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VEILIGHEIDSREGELS
- Lees voor gebruik de instructies, en volg en bewaar deze.
- Houd jonge kinderen en dieren weg bij de experimenten.
- Bewaar de set buiten het bereik van kinderen onder de 8. 
- Was je handen voor en na elk experiment goed.
- Maak alle spullen en de experimentomgeving na gebruik goed schoon.
- Zorg ervoor dat alle verpakkingen en/of niet-hersluitbare verpakkingen na gebruik goed dicht 
zitten en op de juiste manier bewaard worden.
- Zorg ervoor dat alle lege verpakkingen en/of niet hersluitbare verpakkingen op de juiste manier 
worden weggegooid.
- Gebruik geen materialen die niet met de set zijn meegeleverd, of die niet in de instructies worden 
genoemd.
- Vermijd het contact met de ogen (voor zeep en ingrediënten).
- De producten die u maakt dienen niet meer te worden gebruikt als hun uiterlijk, kleur, of geur 
verandert.
- Bevat geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken (benzylsalicylaat; citral; hexylcinnamaldehyde; 
hydroxycitronellal; lilial; d-limoneen; linalool).

ALGEMENE EHBO - INFORMATIE
- Bij oogcontact: ogen met veel water wassen. Indien nodig direct contact opnemen met een arts.
- Bij inslikken: mond met veel water wassen en een beetje kraanwater drinken. Niet laten braken. 
Roep onmiddellijk medisch advies in. 

Bel bij vergiftiging: 
VS 911  |  VK 999  |  Australië 000  |  Europa 112

Schrijf in dit vakje het telefoonnummer van het 
antigifcentrum of lokale ziekenhuis op. Zij kunnen u 
informatie geven over de acties die u moet ondernemen 
bij vergiftiging.
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INGREDIËNTEN: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene 
Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Chloride, Stearic Acid, 
Lauric Acid, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate.

INGREDIËNTEN: Aqua, CI 42090, Dimethylol Glycol, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

INGREDIËNTEN: CI 19140; Methylisothiazolinone; 
Methylchloroisothiazolinone; Dimethylol Urea; Dimethylol 
Glycol.

INGREDIËNTEN: Aqua, CI 14720, Dimethylol Glycol, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

LIJST MET MEEGELEVERDE CHEMISCHE STOFFEN

Zeepbasis

Blauwe cosmetische kleurstof (Voedsel blauw 2)

Gele cosmetische kleurstof (Voedsel geel 4)

Glitter

Rode cosmetische kleurstof (Voedsel rood 3)

INGREDIËNTEN: Polyethylene Terephthalate, 
Ethenoxymethoxyethene, CI 77000, CI 74260, CI 16035, 
CI 77891.

Gevarenaanduiding:
H317: Kan een allergische 
reactie op de huid verzoorzaken.
H411: Giftig voor organismen die in het water leven met 
langdurige effecten.
Voorzorgsmaatregel:
Preventie:
P261: Vermijd inademing van dampen.
P280: Draag beschermende handschoenen.
Reactie:
P302 + P352: OP DE HUID: was met veel water en zeep.
P333+P313: Als de huid irritatie of uitslag vertoont: vraag 
om medisch advies/aandacht.

Appelgeur

Waarschuwing

Gevarenaanduiding:
H304: Kan fataal zijn bij inslikken 
en luchtwegen binnenkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische reactie 
veroorzaken op de huid.
H226: Brandbare vloeistof en damp.
H400: Erg giftig voor organismen die in het water leven.
H410: Erg giftig voor organismen die in het water leven 
met langdurige effecten.
Voorzorgsmaatregel:
Algemeen:
P101: Als medisch advies nodig is, houdt de verpakking of 
label van het product bij de hand.
Preventie:
P210: Hou weg van hoofd, hete oppervlakten, vonken, open 
vlammen en andere ontstekingsbronnen – Niet roken.
P233: Hou de verpakking lichtelijk gesloten.
P261: Vermijd het inademen van de dampen.
P280: Draag beschermende handschoenen.
Reactie:
P301+P310: BIJ INSLIKKEN: Bel onmiddellijk een GIFCENTRUM.
P302 + P352: OP DE HUID: Trek onmiddellijk alle besmette 
kleding uit. Reinig de huid met water.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET HET HAAR: trek 
onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit. Spoel de huid 
met water.
P331: Induceer NIET tot braken.
Bewaren:
P405: Bewaar afgesloten.

