanstootten. 
De waarnemer in het vliegtuig neemt slechts stijg en daalsensaties 
waar, hoogstens merkt hij enkele zijdelingse schuifneigingen. De 
gehele beweging duurt circa 15 seconden, waarbij een gemiddelde 
hoeksnelheid van 24°|sec. wordt veroorzaakt. Deze draaiing over 
360° in 15 seconden geeft een geringe na-sensatie van korte duur. 
De verticale kanalen moeten hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

H. De waaiervlucht (Immelmann) (fig. 14).

Deze vlucht bestaat uit het begin van de lus totdat de verticale 
stand is bereikt. De snelheid is dan verminderd tot het toelaatbare 
minimum voor het vliegtuig. Hierna wordt het toestel gewend, 
totdat het weer terugvalt in een duikvlucht; het vliegtuig doorloopt 
dezelfde baan als bij het begin, maar nu in tegengestelde richting. 
In het registrogram (fig. 15) zijn twee toppen te zien in de Z-rich-
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2

Fig. 14. Schematische tekening van de baan die het vliegtuig 
tijdens een waaiervlucht doorloopt.

1 2 3
■f 1 -

R -Bocht.

0/2 -

Fig. 15. Registrogram van de 
waaiervlucht, gevolgd door een 

bocht naar rechts. 20 30 50 SEC.
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ting, op de punten 1 en 3. In punt 2 is in zijdelingse richting een 
geringe schuiving waarneembaar in de Y-richting. Nergens wordt 
de Z-component nul. Steeds is er, zelfs in 2, voldoende centrifugale 
versnelling, zodat ook bij deze kunstvlucht weinig andere sensaties 
dan stijg- en daalgevoelens voorkomen. Na de waaiervlucht werd 
een rechter bocht gevlogen, welke de derde top leverde.

I. De tolvlucht (vrille, spin) (fig. 16).

Dit is een draaibeweging van het vliegtuig om een verticale as 
buiten het toestel gelegen, waarbij een schroeflijn beschreven wordt. 
De hoeksnelheid tijdens het draaien ligt tussen 120—180°/ sec. Deze 
hoeksnelheid wordt bij het in tolvlucht komen in 2 seconden bereikt, 
zodat de volle hoeksnelheid als impuls aan het evenwichtsorgaan 
gegeven wordt. De sensatie en oogbeweging hierdoor ontstaan zijn 
in overeenstemming met de draaiing van het vliegtuig ten opzichte 
van aarde. De draaiing geschiedt voor de vlieger in een frontaal, 
objectief in een horizontaal gesteld vlak, met andere woorden, in 
hoofdzaak worden de voorste verticale kanalen geprikkeld. 
Gedurende het uitvoeren van de tolvlucht is er een constante hoek
snelheid, zodat de draaisensatie snel afneemt om tenslotte geheel te 
verdwijnen. Men krijgt zelfs de indruk, dat het vliegtuig stil staat 
en de aarde draait. Het toestel wordt uit de tolvlucht gehaald door 
eerst vol richtingsroer tegen te geven en daarna de stuurknuppel 
rustig naar voren te brengen. De verticale draaiende beweging van 
het toestel houdt dan plotseling op. Zodra het toestel recht ligt, 
wordt de stuurknuppel rustig naar achteren gebogen om het vlieg
tuig uit de duikvlucht te halen. Door het plotseling afremmen van 
de draaiing treedt door de traagheid der endolymphe een vloeistof- 
stroming op in de voorste verticale kanalen en wel in een frontaal, 
horizontaal gesteld vlak. De sensatie, die hierbij ontstaat is deze, 
dat subjectief met een grote snelheid in tegengestelde richting terug
gedraaid wordt. De sensatie gaat niet gepaard met het gevoel van 
het evenwicht te verliezen. Trouwens, ogenblikkelijk na het stop
zetten van de draaiing wordt het toestel horizontaal gebracht, zodat 
de draaisensatie slechts kort duurt. Gedurende het recht brengen 
van het toestel worden de voorste verticale kanalen in een frontaal.
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+i ~ +x

12 34

50 SEC.

Fig. 16. Schematische 
voorstelling van de 
baan die het vlieg
tuig tijdens het maken 

van een tolvlucht 
beschrijft.

Fig. 17. Registrogram van de tolvlucht (vrille). 
Eerst kortstondige vrije val. Dan 3 tolvluchtslagen 
waarbij een centrifugale versnelling voorkomt, daarna 

uithalen uit duikvlucht.

doch nu verticaal gesteld vlak geprikkeld. Hierdoor krijgt de piloot 
de draaigewaarwording, dat hij in een frontaal vlak draait, tegen
gesteld aan de oorspronkelijke draairichting. Hij verzet zich hier
tegen en dwingt daardoor het vliegtuig naar de andere kant, ook al 
omdat de postrotatoire reflexen van de extremiteiten een abductie 
naar dezelfde kant veroorzaken. Er bestaat grote kans dat hij door
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deze reactie zijn toestel weer in een vrille brengt, en wel naar de
zelfde kant waarin de oorspronkelijke vrille werd gedraaid. Deze 
sensatie treedt herhaaldelijk op. Menig ongeluk is hiervan het ge
volg geweest. Door de eerste tolvlucht is namelijk al veel hoogte 
verloren; komt het toestel direct daarna in een tweede dan kan de 
hoogte te gering zijn om tijdig het toestel er uit te krijgen.

Er is nog meer gebeurd in de tijd, dat het toestel recht gebracht 
werd. Immers het horizontaal brengen van het toestel na het stop
pen van de draaiing is niets anders dan het beschrijven van een 
verticaal gesteld cirkelsegment. De tijd, nodig om het toestel van 
ongeveer verticaal naar horizontaal te brengen, bedraagt ongeveer 
2 seconden. Gemiddelde hoeksnelheid 45°/sec. Door het hori
zontaal brengen van het toestel worden de achterste verticale 
kanalen geprikkeld. Zoals ook bij het begin van de lus, bestaat er 
ook hier bij het rechtbrengen uit de tolvlucht een sterke neiging het 
hoofd naar voren te buigen, waardoor de voorste verticale kanalen 
weer nagenoeg horizontaal komen te staan. Men zou niet meer het 
gevoel hebben in een frontaal vlak gedraaid te worden, ware het 
niet, dat door deze beweging Coriolisversnellingen veroorzaakt 
worden. Nu is het een bekend feit, dat prikkeling der horizontale 
kanalen minder hinderlijke nasensaties geeft dan prikkeling der 
verticale kanalen. Van W ulfften Palthe geeft daarom de 
raad om tijdens de draaibeweging het hoofd 90° voorover te buigen, 
waardoor dus de horizontale kanalen geprikkeld worden. Bij het 
beëindigen der tolvlucht, wanneer het toestel weer horizontaal 
gebracht wordt, moet men weer direct rechtop gaan zitten, waar
door de geprikkelde horizontale kanalen horizontaal blijven en de 
draainasensaties in dit vlak optreden.

Een tweede methode om de vertigo horizontaal te doen verlopen 
is, volgens van W ulfften Palthe, het hoofd na het 
beëindigen van de tolvlucht 90° voorover te buigen. Deze oplossing 
van van W ulfften Palthe is theoretisch geheel juist, doch 
praktisch zijn er wel enige bezwaren aan te voeren.
Ie. Door het hoofd te buigen verliest de vlieger enige ogenblikken 

zijn optische oriëntatie.
2e. Tijdens de vrille het hoofd te draaien heeft geen zin, immers 

de vrille-slagen geschieden met nagenoeg constante hoeksnel
heid.
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De halfcirkelvormige kanalen worden tijdens deze constante 
draaiing niet geprikkeld. Door het hoofd tijdens deze draaiing met 
constante hoeksnelheid te draaien ontstaan er Coriolis-versnellin- 
gen, die tot het verlies van het evenwicht, desoriëntatie en nausea 
aanleiding geven.

Door het vooroverbuigen van het hoofd ontstaat er een schijn
beweging van het vliegtuig en wel zodanig, dat de staart van achter 
links (rechts) naar vóór rechts (links) schijnt te wenden, terwijl de 
neus van het toestel naar links (rechts) achter schijnt af te wijken 
(Schubert).

Von Diringshoven, Ruff en Frenzel kunnen deze 
waarneming echter niet bevestigen. Uit eigen ervaring is het schrij
ver dezes gebleken, dat hoofdbeweging na het stopzetten der draai- 
beweging zeer onaangename sensaties met zich mee brengt.

Wat de otolithen-prikkeling betreft gedurende een tolvlucht: ook 
hier verandert wel de grootte, doch niet de richting van de otolithen- 
druk op de maculae. Inlichtingen omtrent positie en stand van het 
vliegtuig in de ruimte kunnen van dit orgaan dan ook niet verwacht 
worden.

J. Discussie.

De kunstvluchten leveren voor de vliegers veelal onphysiologische 
prikkel-toestanden, zowel voor het otolithen- als voor het kanalen
systeem. Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat de 
reacties en sensaties afkomstig van deze organen niet adaequaat 
zijn. De inlichtingen, die de vlieger tijdens kunstvluchten van zijn 
evenwichtsorganen kan krijgen zijn meestal in hoge mate verwar
rend. Dit is dus geen tekortkoming van deze biologische mechanis
men, maar alles wijst eerder op een verkeerd gebruik. Het zou dus 
voor de hand liggen om te eisen, dat de vlieger, die kunstvluchten 
moet uitvoeren, ongevoelige evenwichtsorganen moet hebben.

Hier staat tegenover, dat een vlieger zeer goed werkende even
wichtsorganen moet bezitten, indien hij normale vluchten moet uit
voeren. Immers, dan zouden zijn otolithen hem waarschuwen, indien 
hij tijdens een rechtlijnige vlucht de neiging zou vertonen om scheef 
te gaan hangen. Ook zouden geringe kortstondige kantelingen van 
het toestel door hem gepercipieerd worden via het kanalensysteem.
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Daar het in de militaire vliegdienst toch meestal zo gesteld is, 
dat de vlieger zowel normale- als kunstvluchten zal moeten uit
voeren, zouden de eisen, die aan de candidaat-vlieger op grond van 
het hier voorafgaande gesteld moeten worden, met elkander in 
tegenspraak zijn. Het merkwaardige feit doet zich voor, dat de 
natuur het mogelijk maakt dat de mens toch aan beide eisen kan 
voldoen, dus zowel gevoelig als ongevoelig kan reageren. In het 
volgende hoofdstuk wordt deze questie aan de hand van metingen 
aan de vlieger toegelicht.

Toch is het verwonderlijk, dat, ook met de snelste toestellen, 
tijdens het uitvoeren van kunstvluchten geen perrotatoire reacties 
optreden, hoewel theoretisch het minimum perceptibile vaak ver 
overschreden wordt. Men mag echter niet vergeten, dat, doordat het 
toestel geheel los in de lucht ligt, onafgebroken een groot aantal 
prikkels, zoals kleine verticale stijg- en daal-bewegingen, vibratie, 
lawaai op de vlieger inwerken. Volgens de auteur is de belangrijk
ste factor voor het niet percipiëren van de draaibeweging het feit, 
dat de otolithenprikkels die van de halfcirkelvormige kanalen verre 
overtreffen.

