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Bloedende snijwonde. 

Onderzoek 
1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we een echte snijwonde simuleren in het labo en deze ook weer doen verdwijnen? 

2. Hypothese 

1) Door een soort van nepbloed te maken. 

2) Door te werken met inkt. 

Voorbereiding 
1. Begrippen als achtergrond voor experiment 

neerslag 

 

 

 

2. Materiaal + stoffen (eventueel waar bekomen) 

 Bot mes 

 Watten 

 KSCN (3g op 100 ml) 

 FeCl3 (1 g op 100 ml) 

 Na3PO4.12H2O (10 g op 100ml) 

 

 

3. Opstelling 

 

 

4. Veiligheid 

a. Etiketten 
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IJzer(III)chloride (0 aq) 
FeCl3  

  
Gevaar CAS 7705-08-0 

H 302-315-318 
P 280.1+3-301+312-302+352-305+351+338 
 

  

 

 

Kaliumthiocyanaat 
KSCN  

  Waarschuwing CAS 333-20-0 

H 332-312-302-412-EUH032 
P 273-302+352-312 
 

  

Natriumfosfaat (12 aq) 
Na3PO4.12H2O  

  Waarschuwing CAS 10101-89-0 
H 315-319 
P 302+352-305+351+338 

 KHLim 24B 

 

 

 

b. H/P zinnen 

Ijzerchloride  

H 302-315-318  Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig 

oogletsel. 

P 280.1+3-301+312-302+352-305+351+338  Beschermende handschoenen en 

oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of 

een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ 

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

Kaliumthiocyanaat 

H332-312-302-412-EUH032 SChadelijk bij inademing.Schadelijk bij contact met de huid. 

Schadelijk bij inslikken. Schadelijk voor in het water leven organismen, met langdurige 

gevolgen. Vormt een zeer giftig gas in cantact met zuren. 

P273-302+352-312 Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water 

en zeep wassen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.  

Natriumfosfaat 

H315-319 Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  

P302+352-305+351+338 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact 

met de ogen: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten. Indien 

mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

c. WGK code 

Ijzerchloride  1 
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Kaliumthiocynaat  1 

Natriumfosfaat  1 

d. COS brochure 

 

 

 

 
e. Koppeling MSDS 

Zie bijlage 

Uitvoeren 
1. Werkwijze 

 Smeer een beetje KSCN-oplossing op je hand. 

 Dep je (bot) mes in de FeCL3-oplossing. 

 Maak een ‘snee’ in je hand. 

 Dep een watje in de Na3PO4.12H2O-oplossing. 

 Wrijf hiermee over de snede in je hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Waarneming 
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Reflecteren 
1. Besluit 

FeCl3(aq) + 3KSCN(aq) ---> Fe(SCN)3(aq) + 3KCl(aq)  

Ijzerthiocyanaat is een stof met een rode kleur die veel wegheeft van de kleur van bloed. 

 

Deze stof reageert weg bij toevoeging van natriumfosfaat. 

2. Koppeling aan 

a. Leerplan/nen 

Verschuiven van evenwicht. 

 

b. Hypothese 

Maken van nepbloed is inderdaad nodig.  

3. Bronnen 

a. Literatuur 

http://www.chem.uiuc.edu/chem103/equilibrium/iron.htm 

Tips and tricks 
1. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

Zorg dat het mes niet te scherp is anders snij je je echt. De stoffen in deze proef zijn in deze 

concentraties niet schadelijk maar goed afspoelen is de boodschap. 

 

2. Vragen bij demonstratie en verwerking resultaten 

1) Waar komt de kleur vandaan? 

http://www.chem.uiuc.edu/chem103/equilibrium/iron.htm
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2) Hoe kan de kleur terug verdwijnen? 

 