Bevat D-limoneen, Alpha-Pineen, Beta-pineen, Citral, 
Hydroxycitronellal. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mandarijnengeur

Waarschuwing

P363: Was besmette kleding voor hergebruik.

Contains Hexyl Cinnamic Aldehyde, Benzyl Salicylate, 
D-Limonene, Delta-1-(2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexen-
1-yl)-2-buten-1-one, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-
carboxaldehyde, Citral, Butylphenyl Methylpropional. 
May produce an allergic reaction.
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1. Plastic mallen voor de zeep
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14. Pasteurpipetten
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Materiaal dat in het pakket zit.
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Heb je er ooit gedacht hoe 
belangrijk zeep is? Hoe zou het zijn 

als zeep en afgeleide producten nooit waren 
uitgevonden? Wat is fysische toestand van 

zeep? Welke hygiëne technieken moet je 
gebruiken om gezond te blijven? 

Waar is zeep van gemaakt? 
Welke eigenschappen maakt het 

in staat efficiënt vuil te 
verwijderen?

Laten we eens een aantal 
kenmerken onderzoeken van de 
materie om ons heen. Op deze 

manier kunnen wij je helpen om de 
wetenschap van het maken 

van zeep te begrijpen.

Materie is het woord dat gebruikt wordt om iets te 
omschrijven dat fysiek is, bijvoorbeeld een tafel, een 
telefoon of een kopje thee. Al deze dingen hebben 
gewicht en dus massa. Als je echt om je heen kijkt, zul je 
zien dat je omringd bent door materie in verschillende 
vormen, kleuren en toestanden. 

a) Stoffen

Weet jij wat een stof is?

Stof is een afzonderlijk type materiaal, bestaande uit 
enkel een type moleculen of atomen.

Er zijn simpele stoffen en verbindingen. 

1. De materie 
om ons heen

1.1. Stoffen en mengsels

De simpele stoffen zijn gemaakt van enkel een type atomen, zoals zuurstof 
(gevormd door enkel zuurstofatomen), of ijzer (gevormd door enkel ijzeratomen).
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Een ander voorbeeld van een stof is glycerine of glycerol. Dit is 
een onderdeel van zeep dat je later zult leren kennen.

Afbeelding 1. Zuurstof molecuul. 

Afbeelding 3. Glycerol molecul.

Afbeelding 2. Structuur van 
een watermolecuul (H2O).

Stoffen zijn gemaakt uit verschillende atomen, maar wel door een type 
moleculen.

Water is een voorbeeld doordat dit gevormd is door twee waterstofatomen 
en een zuurstofatomen: het is dus enkel gemaakt uit watermoleculen (H20).

Glycerol is een stof bestaande uit verschillende atomen 
(koolstof, zuurstof en waterstof), maar met gelijke moleculen 
(van glycerol).
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b) Mengsels

Een stof dient puur te zijn. Als het niet puur is, is het een mengsel van stoffen. 
Deze mengsels kunnen homogeen of heterogeen zijn.

Een mengsel is homogeen wanneer twee stoffen compleet gemengd zijn en zij 
niet meer te onderscheiden zijn.

Een voorbeeld hiervan is het mengsel van water met suiker. In dit geval lost de 
suiker helemaal op in het water en vormt het een homogeen mengsel, ook wel 
oplossing genoemd.