Uit de zenuwphysiologie is bekend, dat wanneer er twee prikkels, 
een sterke en een zwakke, gelijktijdig inwerken, de zwakke prikkel 
niet gepercipieerd wordt. Zowel de prikkels uit de halfcirkelvormige 
kanalen als uit het otolithenorgaan, worden via de nervus vestibu
laris naar de hersenen geleid. Het is dus niet verwonderlijk, dat de 
sterke otolithenprikkel wél, en de zwakke prikkeling van de half
cirkelvormige kanalen niet gepercipieerd wordt. Mogelijk speelt 
ook de invloed van de centrifugale versnelling op de bloedsomloop 
een grote rol. Sinds het baanbrekend werk van Jongbloed en 
N o y o n s weten wij immers, dat onder de invloed van de centri
fugale versnelling de bloedcirculatie tijdens het uitvoeren van kunst
vluchten sterk is gestoord. Bij een versnelling van 3—4 g, inwerken
de gedurende 3 of meer seconden, ontstaan gezichtsstoornissen, van 
een mist voor de ogen tot volledig gezichtsverlies toe. Bij 5—6 g en 
hoger ontstaan bewustzijnsstoornissen tot volledig coma toe. De 
bloeddruk boven het hartniveau daalt ten gevolge van de centri
fugale versnelling, inwerkende in de richting hoofd-voeten, terwijl 
de bloeddruk onder het hartniveau stijgt. Wanneer nu het netvlies 
niet voldoende zuurstof krijgt toegevoerd, zou dan een zo gevoelig



apparaat als het vestibulair orgaan wel normaal kunnen functio
neren? Voor deze zienswijze pleit, dat onder normale versnellings- 
condities (1 g) de postrotatoire reacties en sensaties wel aanwezig 
zijn. Immers, wanneer na het beëindigen van een kunstvlucht wordt 
overgegaan tot een rechtlijnige vlucht, bevindt het lichaam met al 
zijn organen zich weer in de normale physiologische toestand. Alle 
voorwaarden voor de normale waarneming zijn weer aanwezig. De 
postrotatoire reacties komen dus voort uit normaal functionerende 
organen, terwijl de perrotatoire, indien aanwezig, afkomstig zouden 
zijn van organen met een gestoorde functie.
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HOOFDSTUK V

DE ONTWIKKELING VAN HET VESTIBULAIR 
ONDERZOEK BIJ VLIEGERS

Aanvankelijk kende men aan het vestibulair orgaan van de 
vlieger een zeer grote betekenis toe in verband met zijn vliegcapaci- 
teiten. Zodra echter uit proefnemingen en wolkenvluchten bleek, 
dat het vestibulair orgaan alléén niet in staat is de vlieger juiste 
inlichtingen te geven omtrent zijn stand en positie in de ruimte, 
werd de aandacht van het vestibulair orgaan afgewend.

Vooral de Amerikanen hechtten vroeger grote waarde aan het 
vestibulair onderzoek. Dit onderzoek omvatte het uitvoeren van de 
proef volgens Romberg, het op één been hinken, het vóór- en 
achteruit lopen met gesloten ogen en het draaistoelonderzoek vol
gens B ä r ä n y. Vooral aan deze laatste methode werd grote 
waarde toegekend. Een postrotatoire nystagmus tussen 12 en 36 
seconden werd als normaal beschouwd. Viel bij de vliegkeuring de 
postrotatoire nystagmus niet binnen deze grenzen, dan werd de 
candidaat vlieger afgewezen!

Ook het voorbij wijzen na het draaien was aan grenzen gebonden; 
als de deviatie bepaalde grenzen overschreed, of niet bereikte, werd 
de vlieger afgekeurd. Behalve het draaistoelonderzoek werden in 
bepaalde gevallen ook nog de calorische proeven uitgevoerd.

De uitspraak van Bauer (1931) “Flying is no longer thought 
to be an ear problem”, geeft wel duidelijk de ommekeer in opvatting 
over de betekenis van het vestibulair orgaan weer.

Bij het bestuderen van de litteratuur over dit onderwerp krijgt 
men sterk de indruk, dat de overschatting van het vestibulair orgaan 
enige tientallen jaren geleden gevolgd is door een onderschatting 
in de tegenwoordige tijd.
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Schrijver dezes is er namelijk van overtuigd, dat een groot aantal 
vliegongelukken te wijten is aan de door prikkeling van het vestibu
lair orgaan opgewekte illusies.

De Army Air Corps (Technical manual 1940) gebruikt het vol
gende keuringsschema voor het vestibulair onderzoek:

a. anamnese: gevraagd wordt naar het voorkomen van wagen-, 
trein-, zee- en luchtziekte.

b. Proef van Romberg, gevolgd door het laten opheffen van 
een been tot dit in de knie loodrecht is gebogen. Deze stand moet 
met gesloten ogen 15 sec. kunnen worden volgehouden. Deze proef 
wordt herhaald, doch nu steunend op het andere been (deze 
methode van onderzoek wordt “selfbalancing test” genoemd).

c. Het nagaan of er een tremor is van vingers of oogleden.
Indien bewegingsziekte in de anamnese voorkomt en als de uit

komst van de selfbalancingtest twijfelachtig is of er is een tremor 
van vingers en oogleden dan wordt het draaistoelonderzoek volgens 
B ä r a n y verricht.

d. Draaistoelonderzoek volgens B ä r ä n y : Met het hoofd 30° 
voorover gebogen wordt de candidaat 10 maal in 20 sec. rondge
draaid, eerst naar rechts, dan naar links. Daarna wordt de candi
daat 5 X in 10 sec. rondgedraaid met het hoofd tot op de knieën 
gebogen. De duur van de nystagmus moet steeds liggen tussen de 
10 en 34 sec. En dit terwijl de spreiding van de duur der post- 
rotatoire reactie na draaiing volgens B ä r ä n y zo groot is. Een 
verschil van 5 sec. tussen de postrotatoire nystagmus na draaiing 
naar rechts en naar links is een reden tot afkeuring! Een significante 
verandering in de polsfrequentie of bloeddruk is eveneens een reden 
voor afkeuring. Ook de vingerwijsproeven en de valreacties worden 
nagegaan.

In Frankrijk wordt eveneens de draaistoel gebruikt voor de 
keuring van candidaat-vliegers (Fenton), terwijl in Engeland 
alleen candidaat jachtvliegers met deze methode worden onder
zocht. In Duitsland hecht men zeer weinig waarde aan het vestibu
lair onderzoek.

De vraag werpt zich nu op, welke practische waarde de beschre
ven onderzoekingsmethoden hebben. Vooral in Amerika werden 
vele vliegers op hun postrotatoire nystagmus, voorbij wijzen en val
reacties onderzocht om deze vraag tot oplossing te brengen.
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The American Air Service (1919), die vele vliegers onderzocht, 
komt tot de conclusie, dat de gemiddelde nystagmusduur 23.1 sec. 
bedraagt. Het verband tussen vliegcapaciteit en prikkelbaarheid der 
halfcirkelvormige kanalen werd zo innig bevonden dat deze onder
zoekers tot de conclusie kwamen dat “one who shows good respon
ses in the turning chair shows good detection of movement in the 
air, one who shows poor responses in the turning chair shows poor 
detection of movement in the air. There is this relation between the 
chair and the air and vice versa’’.

Een andere Amerikaanse onderzoeker (Horn) is het met deze 
uitspraak niet eens en komt na een onderzoek van 768 vliegers tot 
de conclusie, dat het vaststellen van een ondergrens van geen 
waarde is, terwijl een postrotatoire nystagmus die langer dan 35 sec. 
duurt niet gewenst is. Volgens deze onderzoeker treedt er geen 
gewenning aan draaiing op en bevinden zich onder de hyposensi- 
tieven maar weinig goede vliegers. Uren, eveneens een Ameri
kaan, onderzocht 50 piloten die hem werden toegestuurd van de 
vliegvelden wegens klachten over luchtziekte. Hij onderzocht deze 
vliegers op hun postrotatoire nystagmus en valreacties. In 24 van de 
50 gevallen vond hij een overdreven valreactie. Zestien vliegers 
werden van een verdere vliegopleiding uitgesloten.

In Nederland onderzocht Van W ul ften Palthe 63 vlie
gers, die hij in drie groepen verdeelde n.1. 13 zeer goede, 37 nor
male en 13 slechte vliegers. Het onderzoek op de draaistoel 
geschiedde op dezelfde wijze als door de Amerikanen werd gedaan. 
Deze auteur vond als gemiddelde duur van de postrotatoire nystag
mus 21.6 sec. De gemiddelde duur van de postrotatoire nystagmus 
is bij de gemiddelde vliegers 20.4 sec., bij de zeer goede vliegers 
21 sec. bij de subnormale vliegers 24.9 sec. Van Wulf ften 
Palthe komt dan ook tot de conclusie dat een ongevoelig laby
rinth de vliegprestaties niet behoeft te beïnvloeden. In Engeland 
kwam Anderson na een onderzoek van 100 vliegers tot dezelfde 
conclusie.

Scott in Engeland, onderzocht 62 vliegers op hun reacties na 
draaiing. Deze onderzoeker kwam tot de conclusie, dat er geen 
enkel verband bestaat tussen postrotatoire reacties en vliegcapaci- 
teiten.

Albrecht in Duitsland ging de calorische reacties bij ver
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schillende vliegers na. Daar hij ontdekte, dat vliegers met een zeer 
gevoelig vestibulair apparaat toch uitstekend konden vliegen, kwam 
hij tot de conclusie, dat het vestibulair onderzoek van geen belang 
is. De volgende vraag, die men trachtte te beantwoorden was, of er 
gewennning aan draaiing optreedt.

Horn vond, zoals reeds gezegd, dat er geen gewenning aan 
draaiing optreedt. Dodge liet zichzelf 114 X per dag rond
draaien, dit gedurende 6 dagen. Als resultaat van dit experiment 
werd gevonden dat de duur van de postrotatoire nystagmus van 
dag tot dag verminderde. Babcock and Fischer, die deze 
proefnemingen herhaalden, vonden geen verminderde duur van de 
nystagmus.

Ma 1 a n (Italië) onderzocht meer dan 11.000 personen, waar
onder vele vliegers, op de draaistoel volgens B ä r ä n y. De meer
derheid van de goede vliegers vertoonden een nystagmusduur van 
minder dan 25 sec. Toen M a 1 a n zijn onderzoekingen met dezelfde 
vliegers na een tijd herhaalde, vond hij dat de duur van de post
rotatoire nystagmus verminderde bij vermeerderde vliegervaring.

Discussie.

Om de in de litteratuur genoemde uitkomsten van het vestibulair 
onderzoek bij vliegers goed te kunnen interpreteren, is het nood
zakelijk om zich eerst een beeld te vormen over het eigenlijke doel 
van dit onderzoek. Na hetgeen er in het vorige hoofdstuk over de 
betekenis van het vestibulair systeem voor de vliegers is gezegd, is 
gebleken dat een normaal reagerend evenwichtssysteem voor de 
vlieger de meest gewenste toestand is. De te gebruiken methode 
van vestibulair onderzoek moet dus in staat zijn om voldoende 
betrouwbare inlichtingen te geven over de gevoeligheid van het 
periphere vestibulaire orgaan en het centraal percipiërend organis
me. Om betrouwbare inlichtingen te verkrijgen is het noodzakelijk 
dat de wijze van onderzoek zodanig is, dat de toegediende prikkels 
physiologische waarden niet overschrijden. Van veel belang is 
tevens dat de methode zodanig is, dat we ook inlichtingen kunnen 
verkrijgen over de gevoeligheid van het neurovegetatieve zenuw
stelsel voor vestibulaire prikkels. Aanlokkelijk is het om aan de 
methode van onderzoek de eis te stellen, dat de wijze van prikke-
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ling zoveel mogelijk overeenkomt met de wijze waarop het labyrinth 
tijdens het vliegen wordt geprikkeld.

