
 
 

Het Weekend van de Wetenschap roept mannen op deel te nemen aan 
onderzoek naar hallucineren 

Tijdens het Weekend van de Wetenschap, dat begin oktober 2016 door heel Nederland 
plaatsvond, startte het grote wetenschappelijk onderzoek naar hallucinaties. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door het UMC Utrecht Hersencentrum onder leiding van hoogleraar Psychiatrie Iris 
Sommer. Inmiddels hebben ruim 10.000 mensen de online test gedaan via www.zieikspoken.nl. 
Opvallend is dat bijna 70% van de deelnemers vrouwelijk is. De onderzoekers hebben daarom 
meer behoefte aan meer mannelijke respondenten, met of zonder hallucinaties. Voorafgaand aan 
het Weekend van de Wetenschap op 7 & 8 oktober 2017 worden de resultaten bekendgemaakt. 
Tot die tijd kan iedereen de online test doen. De test bestaat uit een vragenlijst en een game en 
duurt ongeveer 10 minuten.  
 
Iris Sommer: “Binnen 1 maand hadden we al meer dan 9000 deelnemers. De variatie in de 
respondenten is qua leeftijd en opleiding erg uiteenlopend. Alleen qua geslacht zien we een opvallend 
groot verschil, 70% vrouw en 30% man. We willen daarom mannen, jong en oud, aansporen de online 
test te doen.”  
 
De onderzoekers van het UMC Utrecht Hersencentrum vermoeden dat ongeveer 15% van de 
gezonde bevolking regelmatig dingen ziet of hoort die er niet zijn. Daarnaast vermoeden de 
wetenschappers dat mensen die snel kunnen waarnemen, gevoeliger zijn voor hallucinaties. Het 
Weekend van de Wetenschap roept heel Nederland op om de onderzoekers te helpen bij het 
verzamelen van een grote hoeveelheid data. Die data levert waardevolle informatie op over 
hallucineren, waarmee het UMC Utrecht Hersencentrum mensen kan helpen die er echt last van 
hebben. Weten hoe snel, nauwkeurig of juist onnauwkeurig jij waarneemt? Doe de test via 
www.zieikspoken.nl.   

Het Weekend van de Wetenschap  
Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 
Weekend van de Wetenschap. Dit grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van 
Nederland wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het Weekend van de 
Wetenschap voor het publiek hun deuren openen. Het doel: Nederland te laten ervaren hoe 
belangrijk en interessant wetenschap en technologie zijn en wat de onmisbare bijdrage is aan onze 
toekomst. Het Weekend van de Wetenschap vindt dit jaar plaats op 7 & 8 oktober.  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BAAS Amsterdam via 020 -2237490 of via 
mirjam@baasamsterdam.com 

Facebook: https://www.facebook.com/WetenschapNL 
Twitter: https://twitter.com/Wetenschap_NL 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