In een oplossing is de stof opgelost. De 
stof in de kleinste hoeveelheid (in dit 
geval de suiker) wordt opgeloste stof 
genoemd, terwijl de stof die waarin de 
opgeloste stof is opgelost oplosmiddel 
wordt genoemd (in dit geval water). 
Deze stof is in een grotere hoeveelheid 
aanwezig.

We spreken van een heterogeen mengsel wanneer twee stoffen niet mengen, 
zoals bij water en olie. Er is sprake dat stoffen onoplosbaar of niet-mengbaar zijn.

Afbeelding 4. Een oplossing is een mengsel 
van een opgeloste stof (bijvoorbeeld suiker) 
in een oplosmiddel (bijvoorbeeld water).

Afbeelding 5. Thee is ook een homogeen 
mengsel.

Opgeloste stof

+

Oplosmiddel Oplossing 
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In het algemeen kunnen deeltjes die samen een 
stof vormen zichzelf op verschillende manieren 
organiseren afhankelijk van hun fysische toestand.

Deze deeltjes kunnen dichter bij elkaar of verder van 
elkaar af zijn afhankelijk van de temperatuur en de 
druk.

Als je de temperatuur en druk veranderd, zal de 
fysische status van de materie ook veranderen.

Afbeelding 6. Heterogeen 
mengsel (water en olie).

?
WIST JE DAT...
Sommige vloeistoffen niet mengen omdat zij verschillen 
in dichtheid?
Water en olie zijn een heel goed voorbeeld. In dit geval is 
de dichtheid van olie lager dan die van water. Dichtheid 
is gelijk aan gewicht. Wanneer de olie minder weegt dat 
water zeggen we dat het een lagere dichtheid heeft. Als 
je beide vloeistoffen in een fles doet, zie je na een tijdje 
twee laagjes ontstaan: olie zal bovenin de fles blijven en 
water op de bodem.

1.2. Toestanden van de materie



Zeepfabriek 
Zeepfabriek 

10

S
t
i
j
g
 i
n
g

v
a
n

d
e

t
e
m
p
e
r
a
t
u
u
r

Vaste stoffen

Moleculen zijn dicht bij 
elkaar en bewegen niet veel.
Het is niet gemakkelijk om 
de vorm van een vaste stof 
veranderen.

Vloeistof

Het is de tussenliggende 
toestand tussen vast en 
gasvormig. Moleculen zijn 
verder van elkaar en bewegen 
meer dan in een vaste stof.
In de vloeibare toestand 
heeft de materie geen 
gedefinieerde vorm en neemt 
de vorm aan van het voorwerp 
waarin deze geplaatst is 
sinds de moleculen over 
elkaar “gegleden” zijn.

Gas

In deze toestand is de 
materie erg ver uit elkaar 
en is het vaak onmogelijk 
om het te zien. In gasvorm 
heeft de materie geen 
volume of vorm, terwijl deze 
ook de vorm van de container 
aanneemt. De moleculen 
bewegen vrij, meer dan in 
de vloeibare toestand, in alle 
richtingen en zijn ook veel 
verder van elkaar verwijderd.

Plasma

Deze toestand treedt op 
wanneer het gas sterk 
wordt verhit en in een 
geïoniseerde vorm. Het 
is de meest voorkomende 
fysische toestand van de 
materie in het universum.

? WIST JE DAT...
Dat plasma werd ontdekt in 1879 door Sir William Crookes?
Deze Britse natuurkundige noemde het in eerste instantie 
stralende materie.
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Afbeelding 7. Fysische toestanden van materieveranderingen. 

Sublimatie

Sublimatie 

Fusie

Vaste 
toestand

Vloeibare 
toestand

Condensatie  Stolling 

Gas toestand Plasma

Deïonisatie

Verdamping Ionisatie 

Samenvattend kunnen we zeggen dat:
- Fusie  is het proces van een keerpunt van een vaste toestand naar een 
vloeibare toestand.

- Stolling  is het proces van een stof die van vloeistof in een vaste toestand 
verandert. Het is het tegenovergestelde van fusie.