Nagegaan zal nu worden of de tot nu toe besproken vestibulaire 
onderzoekingsmethoden aan deze eisen voldoen.

a. De anamnese is belangrijk omdat hieruit direct een indruk 
wordt verkregen over het al of niet gevoelig zijn van de candidaat 
voor vestibulaire prikkels.

b. De R o m b e r g en selfbalancingtest geven over de prikkel
baarheid van het vestibulair orgaan als zodanig weinig inlichtingen. 
Deze proeven geven alleen aan of een candidaat in staat is om met 
gesloten ogen zijn lichaam in balans te houden als hij met beide of 
met één been op de grond staat. Met deze methode kan men een 
indruk krijgen over de toestand van oppervlakte- en diepte sensi
biliteit, welke laatste onder de regulerende invloed staat van het 
vestibulair orgaan.

c. Het aanwezig zijn van tremoren heeft niets met de prikkel
baarheid van het vestibulair orgaan te maken. Wel kan het o.a. een 
aanwijzing geven over de toestand van het neurovegetatieve zenuw
stelsel.

d. Ook de methode van B ä r ä n y is ongeschikt voor vestibulair 
onderzoek. Immers, de prikkeling van het labyrinth bij plotseling 
af remmen uit een hoeksnelheid van 180°/sec. is onphysiologisch. 
Zelfs in de vliegerij komen zulke grote prikkels slechts zelden voor. 
De meeste vliegers geven dan ook als hun mening te kennen, dat het 
effect. Veroorzaakt door het stopzetten van de stoel, de draaisensa- 
ties in de lucht verre overtreft. Bovendien geeft de methode zelf 
geen zuiver beeld van de prikkelbaarheid van het labyrinth. Immers, 
de te meten reactie wordt opgewekt door een prikkel, die gegeven 
wordt aan een systeem, dat na het op gang zetten van de stoel nog 
niet tot rust gekomen is. Een ander bezwaar is, dat er slechts twee 
meetpunten worden bepaald, en wel één na draaiing naar rechts en 
één na draaiing naar links. Het is bedenkelijk hieruit conclusies te 
trekken, temeer daar van een bepaling van het zo belangrijke 
minimum perceptibile geen1 sprake is. Met deze methode van onder
zoek kunnen dus gemakkelijk geringe stoornissen van het vestibulair 
systeem over het hoofd worden gezien. Bovendien wordt alleen de 
duur van de nystagmus bepaald, terwijl de duur van de zo belang
rijke nasensaties verwaarloosd wordt. Door de onphysiologische
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wijze van prikkelen geeft een korte of lange duur van de post- 
rotatoire nystagmus onvoldoende inlichting over de mate van 
gevoeligheid van het menselijk lichaam voor draaiprikkels.

Het voorbijwijzen en de valreacties, die door de Amerikaanse 
onderzoekers worden nagegaan, geven een juist beeld van de door 
labyrinthprikkeling opgewekte reflexen der spieren van romp en 
ledematen. Deze reacties zijn in zoverre van belang, dat zij een in
zicht geven in hetgeen gebeuren kan als de vlieger zijn toestel uit 
een vrille haalt, waarbij na stopzetting der draaiing (180—360°/sec 
hoeksnelheid) dezelfde reflexen optreden.

De waarde van de calorische reacties is ook aanvechtbaar.
Jongkees vindt, na een calorisch onderzoek van zestig nor

male medische studenten, dat een nystagmusduur van 50 tot 300 
seconden binnen de grenzen van het normale ligt. Uit de duur van 
de calorische nystagmus kan derhalve moeilijk de normale prikkel
baarheid van de kanalen bepaald worden. Een ander criterium, 
waaraan grote waarde wordt gehecht, is de nystagmusvoorkeur. 
Nystagmusvoorkeur zou een aanwijzing geven over pathologische 
processen in het centrale zenuwstelsel. Maar Jongkees vond bij 
17 % van de normale studenten een nystagmusvoorkeur! Deze 
auteur komt dan ook tot de volgende conclusie:

“The calorie test, even if it is performed perfectly, has restricted 
value. It may teach something about the function of the labyrinth 
whether it is apparently normal, subnormal or destroyed. Any other 
conclusion, concerning directional preponderance for instance, 
should be made with the utmost caution’’.

Uit deze critiek op de beschreven vestibulaire onderzoekings
methoden mag de conclusie getrokken worden dat geen enkele 
methode op zich zelf aan de gestelde eisen voldoet.

Enige jaren geleden werd door van Egmond, Groen en 
Jongkees een methode van vestibulair onderzoek beschreven 
die aan de gestelde eisen beter voldoet. Zij noemden hun onder
zoekingsmethoden cupulometrie.

De apparatuur voor dit onderzoek is zeer eenvoudig en bestaat uit 
een draaistoel, welke laatste door middel van een gordijn is af te 
sluiten. De candidaat wordt in de stoel gezet, hoofd 30° voorover, 
ogen gesloten. Om periphere prikkels zo veel mogelijk uit te sluiten, 
wordt er gezorgd voor een diffuse verlichting en blijft het gordijn



64

gesloten om luchtstromingen zoveel mogelijk uit te schakelen. Er 
moet stilte heersen opdat er geen geluidsbron is, waaraan de onder
zochte persoon zich kan oriënteren. De verticale kanalen worden niet 
geprikkeld omdat ze loodrecht staan op het vlak van draaiing. De 
draaistoel wordt zeer langzaam op gang gebracht: de versnelling is 
dan zo klein, dat deze beneden het minimum perceptibile ligt: er- 
ontstaan geen perrotatoire sensaties en reacties.

Als de gewenste hoeksnelheid is bereikt, wordt enige tijd met deze 
eenparige snelheid rondgedraaid om dan plotseling in j/2 ä 1 sec. 
de stoel te stoppen. De te geven hoeksnelheid w is zeer eenvoudig 
te bepalen. Op de vloer is namelijk een gradenboog aangebracht 
met de draaiingsas van de stoel als middelpunt. Stel dat de stoel 
een hoeksnelheid van 10°,/sec. moet hebben, dan moet de cirkel in

j , , . aantal graden36 sec. doorlopen worden, immers w = ----- ----- ---------
tijd in sec.

Gedurende de tijd dat de candidaat wordt rondgedraaid merkt 
hij niet dat hij draait. Wordt de stoel echter plotseling stilgezet dan 
ontstaat een draaisensatie in de richting tegengesteld aan de oor
spronkelijke draairichting, eerst vrij snel, dan steeds langzamer 
wordend, totdat hij tenslotte aangeeft stil te staan. Van te voren 
is de te onderzoeken persoon met enige woorden verklaard wat de 
bedoeling is, vooral wordt hem op het hart gedrukt het tijdstip, 
waarop hij meent dat de draaisensatie is afgelopen, goed aan te 
geven. De tijd, verlopend tussen het stoppen van de stoel en het 
moment waarop de onderzochte persoon aangeeft stil te staan 
(einde draaisensatie), wordt met het stophorloge gemeten.

Deze uitklinktijd wordt voor verschillende hoeksnelheden b.v. 
8, 16, 30, 50°/sec. in wijzerrichting en 10, 20, 40, 45°/sec. in tegen- 
wijzerrichting gemeten. Het minimum perceptibile wordt bepaald 
door de stoel een zeer kleine hoeksnelheid te geven: de nog juist 
waargenomen draaisensatie geeft het minimum perceptibile aan. Op 
overeenkomstige wijze wordt de curve voor de postrotatoire nystag
mus gemeten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bril van 
Frenzei, (+20D) hetgeen twee voordelen heeft: de vestibulaire 
nystagmus wordt, doordat fixeren onmogelijk is, vrijwel niet onder
drukt; bovendien werkt de bril als vergrootglas, waardoor het 
gemakkelijker valt de nystagmus waar te nemen.

De verkregen uitkomsten (uitklinktijden voor de sensatie en
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nystagmus) worden in een graphische voorstelling met logarith- 
mische schaal uitgezet. Deze graphische voorstelling noemt men 
„cupulogram”.

Een normaal cupulogram heeft de volgende kenmerken:
1. De curves zijn nagenoeg rechtlijnig.
2. De waarden voor beide draairichtingen zijn gelijk.
3. De sensatiecurve geeft een grotere drempelgevoeligheid aan dan 

de nystagmuscurve.
4. Sensatie en nystagmuscurve snijden elkaar, de steilte iJ/d is 

dus verschillend.
De grootheid 1JJ/1 geeft in seconden aan, hoe lang het duurt 
voordat de intensiteit van het waargenomen verschijnsel (sen

satie, nystagmus) verminderd is tot op — (= 0,37) van de oor-
e

spronkelijke waarde. 17 is een dempingsconstante, zl een stijf- 
heidsconstante van het booggangsysteem.
Iedere curve toont het minimum perceptibile, d.w.z. de geringste 

impuls waarbij nog draaisensatie ontstaat of nystagmus waarge
nomen wordt. De drempelwaarde is een criterium van de gevoelig
heid van het periphere orgaan. De normale drempelwaarde voor de 
sensaties varieert, voor de als stoot gegeven hoeksnelheid, van 
1.5°—4.5°/sec., gemiddeld 2.5°/sec. van de nystagmus 6°—16° sec., 
gemiddeld 8°/sec.

De steilte van de curve geeft de graad van aanpassing aan 
vestibulaire prikkels aan (centrale component).

Als er geen centrale remming was, zou de steilte van de curve 
van de orde van de grootte van IljA = ongeveer 20 sec. zijn. Van 
Egmond en Groen vonden door bepaalde voorzorgen tijdens 
de meting te nemen, een waarde van ongeveer 16 sec. (nystagmus).

De steilte van de curve hangt in de eerste plaats af van de rem- 
tijd (UIA) van de halfcirkelvormige kanalen en in de tweede plaats 
van een centrale onderdrukking. Daar de cupula, crista, de lengte
en de diameter van de halfcirkelvormige kanalen, de samenstelling 
van de endolymphe practisch constant zijn, ligt het voor de hand 
aan te nemen, dat het vooral de centrale factor is, die verantwoor
delijk is voor een zekere graad van aanpassing, gewenning, rem
ming of onderdrukking van de reacties. Bij iemand die vaak aan 
labyrinthaire prikkels bloot staat, zoals vliegers en zeelui, mogen

5



wij een korter durende reactie verwachten, wat zich in het cupulo- 
gram zal uiten in een minder steil zijn van de curve. Samenvattend 
kunnen we concluderen dat het minimum perceptibile de gevoelig
heid van het periphere vestibulaire zintuig aangeeft, terwijl de steil
te van de curve de graad van gewenning aan vestibulaire prikkels 
aangeeft (centrale component): hoe steiler cupulogram, hoe minder 
gewenning.
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HOOFDSTUK VI

CUPULOMETRIE TOEGEPAST OP VLIEGERS

Met deze methode van onderzoek, cupulometrie genaamd, werden 
91 man personeel van de Vliegbasis Woensdrecht onderzocht.

Het personeel werd in de volgende groepen ingedeeld.

