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V
andiedagendiebeginnen
meteenbezoekjeaande
huisartsmet jebenauwde
kindendieeindigen in

het ziekenhuisopdeafdeling
kinderverpleegkunde.
Omdatmijnzoontjehetbe-

nauwdheeftmoethij aaneensa-
turatiemeter,die zijnzuurstof-
opnamemeet.Dathoeft alleen
alshij slaapt. Zodrahijwakker is
heefthijhet als anderhalfjarige
al snelgezien inzijnbedjeenwil
hij opstap.Deverpleegkundige
koppelthetkabeltjewaardesen-
soraanzit los,waaropdesatura-
tiemeterbegint tepiepen.Die
gaatdusuit. Eenpaaruur later
gaatmijnzoontjeweer slapen.

Ik schiet eenco-assistentaan.
Dieplugthetkabeltjeweer inen
zetde saturatiemeteraan.Die
vervolgenskeihardgaatpiepen
bij elkehartslag.Doordathet
dinguitheeftgestaanstaathij
terugopdestandaardinstellin-
gen. Endusgaathetalarmook
nogaf,wantdestandaardgrens-
waarde is voormijnzoontje te
hoog.Deco-assistentkijkt twijfe-
lend: ‘Ehm,dezeken ikniet zo
goed.’Niet zo raar,wantco-assis-
tentenzitteneenpaarmaanden
ineenziekenhuis en inelkzie-
kenhuiskomenzeweernieuwe
apparatuur tegen.
Eenverpleegkundigever-

schijnt enbegintde saturatie-
meterweer in te stellen.
‘Ja’, zegt ze, ‘vroegerhadden

wesaturatiemeters, als jedie los-
koppeldedangingenze inslui-
merstand, enals jehemdan
weeraanslootginghijweeraan,

net zoalshij eerst stond inge-
steld.Maar toenkregenwedeze.’
‘Waaromdan?’, vraag ik.
‘Geen idee,moet jeaandeaf-

deling inkoopvragen.’
Ergenshoop jedateengebrek

aangebruiksgemakbeperkt
blijft tot consumentenproduc-
ten. Totdingendie jegebruikt
voorde lol endie je zelf uitkiest.
Opplaatsenwaar levensophet
spel staan, kerncentrales, boor-
platforms, ziekenhuizen, zo
denk je, zohoop je,dáár zalge-
bruiksgemakwel vooropstaan.
Helaas.
De Inspectie voordeGezond-

heidszorgconcludeerdeeen
aantal jaargeledendat jaarlijks
tientallenmensenoverlijden
omdatpersoneel apparatenslor-
diggebruikt ener teweinigmee
oefent.Merkwaardiggenoeg
leekde inspectie ervanuit te
gaandatdeapparatenzelf in
ordezijn,maar juistdaarvalt
eenhoopaanteverbeteren.Veel
medischeapparatuur lijktniet
ontworpenvoorgebruikersdie
onderhoge tijdsdrukmoeten
werken,die vaakonderbroken
wordenenooknogregelmatig
vanwerkplek rouleren.
Foutendoorprofessionals

wordenvaakgeclassificeerdals
‘menselijke fouten’. Endat zijn
hetook.Alleen ligtde foutwaar-
schijnlijkmeerbijdeontwerper
danbijdegebruiker.

Jasper van Kuijk is cabaretier

en universitair docent ge-

bruiksgerichte innovatie bij de

TU Delft

Denkfouten inhedendaagsontwerpgefileerddoor
innovatie-expert (encabaretier) JaspervanKuijk.

Dezeweek:Menselijke fouten.

KAN HET ZIJN?

HOE
MOEILIJK

In het ziekenhuis

M31
Ookwel bekend als de Andromeda-galaxy.

Dit is hetmeest nabijemelkwegstelsel, op

zo’n 2,5miljoen lichtjaar afstand. Deze foto

laatmooi de spiraalarmen zien.

Belichting:

19x300s L, 3x300s B, 9x300s R,G, 9x900s

Ha / 12x1200s Ha

Totaal: 9,6 uur

IC5146
Dit is een emissienevel die bestaat uit gloei-

endwaterstof. Hier worden sterren gevormd.

In de omringende gebieden zijn veel donkere

stofwolken te zien tegen de achtergrond van

sterren uit hetmelkwegstelsel.

Belichting:

13x600s L

5x600s R,G,B

Totaal: 4,7 uur

M13

M13 is een zogenaamde bolvormige sterren-

hoopmet zo’n 100.000 sterren. Deze be-

vindt zich in de halo omonzeMelkweg. Deze

opname bestaat uit de volgende deelopna-

men: 19x300s (s=seconden) en 10x600smet

een zogenaamd L-filter (laat alle kleuren

door) en 12x300s in R-, G- en B-filters.