- Verdamping  is de verandering van een stof van een gas naar vloeistof.

- Condensatie  is de verandering van een stof van een vaste naar een 
gasvormige staat.

- Sublimatie  is the change from gas to plasma. The opposite (the 
change from plasma to gas) is called deionization.

- Ionisatie   is de verandering van gas naar plasma.

Laten we 
eens kijken hoe

 dit werkt?
Vergeet niet je beschermende 
bril op te zetten iedere keer 
als je een experiment uitvoert!
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Experiment 1
Glycerine zeepjes 

30 minuten te bereiden 
en nog eens 2 uur voordat 
het klaar is voor gebruik.

Moeilijkheid:

Wat je nodig hebt:
- Beschermende handschoenen
- Zeepbasis
- Mes 
- Oven of magnetron 
- Keukenhandschoen

Stappen:
1   Verwijder een beetje van de zeepbasis uit de box 
met behulp van een mes; precies genoeg om een 
zeep te maken: tussen de 20 en 32 gr en snijdt het in 
kleine stukjes.

2  Plaats de stukjes zeepbasis in het glas of kopje (het 
glas moet resistent zijn).

3   Nu moet je de zeepbasis verhitten zodat deze gaat 
smelten en van de vaste naar de vloeibare fase veranderd. 
Het smeltpunt van de zeepbasis zoals geleverd in 
dit pakket is 50-60C (122-140F). Je kunt het op twee 
verschillende manieren verhitten:

Waarschuwing: vraag een volwassene om hulp bij het gebruiken van het mes!

- Glas of kopje gemaakt van resistent 
glas (bv. Pyrex)
- Houten spatel
- Plastic mal voor zeepjes
- Plasticfolie
- Satijnlint

15

Dubbel-koken: plaats een glas (of kopje) in dubbel-kook en blijf het met de 
spatel roeren tot de zeep compleet gesmolten is.

1515

1515

INGREDIENTEN: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, 
Sodium Laureth Sulfate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, 
Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate
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4    Nu dat de zeep in de vloeibare fase is kan je het vormen 
zoals je wil. Kies een van de plastic mallen van dit pakket en 
giet deze langzaam vol met zeep.

5   Wacht tot het volledig is gehard (dit kan 2 uur duren) en verwijder de zeep uit 
de mal. Je zeep is klaar!

Om het te bewaren kun je het in plasticfolie inpakken. Je kunt het ook nog 
versieren met het bijgevoegde satijnlint.

Waarschuwing: gebruik altijd een keukenhandschoen om het glas (of   
                          kopje) aan te raken en verbranding te voorkomen.

Waarschuwing: pas op dat je niet verbrand, de 
                          zeepbasis is heet!

Magnetron: Verhit het glas (of kopje) met de zeepbase voor ongeveer 20 
seconden. Verwijder het glas en roer de zeepbase met de houten spatel.
Plaats het glas terug in de magnetron voor nog 10 seconden. Verwijder het 
daarna en roer opnieuw. Herhaal deze laatste stap (verhit nooit langer dan 
10 seconden opeenvolgend) tot de zeepbasis helemaal gesmolten is.

Dubbel-koken is een wetenschappelijke methode 
van het langzaam en geleidelijk verhitten van iedere 
vloeibare of vaste stof. Dit wordt gedaan door 
een klein bakje (met je gekozen stof) in een groter 
bakje gevuld met kokend water te plaatsen. Tijdens 
dit proces worden de stoffen nooit verhit op een 
temperatuur hoger dan 100C omdat het kookpunt 
van water 100C is.

30 15

Ideale Samenstellingen:
Glycerine zeep (200 gr)
Zeepbasis (20 gr)
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In het experiment heb je een 
simpele zeep gemaakt met 
enkel een glycerine basis. 
Ondanks dat het niet gekleurd 
en geurend is heeft deze 
zeep een essentiële functie in 
het reinigen zoals je eerder 
hebt geleerd.Soaps play an 
essential part in our personal 
hygiene from day to day. Give 
your soap pride of place by 
the bathroom sink and let all 
the family enjoy using your 
beautiful home-made soap!