Aantal Functie Eventuele
afwijking

Kunstvluch- 
ten in uren Vlieguren Leeftijd

11 grondpersoneel — — — 20-35

39 leerling-vlieger — 1-2 10-20 20—23

11 leerling instruc- 
teur-vlieger — 20 410 22-28

18 instructeur-
vlieger — 150 2500 26-35

6 leerling-vlieger luchtziek 1 10-12 20-23

1 instructeur-
vlieger luchtziek 50 2800 34

1 instructeur-
vlieger geen postrota- 

toire nystagmus 150 2600 32

4 leerling-vlieger afgewezen als 
vlieger V. 7-14 20-23

1 candidaat-
vlieger labiel even

wichtsorgaan — — 21

Alvorens van deze personen een cupulogram werd gemaakt, werd 
anamnestisch vastgesteld of er klachten waren over bewegings- 
ziekte.
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Na het stoppen der draaiing werd gelet op de objectieve neuro- 
vegetatieve verschijnselen (koud zweet, langzame pols, bleek zien) 
en werd gevraagd naar subjectieve verschijnselen („luchtziekte
gevoel”).

Het doel van dit onderzoek was uit te maken of:
1. er verband bestaat tussen vliegcapaciteit en verloop van sen

satie- en nystagmuscupulogram;
2. er gewenning aan draaiing optreedt;
3. de vliegers met klachten over luchtziekte een van het normale 

afwijkend cupulogram vertonen;
4. er verband bestaat tussen het verloop van sensatiecurve en (of) 

nystagmuscurve en het optreden van neurovegetatieve verschijn
selen;

5. het mogelijk is om met cupulometrisch onderzoek latente af
wijkingen van het vestibulair orgaan op te sporen;

6. aan het van de vlieger gemaakte cupulogram bepaalde eisen 
gesteld mogen worden om hem tot de vliegdienst toe te laten.

Onderzoek van de controlegroep van 11 man grondpersoneel en 
39 leerlingvliegers

Het gemiddelde cupulogram van de 11 man grondpersoneel, die 
geen van allen afwijkingen vertoonden, en het gemiddelde cupulo
gram van de 39 leerlingvliegers is in één groep weergegeven, daar 
zij geen systematische verschillen vertoonden. Zij vormen samen 
een groep van normalen (fig. 18).

Ieder punt van deze en volgende cupulogrammen is het reken
kundig gemiddelde van de corresponderende meetpunten van de 
individuele cupulogrammen.

Bij leerling-vliegers is nog geen enkele verandering in het cupulo
gram op te merken.

Leerling Instructeur-vliegers.

Wordt het vorige cupulogram vergeleken met dat van de leer
ling instructeur-vliegers (fig. 19), dan blijkt dat bij deze laatsten 
de sensatie-curve gedaald is van LljA — 8 naar 6 sec. Het minimum 
perceptibile is naar de ongevoelige zijde verschoven, van 2 naar 
3°/sec.
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20 30 40 50

Fig. 18. Gemiddeld cupulogram van 11 man grondpersoneel en 39 leerling-vliegers, 
met de middelbare afwijking.

De nystagmuscurve is bij de leerlinginstructeurs naar rechts ver
plaatst; gemiddeld minimum perceptibile nystagmus 16°/sec in plaats 
van 12°/sec. bij de leerlingvliegers, dus ongevoeliger.

40 -

35 •

30 -

20 -

Fig. 19. Gemiddeld cupulogram van 11 leerling instructeur-vliegers, met de 
middelbare afwijking.
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Klaarblijkelijk zijn dus 400 vlieguren waarvan 20 uren kunst- 
vluchten, juist voldoende om de eerste veranderingen in reactie op 
draaiprikkels tot stand te brengen.

Ervaren instructeurvliegers.

40 -

Ny normaal

S normaal

Nyn.; 8 sec

20 30

Fig. 20. Gemiddeld cupulogram van 18 ervaren instructeur-vliegers, met de 
middelbare afwijking.

Wanneer men het gemiddelde sensatie- en nystagmuscupulo- 
gram van de instructeur-vliegers (fig. 20) vergelijkt met dat van 
de leerling-instructeurs blijkt het volgende:

Het minimum perceptibele voor sensaties is iets naar rechts 
verplaatst. De helling is dezelfde gebleven m.a.w. de sensatiecurve 
van de instructeurvlieger is vergelijkbaar met die van de leerling- 
instructeur vlieger. Wat de nystagmuscurve betreft is het minimum 
perceptibile niet veranderd. De helling is echter gedaald, dus onge
voeliger geworden, van IljA = 14 naar 8 sec.

Uit het vergelijken van deze drie cupulogrammen kan gecon
cludeerd worden, dat naarmate de vliegervaring toeneemt de cupu
logrammen voor sensatie gewijzigd worden in de zin van vermin
derde drempelgevoeligheid en korter durende nareacties.

Wat de nystagmus betreft: deze vertoont een iets ander verloop.
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Het blijkt, dat er veel meer vliegervaring voor nodig is om ook de 
nystagmus kortdurender te maken.

De vraag werpt zich nu op of deze verminderde gevoeligheid op 
te vatten is als een beschadiging van het evenwichtsorgaan of dat 
het een kwestie is van systematische onderdrukking. Tegen bescha
diging pleit het feit, dat, toen er opnieuw een cupulogram gemaakt 
werd van een ervaren instructeur, die reconvalescent was na griep, 
het cupulogram geheel overeen kwam met een normaal cupulogram. 
Met andere woorden: doordat de vlieger zich in een conditie van 
laag weerstandsvermogen bevond, was hij niet meer in staat zijn 
draaisensaties te onderdrukken.
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Fig. 21. Cupulogram van ervaren instructeur, die zelfs na 2800 vlieguren nog 
steeds te kampen heeft met luchtziekte.

Tegen beschadiging pleit verder het cupulogram (fig. 21) van 
de ervaren instructeur, die altijd luchtziek was en die zelfs na 2800 
vlieguren een zó sterk reagerend vestibulair apparaat heeft, dat 
aangenomen mag worden, dat, althans bij deze vlieger, van 
beschadiging geen sprake is.

Bovendien blijkt uit dit cupulogram dat het deze vlieger niet gelukt 
is zijn sensaties en reacties centraal te onderdrukken, de steile 
helling wijst in deze richting. Reeds bij een hoeksnelheid van 
40°/sec. op de draaistoel, traden bij deze vlieger neurovegetatieve
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verschijnselen op (koud zweet, bleekheid, nausea). Deze vlieger 
heeft dan ook wegens zijn steeds terugkerende klachten over lucht
ziekte grondplaatsing aangevraagd.

Leedingvliegers met klachten over luchtziekte.

Nu volgt de bespreking van het gemiddelde cupulogram (fig. 22) 
van de leerlingvliegers met klachten over luchtziekte.
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Fig. 22. Gemiddeld cupulogram van 6 leerling-vliegers met klachten over 
luchtziekte, met de middelbare afwijking.

Het minimum perceptibile voor sensaties ligt laag n.1. 2°/sec. De 
helling is zeer steil (Z7|zl — 15 sec.). Het nystagmus-cupulo- 
gram duidt eveneens op langdurige nareacties (77/zl — 20 sec.). 
Twee van deze leerlingen kregen bij een hoeksnelheid van ongeveer 
60°/sec. reacties van het autonome zenuwstelsel (koud zweet, 
nausea, bleekheid). Uit dit gemiddelde cupulogram en de opgetre
den reacties blijkt, dat er een verband bestaat tussen grote gevoelig
heid, gepaard gaande aan langdurige nareacties, en het optreden 
van neurovegetatieve verschijnselen.

De invloed echter, die een labyrinthprikkel op het vegetatieve 
stelsel uitoefent, is moeilijk in cijfers uit te drukken.
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Volgens Montandon heeft iedere experimentele wijze van 
prikkeling van het labyrinth een meetbare verandering van de reti
nale bloeddruk, naast andere vegetatieve verschijnselen, ten gevolge.

Hulk en Henkes onderzochten dit nader en gingen na, of er 
verband bestaat tussen de grootte van een labyrinthprikkel en de 
mate waarin de retinale bloeddruk verandert. Met het draaistoel- 
onderzoek volgens van Egmond, Groen en Jongkees 
werden een aantal normale personen onderzocht. Door middel van 
de ophthalmo-dynamometrie volgens B a i 11 a r t werd, na het 
stoppen der draaiing, de retinale bloeddruk gemeten.

Als het resultaat van hun onderzoek vonden zij, dat normale 
personen zelfs na stoppen uit hoeksnelheid van 60 ä 70°/sec. geen 
significante verandering van de retinale bloeddruk vertonen.

Volgens deze onderzoekers geeft dan ook een enkelvoudige 
physiologische prikkeling van de halfcirkelvormige kanalen geen 
rechtstreekse vegetatieve veranderingen. Montandon, die de 
retinale bloeddruk mat na draaiing volgens B ä r ä n y, vond wel 
veranderingen. Arslan zag ook retinale bloeddrukveranderingen 
met het draaistoelonderzoek volgens B ä r ä n y, maar niet met het 
draaistoelonderzoek volgens Buys en Fischer. Over het al of 
niet bestaan van vestibulo-vegetatieve reflexverschijnselen heerst 
allerminst eenstemmigheid.

Helaas was schrijver dezes niet in staat de retinale bloeddruk 
bij de genoemde zes leerlingvliegers te meten. Het feit echter dat 
bij een hoeksnelheid van 60°/sec. bij twee leerlingen koud zweet, 
bleekheid en nausea optraden wijst er wel degelijk op dat in som
mige gevallen door prikkeling van de halfcirkelvormige kanalen 
neurovegetatieve reacties kunnen optreden. Het lijkt niet te ge
waagd uit de onderzoekingen van Hulk en Henkes, Mon
tandon, Arslan en eigen waarnemingen, de conclusie te trek
ken, dat physiologische prikkeling van de halfcirkelvormige kanalen 
bij normaal gevoelige personen géén merkbare neurovegetatieve 
reacties oproept, terwijl personen met een labiel neurovegetatief 
zenuwstelsel wel degelijk door physiologische vestibulaire prikkeling 
neuro-vegetatieve reacties kunnen krijgen.

Uit de besproken cupulogrammen blijkt, dat vliegers met klachten 
over luchtziekte een van het normale afwijkend cupulogram hebben, 
zich uitend in een vermindering van het minimum perceptibile en
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het steiler zijn der curves. Tot dezelfde conclusie, voor wat betreft 
zeezieken, komt D e W i t die een aantal personen met klachten 
over zeeziekte onderzocht. Hoe minder de centrale regulering, des 
te heftiger de labyrinthaire sensaties en reacties.

Ook de illusies zijn voor een groot deel op rekening van het 
vestibulair orgaan te schrijven evenals het ontstaan van vertigo en 
luchtziekte. Bij het ontstaan der luchtziekte speelt de koppeling van 
het otolithen orgaan aan het neuro-vegetatieve systeem de grootste 
rol, doch sterke prikkeling van de halfcirkelvormige kanalen of 
matig sterke prikkeling bij neurovegetatief gevoelige personen kan 
eveneens verschijnselen te voorschijn roepen, die kenmerkend zijn 
voor de verschijnselen, zoals die bij luchtziekte voorkomen.