In totaal dus zo’n 5,4 uur aan opnamen.
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D
it iswat iedereendoet die voor
het eerst gegrepen is door as-
trofotografie: eenzogrootmo-
gelijke telescoop kopen.Want
groterisbeter.Zie jemeer.Meer
van de ringen van Saturnus,

vandemaantjes van Jupiter.
Eenmisvatting,zegtAndrévanderHoe-

ven. De amateurastronoom heeft zijn
mooiste opnamengemaaktmet een tele-
scoopdie vergelijkbaar ismet een flinke
telelens. ‘Met500millimeterkunjenevels
prachtig fotograferen’, zegt hij. ‘Groter
hoeftnietmeteen.’
Nevels zijn de prachtig gekleurdewol-

ken tussensterrendiedemeestemensen
kennenvanruimtetelescoopHubble.Die
kun je zelf dus ookmaken, zegt Van der
Hoeven, inhetdagelijks levennatuurkun-
deleraaropeenmiddelbareschool. Inzijn
vrije tijd richt hij zich op het vastleggen
vanhetzwerk.VanderHoevenisdaarsuc-
cesvol in: zijn foto’s zijn gepubliceerd in
tijdschriften over sterrenkunde en staan
ondermeeropdewebsite vandeNASA.

De meeste zijn gemaakt met relatief
kleine telescopen.Metgroterekunjewel-
licht verder kijken,maar dichtbij is al zo
veeltezien–eninastronomischopzichtis
dichtbijnatuurlijkrelatief.Degrootstena-
delenvangrotetelescopenzijndatzekost-
baarderzijn–nogkostbaarder–enzwaar.
Moet je allemaal meezeulen als je op La
Palmadebergopklimtomtefotograferen.
Zwaar betekent ook eerder trillingen, de-

sastreusvooreenscherpeopname.
‘Begindusklein’,zegtdeastronoom.‘Ex-

perimenteer en kijkwat je al kunt berei-
ken.’Kleinisoverigensookrelatief: jehebt
eengoedetelescoopnodig,uiteraard.Een
zwaarstatief.VanderHoevengebruiktals
cameraeengekoeldeccd-chip.Hoekoeler
de chip, hoeminder ruis. En beeldruis is
devijand:elkspetje, elkeverkeerdoplich-
tendepixel verstoort het beeld. Ziet eruit
als eensterretje, dat erdusniet is.
Daaromkoelenastronomenhuncame-

ra’s, liefst totenkeletientallengradenCel-
sius ondernul. Danontstaatminder snel
ruis bij de enorm lange tijdopnamendie
wordengemaakt.Opnamenvansomswel
900 seconden. En daar dan tien, twintig
vanachterelkaar.Diebeeldenwordenver-
volgens over elkaar gelegd (‘gestackt’),
waarnadecomputer zebewerkt, alle ruis
wegfiltert (depixelopfoto1dieopandere
foto’s niet voorkomt, is ruis enwordt ver-
wijderd)enalle resterendezwakkesigna-
lenbij elkaaroptelt.
Wat dan ontstaat, lijkt op het wonder

dat vroeger in de donkere kamer plaats-
vond: na lang wachten verschijnt het
beeld: prachtige kleuren vanwolkenwa-
terstof, zuurstof, sterrenstof. Foto’s zoals
Hubble zemaakt,maar dangewoon van-
uit je eigenachtertuingeschoten.

Doordat er zulke lange opnamenwor-
den gemaakt, zou de draaiing van de
aarde het beeld verpesten; alle sterren –
behalve de Poolster - ‘verschuiven’

Hubble-foto’s
vanuitde tuin

M51
Ookwel het draaikolkstelsel, is een sterren-

stelsel dat we recht van boven zien, waar-

doormooi de spiraalarmen te zien zijn. Om

het stelsel bevindt zich eenwolk van stof die

duidelijk op de opname te zien is. Het is een

project geweest van 3 jaar omdata voor

deze opname te verzamelen.

Belichting:

Meer dan 110 opnamenmet een totale tijd

van 17 uur.

Sterren fotograferen zoals ruimtetelescoop
Hubble dat doet: het kanmet eennieuwe
camera vanNikon.Amateurastronoom
André vanderHoeven legt uit hoe je het

zwerkvastlegt als eenpro.
Door Bard van deWeijer Foto’s André van der Hoeven
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immers langs de hemel. Zemoetenworden
gevolgd zolang de sluiter open staat. Tot op een-
tiendepixelnauwkeurig.Daarvoor iseenspeciaal
apparaat, een ‘montering’, met computerge-
stuurde servomotoren, dat heel zachtjes mee-
draaitmetde sterren.
VanderHoevenheeftzijnspullen– tientallenki-