Wetenschapper, 

vind je het leuk 

om de video van 

dit experiment te 

zien? Bezoek dan 

onze website:

Is het je ooit opgevallen dat de materie om ons heen constant veranderd?
Je kan al deze veranderingen elke dag zien, wanneer een glas breekt, het ijs 
smelt of een lucifer brandt.

Deze veranderingen kunnen fysisch of chemisch zijn.

Fysische veranderingen zijn alle veranderingen die ontstaan zonder dat er nieuwe 
stoffen worden gevormd. Deze zijn gelijk aan de verandering van de fysische toestand 
zoals je hebt geleerd in de vorige paragrafen, of aan de oplossing van een 
opgeloste stof in een oplossingsmiddel (bv. de oplossing van suiker in water).

Chemische veranderingen ontstaan wanneer nieuwe stoffen worden gevormd 
door oorspronkelijke stoffen (reagens) en afkomstig van nieuwe stoffen (producten). 
Een explosie, kokende soep, het roesten van een spijker en het rijpen van fruit zijn 
een aantal voorbeelden. In een chemische verandering worden de oorspronkelijke 
stoffen reagens genoemd en de nieuwe stoffen worden producten genoemd.

1.3. Verandering van materie

Afbeelding 8. Verandering van materie.

Fysische verandering 
van water in ijs

Chemische verandering van 
waterstofperoxide in water

www.science4youtoys.com/zeepfabriek-hb
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De zeep die u hebt 
aangebracht in de 

experiment 1, is het 
product van een Fysische 

veranderingen.

Geurende en gekleurde 
zeep zijn het product van een 
eerste fysieke transformatie

en dan chemische 
transformaties ook. 

Wilt u proberen?

Maar wat gebeurt 
er met de gekleurde 
en geparfumeerde 

zeep ?

Experiment 2
Geurende en kleurrijke 

zeepjes 

30 minuten te bereiden 
en nog eens 2 uur voordat 
het klaar is voor gebruik.

Moeilijkheid:

Wat je nodig hebt:
- Beschermende handschoenen
- Zeepbasis
- Mes 
- Oven of magnetron 
- Keukenhandschoen

INGREDIENTEN: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, 
Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium 
Laureth Sulfate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, 
Parfum, Stearic Acid, Sodium Chloride, Lauric Acid, 
Limonene, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium 
Etidronate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Linalool, 
Polyethylene Terephthalate, Ethenoxymethoxyethene, 
Dimethylol Glycol, Dimethylol Urea, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 
CI 14720, CI 19140, CI 42090, CI 16035, CI 74260, CI 
77891, CI 77000

1.3. Verandering van materie
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- Glas of kopje van resistent glas (e.g. Pyrex)
- Houten spatel
- Plastic mallen voor zeepjes
- Kleurenmengsels van de vorige experimenten 
- Pasteurpipetten
- Appel en mandarijnengeur
- Plasticfolie
- Satijnlint
- Glitter

Stappen:
1   Herhaal de stappen 1 tot 3 van experiment 1.

2   Kies een cosmetische kleurstof en voeg, terwijl de zeep nog vloeibaar 
is, 3-5 druppels aan de zeep toe met behulp van een pasteurpipet.

3   Roer het mengsel goed door met behulp van 
de houten spatel.

4   Kies een van de bijgeleverde geuren en voeg 2 druppels toe aan het glas (of 
kopje). Roer goed met behulp van de houten spatel.

5   Voeg wat glitter toe aan de zeepbasis en roer het goed door 
met de spatel.

6   Het is tijd om je zeep zijn vorm te geven. Kies een van de 
plastic mallen van het pakket en giet de zeep langzaam in 
de mal.