Schrijver dezes was in staat de zes genoemde leerlingvliegers die 
met luchtziekte te kampen hadden, in hun verdere vliegopleiding te 
volgen. De twee leerlingen met neuro vegetatieve verschijnselen 
tijdens het draaistoelonderzoek moesten, wegens het geregeld 
luchtziek worden, van verdere vliegopleiding worden uitgesloten; 
de 4 andere vliegers uit deze groep konden hun opleiding voltooien. 
De vraag werpt zich nu op, of een ongevoelig labyrinthair systeem 
voor de vlieger het meest gunstig is.
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Fig. 23. Gemiddeld cupulogram van 4 wegens slechte vliegcapaciteiten afgewezen 
leerling-vliegers, met de middelbare afwijking.
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Inderdaad is uit dit onderzoek tot dusverre gebleken dat het ver
krijgen van een ongevoelig labyinthair systeem het gunstigste is 
voor vliegers.

Het hier weergegeven gemiddelde cupulogram (fig. 23) van vier, 
wegens slechte vliegcapaciteiten, afgewezen leerlingen vertoont de 
volgende bijzonderheden.

Hun drempel moet t.o.v. een normale proefpersoon als verhoogd 
beschouwd worden (verschoven van 2 naar 5 °/sec.). De helling 
is verlaagd van UIA — naar 4 sec. Voor de nystagmus gelden over
eenkomstige beschouwingen: drempel verschoven van 10 naar 
20j°sec.: helling lijA verlaagd van 12,5 naar 9 sec.

Het is dus niet juist om zonder meer een ongevoelig vestibulair 
systeem als het meest gunstig voor de vlieger te beschouwen. Deze 
vier leerlingen werden afgewezen omdat de instructeur geen kans 
zag hen behoorlijk te leren vliegen.
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Fig. 24. Cupulogram van een ervaren instructeur bij wie geen postrotatoire 
nystagmus optreedt.

Dat het verkeerd is om uit de postrotatoire nystagmusduur, vooral 
als deze nystagmusduur wordt bepaald na draaiing volgens 
B ä r ä n y, conclusies te trekken over het al of niet geschikt zijn 
van een candidaat voor de vliegdienst, moge blijken uit het cupulo
gram (fig. 24) van een ervaren instructeur, die een normaal sen-
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satiecupulogram heeft, doch bij wie er geen postrotatoire nystag
mus waargenomen wordt. Volgens de Amerikaanse opvatting zou 
deze vlieger nooit tot de vliegdienst zijn toegelaten!

Uit dit onderzoek is gebleken, dat het draaistoelonderzoek vol
gens van Egmond, Groen en Jongkees voor het vesti
bulair onderzoek bij vliegers een geschikte methode is. Ook voor 
het opsporen van latente afwijkingen leent zich deze methode zeer 
goed. Enige voorbeelden mogen dit verduidelijken:

Door het Hoofd Vliegmedische Dienst Ypenburg werd de vol
gende candidaat vlieger toegezonden met de vraag of deze candi- 
daat al dan niet geschikt geacht moest worden voor de vliegdienst. 
}. H„ oud 21 jaar.
Anamnese: sinds jeugd last van bewegingsziekte. Keel-, neus- en 
ooronderzoek bracht geen afwijkingen aan het licht. Het audio- 
gram was normaal.

Sens.R.

✓ Ny R.
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Fig. 25. Cupulogram van candidaat-vlieger met bewegingsziekte in de anamnese 
(latent syndroom van Ménière).

Uit het cupulogram (fig. 25) blijkt dat er een voorkeur is voor 
één zijde zowel voor wat betreft sensatie als nystagmus. Ook bij 
het calorisch onderzoek bleek een nystagmusvoorkeur te bestaan. 
We hebben hier dus te doen met een niet in evenwicht verkerend
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evenwichtsysteem. Deze candidaat met bewegingsziekte heeft, 
gezien de verminderde vestibulaire prikkelbaarheid van één zijde, 
een latent syndroom van M é n i e r e.

Dit wordt latent genoemd, omdat deze afwijking slechts onder 
bepaalde omstandigheden (tijdens het vliegen, op zee, in een auto) 
te voorschijn komt. Het advies luidde dan ook: ongeschikt voor de 
vliegdienst.

Een dergelijk geval beschrijft D e W i t in zijn verhandeling over 
zeeziekte. Het betrof hier iemand met klachten over zeeziekte die 
eveneens bij cupulometrisch onderzoek een „sensatievoorkeur” bleek 
te hebben.

Het is een bekend feit, dat na een schedeltrauma vaak klachten 
over duizeligheid en onzekerheid blijven bestaan (postcommotionele 
klachten).

Worden deze patiënten volledig onderzocht dan blijkt dat er in 
vele gevallen wel degelijk afwijkingen bestaan.

Hulk beschrijft in zijn proefschrift „cupulometrie” een aantal 
personen met postcommotionele klachten, die afwijkingen vertoon
den in het sensatie-cupulogram en/of nystagmus-cupulogram, terwijl 
het overige otologische, vestibulaire en neurologische onderzoek 
geen bijzonderheden te zien gaf.

Het is dan ook van het grootste belang om bij elke vlieger, die een 
commotio cerebri heeft doorgemaakt een cupulogram te maken. Uit 
het cupulogram is het mogelijk latente afwijkingen aan het licht te 
brengen. Wanneer in een dergelijk geval reeds een cupulogram van 
de patient aanwezig is van vóór het ongeval, zal dit de interpretatie 
van het contróle-cupulogram vergemakkelijken.

Veranderingen in het cupulogram treden ook op als de vlieger 
herstellende is van een griep, na te veel alcoholica, bij het 
bestaan van psychische moeilijkheden. Zolang blijkt dat er signifi
cante veranderingen bestaan in het sensatie- en nystagmus-cupulo
gram is de vlieger niet geschikt voor zijn verantwoordelijke functie.

Discussie.

De eerste doelstelling van dit cupulometrisch onderzoek was om 
na te gaan of er verband bestaat tussen vliegcapaciteit en verloop 
van het sensatie- en nystagmuscupulogram.
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Uit de vergelijking van de verschillende gemiddelde cupulogram- 
men met het gemiddelde cupulogram van de 11 man grondpersoneel 
en 39 leerlingvliegers blijkt, dat het cupulogram van de meest 
ervaren vliegers een lagere helling bezit, dan in het normale geval 
gevonden wordt. Ook de drempel is een weinig verhoogd t.o.v. 
normaal. Van de 6 leerlingvliegers die last van luchtziekte hadden 
ontwikkelden 4 ervan zich tot goede vliegers, doch twee moesten van 
een verdere vliegopleiding afzien. Een te gevoelig vestibulair 
systeem is dus zeker geen voordeel voor de aanstaande vlieger. Ook 
een te ongevoelig systeem is klaarblijkelijk een bezwaar en wel niet 
alleen op theoretische gronden, gezien het gemiddelde cupulogram 
van de afgewezen leerlingvliegers. Een normaal reagerend even
wichtsorgaan, zich uitend in een normaal cupulogram, is blijkbaar 
voor de aanstaande vlieger het gunstigst.

De vraag werpt zich op wat men onder een ongevoelig, normaal- 
en overgevoelig evenwichtsorgaan moet verstaan.

Het blijkt, dat men bij de beschouwing over het evenwichts
orgaan zich wel degelijk bewust moet zijn van de nogal scherpe 
scheiding die er bestaat tussen peripheer orgaan en het centraal 
percipiëren van die prikkels. In vele gevallen blijkt, dat de gevoelig
heid van het periphere orgaan normaal is, doch dat het vermogen, 
om over de signalen afkomstig uit dit orgaan te beschikken of deze 
zonodig te onderdrukken, grote individuele verschillen vertoont.

Zo zijn mensen, die zeer gevoelig voor luchtziekte zijn, niet in staat 
tot onderdrukken van de periphere signalen. Deze mensen worden 
dan tot de overgevoeligen gerekend hoewel hun prikkeldrempel nor
maal is. Het blijkt, dat alle zogenaamde normaal gevoelige mensen 
in staat zijn de duur van hun prikkels te onderdrukken.

Slechts bij ongevoelige evenwichtsorganen kan soms aangetoond 
worden, dat het peripheer orgaan inderdaad een hogere drempel 
bezit dan normaal. Maar vaak is de ongevoeligheid tot stand 
gekomen als gevolg van langdurige onderdrukking. Tot deze laat
ste categorie kunnen dan de ervaren vliegers gerekend worden, die 
vele malen per maand kunstvluchten uitvoeren.

De vraag of er gewenning aan de draaiing optreedt kan bevesti
gend worden beantwoord. Zowel de verhoging van het minimum
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perceptibile als de lagere helling der sensatie- en nystagmuscupulo- 
grammata van ervaren vliegers wijzen op een gewenning aan vesti
bulaire prikkels.

Deze verminderde gevoeligheid is afhankelijk van het aantal prik
kelingen dat het labyrinth in de loop der jaren te verwerken heeft 
gekregen; er is dus een centrale factor, die verantwoordelijk is voor 
een zekere graad van aanpassing, gewenning, remming of onder
drukking van de prikkeling. Dat het niet altijd gelukt om sen
saties te leren onderdrukken, blijkt uit het cupulogram van de 
ervaren, doch nog steeds met luchtziekte te kampen hebbende 
instructeur. Uit het feit, dat er veranderingen in het cupulogram 
optreden, wanneer de vlieger physiek of psychisch niet in orde is, 
volgt dat deze centrale factor niet constant is.

Vliegers met klachten over luchtziekte vertonen een van het 
normale afwijkend cupulogram. Deze afwijking manifesteert zich in 
een verplaatsing van het minimum perceptibele naar de gevoeliger 
kant, zowel als in het steiler zijn van de sensatiecurve en ook van 
de nystagmuscurve.

D e W i t komt tot eenzelfde conclusie wat betreft de afwijking 
in het sensatiecupulogram bij personen die gevoelig blijven voor 
zeeziekte.

Men zou misschien de tegenwerping kunnen maken dat het 
vooral de otolithenprikkeling is die de luchtziekte veroorzaakt, 
doch het is toch wel zeer onwaarschijnlijk dat er groot verschil zou 
bestaan tussen de prikkelbaarheid voor rechtlijnige- en voor hoek- 
versnellingen.

Het evenwichtsorgaan in zijn geheel heeft centraal een werking- 
sfeer. Door één van de samenstellende delen van dit orgaan te 
onderzoeken (i.c. kanalensysteem) op deze centrale factor krijgt 
men tevens inlichtingen over de werking van de andere delen (i.c. 
otolithensysteem). Ook de luchtzieke vliegers kunnen op de duur 
ten dele leren hun sensaties te onderdrukken, doch waarom zou 
men, als de afwijkingen significant zijn, risico’s nemen?

Dat het mogelijk is om latente afwijkingen met de cupulometrie 
op te sporen, blijkt uit het cupulogram van de candidaatvlieger met 
latente ziekte van M é n i è r e. Na een schedeltrauma waarbij vage 
klachten over duizeligheid blijven bestaan is het cupulogram mede



van betekenis voor het al of niet geschikt zijn van de vlieger, voor 
wat deze klachten betreft, om zijn vliegtaak te hervatten.

Rest ons nog de vraag of aan het opgenomen cupulogram van 
een candidaatvlieger bepaalde eisen moeten worden gesteld om hem 
tot de vliegdienst toe te laten. Deze vraag zal in het nu volgende 
hoofdstuk nader worden bezien.
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HOOFDSTUK VII

KEURINGSEISEN

Bij het onderzoek van de evenwichtsfuncties van de candidaat 
vlieger dient te worden gelet op:
1. Het al of niet intact zijn van oppervlakte- en dieptesensibiliteit.
2. De gevoeligheid van het vestibulair orgaan en de wijze waarop 

deze prikkels centraal worden verwerkt.
3. Spontane- of positie-nystagmus.
4. De toestand van het autonome zenuwstelsel.
5. De persoonlijkheid.