lo’s in totaal –meegenomennaar het hoofdkan-
toor vanNikon inAmsterdam. Aanleiding is een
spiegelreflexcameradie binnenkort opdemarkt
verschijnt:deD810A.Astronomenzijnvooral ver-
guldmet die A. De beeldchip vandeze camera is
vier keer zo gevoelig voor de zogenoemdeH-alfa
spectraallijn; lichtmeteengolflengtevan656na-
nometerwordt ongehinderddoorgelaten,waar-
door het oog vande camera gevoeligwordt voor
denevelsengaswolkendie fotografenalsVander
Hoeven zograag vastleggen. Erwas al eenCanon
die dat kon, de 60DA.Maar die is alwat ouder en
de technologiegaat razendsnel.
Een speciale chiplijn heeftNikon ervoor opge-

zet, een kostbare operatie. En een gok.Want een
massaproductzaldekostbarecameravermoede-
lijknietworden; ‘gewone’ foto’skunjeereenstuk
mindergoedmeemaken.Normalecamera’s filte-
renditdeelvanhet licht juistweg,omvervelende
kleurzwementevoorkomen.
Een camera dus voor een kleine doelgroep, al

zijnerwereldwijdmiljoenenastrofotografen.Nog
eenvoordeelvandezecamera,zegtRoelandKoene

vanNikonProfessional: ‘Jekuntermeerdanhon-
derd opnamenmee achter elkaarmaken.’ Dat is
handigvoorhetmakenvanzogenoemdestar trail-
foto’s, waarbij de sterren lange lichtbogen langs
de hemel trekken. Ook kan de camera tijdopna-
menmakentot900seconden,waardemeestege-
wonecamera’sniet verderkomendan30.
Deafgelopenjaren isdetechnologiezosnelge-

gaan, dat amateurastronomen zich nu kunnen
metenmet professionele ruimtetelescopen van
twintig jaargeleden, zegtVanderHoeven,dieon-
langszelfs aldepassagevaneenexoplaneetheeft
waargenomenmetzijnapparatuur.
De astronoomstaat te popelen omdenieuwe

Nikontemogenproberen,maarzelfshijmoetnog
evengeduldhebben. Er is er nogmaar één van in
Europa,endie isnogopdoorreis.Eindmei ligthij
indewinkel,endangaatdeastrofotograaf aande
slag.Naarde sterrenendaarvoorbij.

DeNikon D810A is leverbaar vanaf 28mei. Ad-

viesprijs 3.799 euro. 36,3 megapixel full frame

beeldchip. Gemodificeerd infrarood filter: vier-

maal zo gevoelig voor de H-alfa spectraallijn

(golflengte circa 656 nm)

als de D810.

Op 4 april is het nationale

astrofotografiedag. Meer

info: astro-photo.nl

TIPS VAN ASTRO-
FOTOGRAAF
ANDRÉ VAN DER
HOEVEN:

Q Koop een goed en licht-

sterk objectief. Bijvoor-

beeld 300mm f. 2.8 plus

een teleconverter. Knijp

bij het fotograferen van

de sterren altijd een stop,

tot f. 4. Dan verbetert de

beeldkwaliteit sterk.

Q Een dikke telescoop of

teleobjectief is niet altijd

nodig: met een groothoek

kunnen ook spectaculaire

foto’s van deMelkweg

worden gemaakt.

Q Een koudewinteravond

fotografeert beter dan

een zomeravond: de

koelte leidt ertoe dat er

minder beeldruis ontstaat

op de beeldchip en de at-

mosfeer is stabieler.

Q Sommige fotografen

houden hun camera koel

met een koelpack. Hoe

kouder de camera, hoe

minder beeldruis.

Q Hoge ISO-waarden ge-

venmeer ruis, dus kies

een niet te hoge.

Q Zwerkfoto’s van gas-

wolken vereisen lange

sluitertijden, tot somswel

tien uur. Maak altijd een

aantal ‘kortere’ opnamen

achter elkaar, in plaats

van een lange. Door

meerdere foto’s te stac-

ken, kan de computer

beeldruis eruitfilteren.

Q Bijna alle beeldchips

hebben een of meer ‘hete’

pixels. Die slaan eerder

aan dan andere, waardoor

verstoringen in het beeld

ontstaan. Veel fotografen

maken daarom na de op-

namereeks een totaal

zwarte opname, een ‘bad

pixel map’. Daarmee kun-

nen foute pixels worden

opgespoord en kan de

opnameworden gecorri-

geerd.

Q Oefen eerst een paar

keer overdagmet de to-

tale setup, voor je in het

pikkedonker aan de slag

gaat met de wirwar van

snoeren.

M45
Beter bekend als de plejaden of het zevenge-

sternte. Deze opname laat de reflectienevels

rondomdeze jonge sterrenhoop zien.

Opnamen: 86x300s L, 10x600 en 18x300

R,G,B (totaal: 14,2 uur belichting)
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