
                

 

Lichtgevende tonic 

 

Onderzoek 

 

 

Wat gebeurt er met een flesje tonic als het met een UV-lamp wordt bestraald? 

 

Hypothese 

 

Er gebeurt niets 

 

Materiaal 

 

Producten 

 - Tonic 

- Water 

- Andere frisdrank 

Materialen 

- Blacklight  

Opstelling 

 

 

 

Uitvoering 

 

-Zorg dat de kamer donker is en zet de blacklight aan. 

-Plaats de verschillende dranken voor de blacklight en neem waar 

Waarneming Als de blacklight op het flesje tonic schijnt, begint dit mooi op te lichten. 



 

 

Rapport 

 

In tonic zit er een stof genaamd kinine, deze stof fluoriceert als het in contact komt 

met UV-licht. UV-licht is licht met een korte golflengte, dat wij niet kunnen zien.       

De stof kinine absorbeert het UV-licht en het geeft het licht weer vrij met een langere 

golflengte, zodat we dit kunnen zien. 

 

Tonic is kleurloos en helder in normaal licht, maar geeft een heldere kleur onder 

ultraviolet licht.  

Tonic gaat oplichten wanneer we dit in de buurt brengen van een UV-lamp. 

Tonic ziet er kleurloos en helder uit onder normaal licht maar is helder gekleurd 

onder ultra violet licht. 

Wat we zien gebeuren is fluorescentie (zie begrippen voor achtergrond), waarbij een  

molecuul (in dit geval kinine) licht met een korte golflengte (UV-licht) absorbeert en 

het weer vrij geeft met een langere golflengte (zichtbaar licht). Kinine is een sterk  

fluorescerend molecuul. 

Tonic ziet er kleurloos en helder uit onder normaal licht maar is helder gekleurd  

onder ultraviolet licht. 

Het toevoegen van NaCl zorgt voor een reductie van de fluorescentie emissie.  

Deze reductie noemt men fluorescentie "quenching". Er vindt interactie plaats  

tussen het chloride ion en het elektronisch geëxciteerde kinine molecuul  

hetgeen resulteert in een reductie van de fluorescentie emissie. 



 

 

 

Bronnen 

 

http://www.chemieleerkracht.be/experimenten/16%20Biochemie%20en%20voeding

/16.1.%20Proeven/Voeding1/dranken/frisdranken/Lichtgevende%20tonic.pdf 

 

Leerplan 

 

 

Tips 

 

Voor deze proef kan men met verschillende frisdranken werken om aan te tonen dat 

de gasdeeltjes (koolstofdioxide) niet verantwoordelijk zijn voor het fluorescentie   

Probeer een witte bloem fluorescerend te maken: 

https://www.thoughtco.com/how-to-make-a-glowing-flower-607613  
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