Ad. 1. Een indruk over het normaal functioneren van oppervlakte
en dieptesensibliteit kan verkregen worden met de proef volgens 
Romberg en de “selfbalancing test”.

Ad. 2. Over de gevoeligheid van het vestibulair orgaan en de 
wijze waarop de prikkels centraal worden verwerkt kan het cupu- 
logram ons inlichten.

Om bij een bepaald verloop van het cupulogram een candidaat- 
vlieger van een vliegopleiding uit te sluiten, zonder op de toestand 
van het autonome zenuwstelsel of op de persoonlijkheidsstructuur 
te letten, zou niet verantwoord zijn. Immers, de prikkelbaarheid 
van het labyrinth alleen is niet bepalend voor het ontstaan van 
storende verschijnselen, zoals illusies, vertigo en luchtziekte. Ook de 
toestand van het autonome zenuwstelsel zelf is belangrijk. Een 
labiel neurovegetatief systeem zal eerder uit zijn evenwicht geraken 
dan een stabiel systeem.

Wel verdient het aanbeveling om, wanneer men bij een candi- 
daat-vlieger een laag minimum perceptibile vindt met bovendien 
langdurige nareacties (steile curve), de grootste voorzichtigheid in 
acht te nemen. De instructeur behoort op de hoogte gesteld te
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worden van de bezwaren van het vestibulair orgaan van zijn leer
ling. Nauw contact tussen instructeur en vliegerarts van het vlieg
veld is noodzakelijk. Dergelijke candidaten kunnen dus voorwaar
delijk worden goedgekeurd, doch dienen terdege onder controle 
te worden gehouden zowel door de instructeur als door de vlieger
arts. Het cupulometrisch onderzoek moet na enige tijd herhaald 
worden. Men kan dan een in druk krijgen over de mate van aan
passing van de vlieger aan vestibulaire prikkels.

Blijkt bij het eerste onderzoek van een candidaat-vlieger dat er 
een sensatie- en nystagmusvoorkeur voor een bepaalde zijde be
staat, dan moet de candidaat ä priori van een vliegopleiding worden 
uitgesloten.

Wanneer een ongevoelig vestibulair systeem wordt gevonden 
mag hieruit niet de conclusie worden getrokken, dat de candi
daat niet geschikt zou zijn voor een vliegfunctie. Doch ook hier 
weer, en wel om practische redenen is een nauw contact tussen 
instructeur en vliegerarts noodzakelijk.

Ad. 3. Het bestaan van een oculaire- of vestibulaife spontane 
nystagmus maakt, dat de candidaat ongeschikt is voor de vlieg- 
dienst.

Ad. 4. Een indruk over de toestand van het autonome zenuw
stelsel kan verkregen worden door te letten op wijde pupillen, der- 
mographisme, tremor van vingers en oogleden, vochtige en cyano- 
tische handen en het beurtelings bleek en rood worden van de huid.

Ad. 5. Als de persoonlijkheidsstructuur van de candidaat vol
komen normaal is, als hij voldoende wilskracht, enthousiasme en 
doorzettingsvermogen heeft, zal hij in staat zijn om de moei
lijkheden tijdens zijn vliegopleiding te overwinnen. Zelfoverschat
ting en gebrek aan zelfdiscipline zijn vooral voor de vlieger slechte 
eigenschappen. Iedere candidaat dient daarom aan een psychisch, 
eventueel psycho-technisch onderzoek te worden onderworpen.



SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het doel van dit proefschrift is tweeledig. Nagegaan is:

I. De betekenis van het vestibulair systeem voor de vlieger tijdens 
het „normale” vliegen en tijdens het uitvoeren van kunstvluchten. 
Volledigheidshalve werd ook de betekenis van het gezichtsorgaan 
en de oppervlakte- en dieptesensibiliteit in het kort besproken. 
Getracht werd een verklaring te vinden voor het verschijnsel, dat 
tijdens het uitvoeren van kunstvluchten perrotatoire prikkels bijna 
nooit gepercipieerd worden, terwijl er wel posfrotatoire sensaties en 
reacties ontstaan.

II. De waarde van het draaistoelonderzoek volgens van E g- 
mond. Groen en Jongkees voor de vliegmedische weten
schap, mede in verband met de eisen, welke aan het vestibulair 
orgaan van een candidaat-vlieger moeten worden gesteld om hem 
tot de vliegdienst te kunnen toelaten.

Ad. I. Het gezichtsorgaan is zeer belangrijk voor de oriëntatie 
in de ruimte. Bovendien kan men met behulp van het gezichtsorgaan 
valse labyrinthaire sensaties en reacties corrigeren of onderdruk
ken. Omgekeerd echter kan het gezichtsorgaan zelf aanleiding 
geven tot het ontstaan van illusies, vooral als de visuele en somati
sche gegevens niet met elkaar in overeenstemming zijn.

De diepte- en oppervlaktesensibiliteit spelen een grote rol, omdat 
voor het besturen van een vliegtuig een zekere goed gedoseerde 
kracht nodig is om de gewenste uitslag van de roeren te bewerkstel
ligen. Omgekeerd kan de vlieger door de tegendruk van de roeren op 
handen en voeten niet te onderschatten informaties krijgen over de 
stand van het vliegtuig. Vooral bij het landen speelt dit gevoelszintuig 
een belangrijke rol. Ook dit orgaan kan echter inadaequaat reageren 
b.v. wanneer een vlieger tijdens het uitvoeren van kunstvluchten
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met een kracht van 5 X zijn eigen gewicht op zijn stoel wordt 
gedrukt. Men kan dan niet meer spreken van een physiologische 
prikkeling.

De betekenis van het otolithen systeem en het systeem der half
cirkelvormige kanalen varieert met de omstandigheden. Voor het 
„normale” vliegen, waarbij het vestibulair systeem niet sterk geprik
keld wordt, is het otolithen systeem wel van belang. Dit systeem 
licht de vlieger in over de graad van inclinatie of declinatie van het 
vliegtuig. Tevens geeft het inlichtingen over de stand van de vlieger 
ten opzichte van zijn vliegtuig. Tijdens het uitvoeren van kunst- 
vluchten, waarbij min of meer grote centrifugale versnellingen voor
komen, blijft het otolithensysteem in gebreke.

Uit de registrogrammen blijkt namelijk, dat er een grote mate 
van gelijkvormigheid bestaat tussen de verschillende kunstvluchten. 
De meest variabele versnelling blijkt de versnelling in de Z-richting 
te zijn, dus in de richting van de lengte-as van de vlieger. De oor
zaak hiervan is hierin gelegen, dat een goede vlieger altijd zodanig 
vliegt, dat de resultante van alle versnellingen zoveel mogelijk in de 
Z-richting blijft inwerken. Deze resultante verandert dus wel sterk 
van grootte, maar weinig van richting. Het gevolg is, dat de over
heersende sensaties zijn: stijg- en daalgevoelens, welke sensaties 
niet altijd in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De oto
lithen zijn dus niet in staat om de vlieger in te lichten over zijn stand 
in de ruimte. Zowel tijdens het „normale” vliegen als tijdens het 
uitvoeren van kunstvluchten kan prikkeling van het otolithensysteem 
aanleiding geven tot het ontstaan van illusies. De luchtziekte is 
voor een groot deel een kwestie van door otolithenprikkeling op
gewekte reacties van het neurovegetatieve zenuwstelsel.

Theoretisch gezien zou, wat de draaibeweging betreft, het 
systeem der halfcirkelvormige kanalen zowel tijdens het „normale” 
vliegen als tijdens het uitvoeren van kunstvluchten de kort duren
de overgang (minder dan 5 sec.) van rechtlijnige naar kromlijnige 
vlucht en vice versa moeten percipiëren. Ook zouden nareacties 
moeten volgen bij het beëindigen van een draaibeweging, daar bij 
het vliegen maar al te vaak versnellende en vertragende phase ver 
uiteen liggen (meer dan 5 sec.).
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De praktijk wijst uit, dat de kortstondige draaiing, een kanteling 
bijvoorbeeld, niet als zodanig gevoeld wordt. Wel zijn er nareacties, 
bijvoorbeeld na de tolvlucht, na het beëindigen van een steile vlucht, 
etc.

Hoe kan het nu verklaard worden, dat de perrotatoire prikkel 
bijna nooit, en de postrotatoire prikkeling vaak gepercipieerd wordt?

De volgende gezichtspunten kunnen hier aangevoerd worden.
1. Meestal gaat de perrotatoire prikkel gepaard aan gelijktijdige 

sterke verandering in de otolithen-prikkeling in de Z-richting. Ver
moedelijk wordt de perceptie van die perrotatoire prikkel gemas
keerd door de veel sterker stijg- of daalsensatie.

2. Door de vermeerdering van de versnelling in de Z-richting, 
zal een lichte anaemie van de schedelinhoud ontstaan. De functie, 
zowel van de hersenschors als van de vestibulaire organen, zal 
hierdoor verminderen.

Met proefnemingen in een caisson zou deze suggestie op haar 
waarde getoetst kunnen worden. Ten einde toch een indruk te 
krijgen aangaande de mate van functievermindering, mag gewezen 
worden op de verschijnselen van “grey-out” (sluier voor de ogen) 
en van “black-out” (zwart voor de ogen), welke verschijnselen 
zich voordoen indien het bloed te sterk wordt weggecentrifugeerd 
uit de schedel. Jongbloed en Noyons hebben in dierexperi
menten aangetoond, dat in het algemeen de bloeddrukverandering 
evenredig is met de versnelling. Aanvankelijk echter, beneden 
0,25 g verandering, blijft de bloeddruk in de carotis communis nog 
ongewijzigd door reflectoir opgewekte vasoconstrictie. Daarboven 
is echter de bloeddrukverandering evenredig met de versnelling en 
wel ongeveer met 15 mm Hg per ,,g”. De “grey out” doet zich voor 
bij ongeveer 3,5 g, hetgeen dus een bloeddrukverlaging van 50 mm 
Hg zou betekenen. Tussen normaal zien en de “grey out" liggen 
overgangsstadia van verminderde functie. Het ligt dus voor de hand 
om aan te nemen, dat zelfs al bij het vliegen van een bocht van 
45° (Z-toename: 0,4 g), een verminderde functie van schors en 
periphere organen mogelijk is; zeer zeker zal dit het geval zijn bij 
de steilere bochten en andere kunstvluchten waar de versnellings- 
toename in de Z-richting veel groter waarden bereikt.

Posfrotatoir ligt de zaak heel anders. De versnelling in de Z-rich-
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ting heeft weer de normale grootte van 1 g. Het vliegtuig vliegt 
rechtlijnig; alle voorwaarden zijn dus aanwezig voor de perceptie 
van de nareacties. Volgens J ongbloed kan na een periode van 
bloeddrukverlaging een kortstondige hyperaemie in de schedel 
voorkomen, zodat dan een snel herstel van functie der organen en 
schors gewaarborgd is.

Ad. II. Prikkeling der zintuigcellen van de halfcirkelvormige 
kanalen en van het otolithensysteem kan tijdens het „normale” 
vliegen zodanige sensaties en reflexen opwekken, dat het besturen 
van een vliegtuig met fijne regulering kan geschieden. Op deze 
theoretische gronden zou men mogen verwachten, dat een zeer 
„gevoelig” evenwichtsorgaan, c.p. noodzakelijk is om tot een goed 
vlieger te kunnen uitgroeien. Het bleek noodzakelijk zich er reken
schap van te geven wat men onder een „gevoelig” functionerend 
evenwichtsorgaan moet verstaan.

Het functioneren van een systeem van evenwichtsorganen moet 
gezien worden als te bestaan uit drie gedeelten, n.1.:
a. de werkzaamheid van de periphere organen;
b. de centrale verwerking van de uit een peripheer orgaan komende

signalen;
c. het centraal coördineren van de prikkels komende uit linker en

rechter evenwichtsorgaan.
Ad. a. Blijkens indirecte onderzoekingsmethoden aangaande de 

mechanische en physiologische eigenschappen van de halfcirkelvor
mige kanalen moeten hieraan de volgende waarden worden toe
gekend:

Drempelgevoeligheid voor hoekimpuls: l°/sec.
Drempelgevoeligheid voor hoekversnelling van oneindige lange 

duur: 0,3°/sec2.
Uitklinktijd: Tl]A — 18 sec.
Ad. b. De directe waarneming (cupulometrie) aan normale 

personen:
Drempelwaarde voor hoekimpuls: 2,5°/sec.
Uitklinktijd voor sensatie UIA — 8—10 sec.
Uitklinktijd voor nystagmus TI\A — 12—14 sec.
Het blijkt, dat de centrale invloed op het verwerken van de 

signalen afkomstig van het periphere orgaan voor nystagmus en
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sensatie op verschillende wijzen geschiedt. Uit de aard der zaak zal 
de nystagmus het minst te beïnvloeden zijn. De uitklinktijd van de 
nystagmus geeft een betere benadering van het periphere gebeuren 
dan die van de sensatie.

In volgorde van toenemende centrale invloed kunnen de volgen
de, in dit proefschrift beschreven, onderzochte groepen genoemd 
worden.

A. Personen die gevoelig zijn voor alle vormen van bewegings- 
ziekte.

B. Personen zonder gewenning aan bijzondere vormen van de 
beweging.

C. Leerling instructeur-vliegers.
D. Zeer ervaren instructeur-vliegers.

A. B. C. D.

c .. drempel in °/sec.
ensa ie ui{icijn]£(:ijc} /7/d

1—2
10—18 sec.

2-5
6—10 sec.

2-5
4—7 sec.

3- 5
4— 7 sec.

■K, . drempel in °/sec.Nystagmus uitkl£ktijd 8-12
14—25 sec.

10-14
10—44 sec.

10-20 
10—15 sec.

10-16 
6—10 sec.

Uit deze tabel blijkt, dat, bij toenemende prikkeling met abnor
male versnellingen en versnellingsveranderingen, het centraal 
zenuwstelsel hierop reageert door vooral de uitklinktijd te bekorten. 
De sensatie is het meest toegankelijk voor deze vorm van centrale 
verwerking. Maar zoals uit de vergelijking van de I1\A waarden van 
de groepen C en D moge blijken, wordt op de duur ook de nystag
mus bekort.

De sensatie heeft in beide gevallen reeds haar volledige verkor
ting bereikt. Vergelijken we bij normale proefpersonen de uitklink- 
tijden voor sensatie en nystagmus, dan blijkt ook hier, dat de 
sensatie-duur centraal bekort wordt. Het is klaarblijkelijk een 
eigenschap van een normaal persoon, dat hij het vermogen bezit om 
centraal invloed uit te oefenen op de verwerking van de prikkel. 
Ieder, die dit vermogen mist of in onvoldoende mate bezit, is 
potentieel een lijder aan bewegingsziekte (groep A). Deze groep
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levert de beste benadering op van het zuiver mechanisch werken 
van de evenwichtsorganen.

Uit proeven, gedaan om de koppeling vast te stellen tussen het 
evenwichtsorgaan en het neurovegetatieve zenuwstelsel, blijkt, dat 
de koppeling in afnemende mate bestaat van personen gevoelig 
voor bewegingsziekte naar hyposensitieven. Bij deze proeven is als 
criterium genomen de bloeddruk van de arteria centralis retinae als 
functie van een gegeven stimulering met lineaire versnelling. 
(Montandon, Hulk en Henkes, Arslan, de Wit.) 
Het is dus ä priori onjuist om over gevoelige-, als tegenstelling tot 
ongevoelige evenwichtsorganen te spreken. In de meeste gevallen 
kan men zeggen, dat de evenwichtsorganen dezelfde drempel en 
uitklinktijd hebben, maar dat het centraal verwerken van de prik
kels uit zal maken of men zal spreken van een normaal gevoelig-, 
overgevoelig- of ongevoelig evenwichtsorgaan. Hierbij moet men 
wel beseffen, dat de centrale verwerking een min of meer verworven 
factor is.

Voor de candidaat-vlieger is het gewenst, dat hij een zogenaamd 
normaal gevoelig evenwichtsorgaan heeft, dat is dus een orgaan 
waarvan bij meting blijkt, dat het vermogen van centrale remming 
aanwezig is. Anders zal hij nooit bij machte zijn de lang durende 
hinderlijke sensaties en reacties te onderdrukken, die het even
wichtsorgaan bij hem tijdens het „normale” vliegen, doch vooral 
tijdens het uitvoeren van kunstvluchten, veroorzaakt.

Ad c. Het centraal coördineren van de prikkels, die uit de linker 
en rechter evenwichtsorganen komen, kan aanleiding geven tot een 
geringe storing in de balans. Het kan zijn, dat de signaalsterkte van 
het ene labyrinth overweegt boven die van het andere labyrinth 
(predominance). Zelfs indien het de mens lukt om in het dagelijks 
leven een voldoende compensatie te bereiken, is het toch zeer goed 
mogelijk, dat hij, bij afwezigheid van optische indrukken of waar
schuwingen van de dieptesensibiliteit, afwijkingen gaat vertonen. 
Zo zou dit in een vliegtuig zich b.v. kunnen uiten als een neiging 
tot scheef hangen of het draaien van flauwe bochten.

Een tweede mogelijkheid bestaat hierin, dat bij gelijke periphere 
organen de centrale kernen pngelijk functioneren (b.v. preponde-
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rance). Aangezien de prikkels verschillende kernen op andere 
niveau’s passeren, is de mogelijkheid geschapen, dat allerlei storings- 
vormen zich kunnen voordoen.

Ook bij zogenaamde normalen zouden geringe verschillen in het 
centrale kernensysteem kunnen voorkomen. Deze geringe verschil
len in werkzaamheid geven dan aanleiding tot het percipiëren van 
sensaties en het hebben van reacties, die, vooral bij blindvliegen, 
katastrophale gevolgen kunnen hebben. Het is dus voor de vlieger 
een noodzakelijkheid, dat zijn evenwichtsorganen met hun centrale 
verbindingen en coördinatie volkomen in balans zijn en blijven. Het 
cupulogram van sensatie en nystagmus is in staat om zelfs kleine 
verschillen aan te tonen.

CONCLUSIES

1. Voor het behoud van het evenwicht is een goede oriëntatie, 
regulatie en coördinatie noodzakelijk. Oriëntatie heeft betrekking 
op de zintuigelijke waarnemingen zelf, terwijl regulatie en coör
dinatie meer betrekking hebben op het centrale zenuwstelsel en 
de zintuigelijke reacties.

2. Voor het „normale” vliegen is een gevoelig evenwichtsorgaan 
een biologisch mechanisme, dat fijnere regulering mogelijk maakt.

3. Een te gevoelig evenwichtsorgaan praedisponeert voor het ont
staan van illusies, vertigo en luchtziekte.

4. Voor het uitvoeren van kunstvluchten is een „normaal gevoelig” 
evenwichtssysteem met het vermogen tot centrale remming het 
meest gewenst.

5. Het is voor de vlieger een noodzakelijkheid, dat zijn evenwichts
organen met hun centrale verbindingen en coördinatie volkomen 
in balans zijn. Het cupulogram van sensatie en nystagmus is in 
staat om zelfs kleine verschillen aan te tonen.

6. Indien het van de candidaat-vlieger gemaakte cupulogram aan
zienlijk afwijkt van het als normaal gegeven type, moet de candi
daat-vlieger onder voortdurende controle van de vliegerarts en 
instructeur blijven.

7. Na schedeltrauma, waarbij klachten over duizeligheid blijven 
bestaan, is het cupulogram bepalend, voor wat betreft de duize



90

ligheid, over het al- of niet geschikt zijn van de vlieger voor zijn 
vliegtaak. Wanneer in zo een geval reeds een cupulogram van 
de vlieger, gemaakt onder normale omstandigheden, aanwezig 
is, vergemakkelijkt dit de interpretatie van het contrölecupulo- 
gram.

8. Het uitblijven van perrotatoire sensaties en reacties tijdens 
kunstvluchten kan verklaard worden uit de maskerende werking 
van de tegelijkertijd inwerkende sterke otolithenprikkel, zich 
uitende in stijg- of daalsensaties en de door centrifugale ver
snelling veroorzaakte hersenanaemie.



SUMMARY AND CONCLUSIONS

The two questions studied in this thesis are:

I. The importance of the vestibular system to the pilot during 
normal flight and during aerobatics.

For completeness’ sake the significance of vision and of surface 
and depth sensitivity are also briefly discussed. An attempt is made 
to find an explanation for the phenomenon that, during aerobatics, 
per-rotatory stimuli are almost never perceived, while posf-rotatory 
sensations and reactions do arise.

II. The importance in aviation medicine of the turning chair 
method of examination of van Egmond, Groen and 
Jongkees, especially in connection with the demands made 
on the vestibular organ of a candidate-pilot.

Re I. Vision is very important for orientation in space; moreover, 
false labyrinthe sensations and reactions can be corrected or sup
pressed with its help. Conversely, however, the visual organ itself 
may give rise to illusions, especially when the visual and somatic 
data are at variance.

Depth and surface sensitivity are important factors, because in 
flying an aircraft, a certain amount of force is necessary to keep the 
controls in the desired position; on the other hand, the pilot may 
gain valuable information about the position of his aircraft by the 
counter-pressure exerted by the controls on his hands and feet. This 
is especially important during landing; but the reaction may be 
inadequate for example when during aerobatics a pilot is pressed 
into his seat with a force of five times his own weight, which can 
no longer be regarded as a physiological stimulation.

The significance of the otolith system and of the semicircular
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canals varies according to circumstances. The former is of impor
tance in normal flying, during which the vestibular system is not 
stimulated strongly. The otolith system informs the pilot regarding 
the climbing, diving or banking angle of the plane, as well as about 
his own position with regard to the aircraft. The otolith system 
fails, however, in aerobatics, in which centrifugal accelerations occur 
to a greater or lesser extent.

The registrograms prove that there is a great degree of uniform
ity between the various aerobatic manoeuvres. Acceleration in the 
Z-direction, i.e., in the direction of the longitudinal axis of the pilot, 
proves to be the most variable. The explanation of this is that a 
good pilot always flies in such a manner that the resultant of all 
accelerations continually acts as far as possible in the Z-direction. 
This resultant, therefore, varies markedly in degree, but only 
slightly in direction. Consequently the predominant sensations are 
those of rising and falling, which do not always agree with reality. 
The otoliths are evidently not capable of informing the pilot about 
his position in space. Stimulation of the otolith system may give rise 
to illusions, both during normal flying and in aerobatics. Air sick
ness is also largely based on reactions of the autonomic nervous 
system, provoked by stimulation of the otoliths.

As regards the rotating movement, the system of the semicircular 
canals would theoretically perceive the brief change (of less than 
5 seconds’ duration) from rectilinear to curvi-linear flight, and vice 
versa, both during normal and aerobatic flying.

After-reactions would be expected at the termination of a turning 
movement, because, in flying, the accelerator and decelerator phases 
are often far apart (more than 5 seconds). It is shown in prac
tice, however, that a short period of rotation, for example in banking 
is not experienced as such. There are after-reactions, for example 
following a spin, a sharp turn, etc.

What is the reason why the per-rotatory stimulus is practically 
never perceived, but the postrotatory one so often?

The following facts may be advanced in explanation:
1. The per-rotatory stimulus is usually combined with a simul

taneous marked change in the otolith stimulation in the Z-direction.
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The perception of this per-rotatory stimulus is presumably masked 
by the much stronger sensations of rising and falling.

2. A mild cerebral anaemia will arise, caused by the increased 
acceleration in the Z-direction, resulting in a decreased function of 
both cerebral cortex and vestibular organs.

This suggestion might be checked by experiments in a pressure 
chamber. The phenomena of the ‘grey-out’ (a veil before the eyes) 
and of the ‘black-out’ (black before the eyes) may serve to form 
an idea of the degree of functional loss; these symptoms arise when 
the blood is too strongly centrifugated from the brain. Jong
bloed and N o y o n s have proved in animal experiments that, in 
general, the change of blood pressure is proportional to the accele
ration. In the beginning, however, at changes lower than 0.25 g, the 
blood pressure in the common carotid artery remains unchanged, 
owing to reflex vasoconstriction.

At changes in acceleration higher than 0.25 g the change of blood 
pressure is proportional to the acceleration; the ratio is approxima
tely 15 mm Hg per g. ‘Grey-out’ occurs at about 3.5 g, which 
would mean a fall of blood pressure of 50 mm. Hg. There are 
transitional stages of decreased function between normal vision and 
grey-out. It is therefore self-evident that a decreased function of 
cortex and peripheral organs is possible even in making a turn with 
a banking of 45° (Z-increase: 0.4 g); this is most certainly so in 
the steeper turns and in other aerobatic performances in which the 
increase of acceleration in the Z-direction reaches much higher 
values.

Posf-rotatory, matters are quite different. The acceleration in the 
Z-direction is again of the normal value of 1 g. The aircraft is in 
straight and level flight; all conditions are therefore fulfilled for 
the perception of the after-reactions.

According to Jongbloed, a transient cerebral hyperaemia 
may occur after a period of lowered blood pressure, so that a rapid 
restoration of the function of organs and cortex is ensured.

Re II. Stimulation of the sensory cells of the semicircular canals 
and of the otolith system may produce such sensations and reac
tions during normal flight that the aircraft can be flown with a high 
degree of accuracy. It might be expected, on these theoretical
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grounds, that a person needs a very ‘sensitive’ organ of equilibrium 
to become a good pilot. One must form a clear idea of what is to be 
regarded as a sensitively functioning organ of equilibrium.

The functioning of a system of organs of equilibrium must be 
regarded as consisting of three phases, namely:
a. the activity of the peripheral organs;
b. the central elaboration of the signals sent by a peripheral organ, 

and
c. the central coordination of the stimuli coming from left and right 

organs of equilibrium.

a. Indirect methods of examination of the mechanical and phy
siological properties of the semicircular canals yielded the following 
values:

Threshold sensitivity for angular impulses: l°/sec.
Threshold sensitivity for angular acceleration of infinitely long 

duration: 0.3°/sec.2
Time of decay 77/zl = 18 sec.

b. Direct observation (cupulometry) on normal persons gives the 
following values:
Threshold sensitivity for angular impulses: 2.5°/sec.
Time of decay for sensation: 77,/d = 8—10 sec.
Time of decay for nystagmus: 77/d = 12—14 sec.

The central influence on the elaboration of signals originating in 
the peripheral organ, is different for nystagmus and sensation. 
Naturally, the nystagmus is least influenced. The time of decay 
for the nystagmus gives a better approximation of the peripheral 
processes than that of the sensation.

We distinguish the following groups of persons, as described in 
this thesis, arranged in order of increasing central influence:

A. Persons sensitive to all forms of motion sickness.
B. Persons without experience for particular forms of excessive 

motion.
C. Flying-instructors under training.
D. Highly experienced flying-instructors.
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A B C D

c .. threshold in °/sec.Sensatlon time of decay 11/A
1-2 2-5 2-5 3-5

10 — 18 sec. 6—10 sec. 4—7 sec. 4—7 sec.

XT t threshold in °/sec.Nystagmus time of decay <n/A 8—12 10—14 10—20 10-16
14—25 sec. 10—14 sec. 10—15 sec. 6—10 sec.

This table shows that the central nervous system reacts to in
creasing stimulation in the form of abnormal accelerations and 
changes of acceleration, by a reduction of the time of decay 
especially.

The sensation is most accessible for this form of central elabora
tion. Comparison of the UjA values of groups C and D shows, how
ever, that the duration of the nystagmus is also reduced in the long 
run.

In both cases the duration of sensation has already reached its 
maximum reduction. Comparison of the times of decay for sensation 
and nystagmus in normal test persons shows here also that the 
duration of sensation is shortened centrally. It is evidently a 
property of normal persons to posses the power to exert a central 
influence on the elaboration of the stimulus. Anybody lacking this 
power or possessing it in insufficient degree, is potentially a suffe
rer from motion sickness (Group A). This group affords the best 
approximation of the purely mechanical action of the organs of 
equilibrium.

Experiments carried out to determine the correlation between the 
organ of equilibrium and the autonomic nervous system, prove this 
correlation to exist in decreasing order from persons sensitive to 
motion sickness to those who are hyposensitive. The criterion in 
these experiments was the blood pressure in the central retinal 
artery as a function of a given stimulation with linear acceleration 
(M ontadon, Hulk 6 Henkes, Arslan, de Wit). 
It is therefore a priori incorrect to speak of sensitive organs of equili
brium in contrast to insensitive organs. In most cases these organs 
have the same treshold and time of decay, but the central elabora
tion of the stimuli is the decisive factor whether we are dealing with
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a normally sensitive, hypersensitive or insensitive organ. It must be 
realized, however, that this central elaboration is more or less an 
acquired factor.

It is desirable for the candidate-pilot to possess a so-called nor
mally sensitive organ of equilibrium, i.e., an organ in which the 
ability of central inhibition can be demonstrated. Otherwise he will 
never be able to suppress the troublesome sensations and reactions 
caused by the organ of equilibrium during normal flight and 
especially during aerobatics.

c. The central coordination of stimuli originating in the left and 
right organs of equilibrium may give rise to a slight disturbance 
of the balance. It may be that there is predominance of the strength 
of the signals from one labyrinth over those from the other. Even if 
a person is able to reach an adequate compensation in daily life, 
it is actually possible for him to show abnormalities in the absence 
of optic impressions or warnings from the depth sensitivity. In an 
aircraft this might for example become manifest as tendency to fly 
with one wing low or to fly slightly off course.

There is a second possibility: different functioning of the central 
nuclei while the peripheral organs are equivalent (e.g., preponde
rance) . As the stimuli pass various nuclei at different levels, the 
possibility of all kinds of disturbances is always present.

So-called normal persons might also show slight differences of 
the central nuclear system. These slight differences in activity may 
give rise to the perception of sensations and to the presence of 
reactions with possibly disastrous consequences, especially in blind 
flying. It is therefore imperative for the pilot that his organs of 
equilibrium with their central connections and coordination are 
completely in balance and remain so. The cupulogram of sensation 
and nystagmus is able to demonstrate even slight differences.

CONCLUSIONS

1. Good orientation, regulation and coordination are necessary 
for the maintenance of equilibrium. Orientation refers to the sensory 
observations themselves, while regulation and coordination refer 
more to the central nervous system and the sensory reactions.
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2. In normal flight, a sensitive organ of equilibrium is a biological 
mechanism enabling fine regulation.

3. A too sensitive organ of equilibrium predisposes to illusions, 
vertigo and air sickness.

4. For aerobatics normally sensitive organs of equilibrium, with 
the power of central inhibition, are desirable.

5. It is a necessity that the pilot’s organs of equilibrium with 
their central connections and coordination be completely in balance. 
Small differences can be demonstrated by the cupulogram of sen
sation and nystagmus.

6. If the candidate-pilot’s cupulogram differs considerably from 
the type accepted as normal, he must remain under the continuous 
supervision of the medical officer and the instructor.

7. After cranial trauma with persisting symptoms of dizziness, 
the cupulogram is the decisive factor as to whether the pilot is still 
fit to fly, as far as the dizziness is concerned. The interpretation of 
this cupulogram is facilitated when a cupulogram has already been 
made previously under normal circumstances.

8. The absence of per-rotatory sensations and reactions during 
aerobatics can be explained by the masking action of the simul
taneous strong otolith stimulation, becoming manifest in sensations 
of rising or falling, and by the cerebral anaemia caused by the cen
trifugal acceleration.

7
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STELLINGEN

I

Bij de keuring van candidaat-vliegers wordt te weinig aandacht 
besteed aan het vestibulair onderzoek.

II

Het is voor de vlieger een noodzakelijkheid, dat zijn even
wichtsorganen met hun centrale verbindingen en coördinatie 
volkomen in balans zijn.

III

Indien het van de candidaat-vlieger gemaakte cupulogram aan
zienlijk afwijkt van het als normaal gegeven type, moet de candidaat- 
vlieger onder voortdurende controle van de vliegerarts en instructeur 
blijven.

IV

Gezien het hoge sterftecijfer van zuigelingen tengevolge van 
kinkhoest, dient de immunisatie tegen deze ziekte zo vroeg 
mogelijk te geschieden.

V

Het feit, dat een asociale patient, lijdende aan een besmettelijke 
vorm van tuberculose, niet tot isolatie kan worden gedwongen, 
betekent een gevaar voor de volksgezondheid.

VI

Na doorsnijding van de diepe buigpees in de vinger moet 
afgezien worden van een primaire peesnaad (en moet na genezing 
van de wond overgegaan worden tot secundaire peeshechting).

M. W. W. KRIJGER



VII

De toename van het luchtvaartverkeer maakt het noodzakelijk 
dat „luchtvaartgeneeskunde” aan de Nederlandse Universiteiten 
wordt onderwezen.

VIII

Het verdient aanbeveling te komen tot eenheid in de benaming 
van medische specialité's.

IX

Kunstmatige inseminatie bij de mens is moreel alleen verantwoord 
indien de inseminatie plaats vindt met sperma van de echtgenoot.

X

Bij de bulbaire vorm van acute poliomyelitis diene men te 
zorgen voor een goede ventilatie der longen (tracheotomie, bron- 
choscopie.)

XI

Bij massa-therapie van patiënten met brandwonden geve men, 
ter voorkoming van shock, een oplossing te drinken die per liter 
water drie ä vier gram Natriumchloride en twee ä drie gram 
Natriumcitraat bevat.

XII

Het verdient aanbeveling, dat de behandeling van neurosen met 
de COo-therapie pp grotere schaal wordt beproefd.

XIII

Bij coronair-sclerose verdient het aanbeveling een cholesterinearm 
en vetarm dieet voor te schrijven.

XIV

Het optreden van overgevoeligheidsreacties na toediening van 
procaïne-penicilline, wordt in vele gevallen veroorzaakt door de 
penicilline en niet door de procaïne.