7 Wacht tot ze helemaal hard zijn geworden 
(dit kan 2 uur duren) en verwijder de zeep uit de 
mal. Jouw kleurrijke zeep is klaar!

Waarschuwing: let op dat je je niet verbrand. De zeepbasis is heet!

1515

1515

30 15
30 15

1515

Ideale Samenstellingen:
Geurende en gekleurde zeep (20.36 gr)
Zeepbasis (20 gr) 
Kleurstof (0.25 gr)
Geur (0.1 gr)
Glitter (0.01 gr)
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Om het te bewaren kan je het in plasticfolie wikkelen. Je kunt het ook 
decoreren met het bijgeleverde satijnen lint. Buiten zijn reinigende 
werking is de zeep die je zojuist hebt gemaakt ook lekker ruikend en 
zal het een wonderlijke geur achterlaten op je huid.

Nu heb je het ultieme gemaakt in handgemaakte zeep!
In dit geval moet je eerst de toestand van de materie veranderen 
(van vast naar vloeibaar). We hadden de geur, kleur en glitter alleen 
toen de glycerine vloeibaar was. De geur was verantwoordelijk voor 
het kenbaar maken van een chemische transformatie door het geven 
van geur en kleur aan jouw zeep!

Wetenschapper, 

vind je het leuk 

om de video van 

dit experiment te 

zien? Bezoek dan 

onze website:
 

Zeep is echt 
belangrijk in ons 

dagelijks leven! Wil 
je weten waarom?

Hygiëne is een serie van condities 
en methoden dat de individuele en 
gemeenschappelijke gezondheid 
van de mens verhoogd. Persoonlijke 
hygiëne bestaat uit verschillende 
punten die je moet meenemen om 
gezond te blijven.

Vervolgens zullen we leren over de 
verschillende soorten van hygiëne 
die belangrijk zijn voor het gezond 
houden van je: huid, tanden, voedsel 
en kledinghygiëne.

2. Persoonlijke hygiëne

www.science4youtoys.com/zeepfabriek-hb
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2.1. Huid hygiëne

2.2. Mondhygiëne

Hygiëne is een serie van condities en methoden dat de individuele en 
gemeenschappelijke gezondheid van de mens verhoogd. 

Persoonlijke hygiëne bestaat 
uit verschillende punten die 
je moet meenemen om 
gezond te blijven. Hierna 
leer je over de verschillende 
manieren van hygiëne die je 
niet mag verwaarlozen!

Douchegel met water en 
zeep maakt het mogelijk 
stof, microben en ander 
vuil te verwijderen dat blijft 
plakken aan de natuurlijke 
vetlaag van de huid en 
welke zijn gemaakt door de 
talgklieren.

Cariës zijn veroorzaakt door bacteriën 
aanwezig in voedsel storingswaarden 
tussen de tanden. 

Tanden zijn essentieel voor het kauwen en zelfs voor het glimlachen, waarbij het is 
belangrijk dat een effectieve mondhygiëne.

?

?

WIST JE DAT...
Dat het grootste orgaan van 
het menselijk lichaam de huid is?

WIST JE DAT...
Tijdens het wassen van het haar het overmatig gebruiken 
van olie moet vermijden? 
Deze maken het haar meer olieachtig en leidt tot de 
ontwikkeling van ziektekiemen.

Afbeelding 9. Handwas met 
zeep.
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2.3. Voedsel hygiëne

2.4. Kleding hygiëne

Je zou je tanden moeten wassen (poetsen) na iedere maaltijd met een 
niet-agressieve tandenpasta van een hoge kwaliteit. Je zou iedere tand 
moeten poetsen en aanvullend de ruimten ertussen. Masseer het tandvlees 
voorzichtig.

Je moet al het voedsel dat je rauw 
eet goed wassen, zo ook fruit. Je 
moet het eten van te veel snoepjes, 
frisdrank en vetten vermijden. 
Controleer altijd de vervaldata op het 
voedsel.

Kleding en schoeisel dienen niet te strak 
te zitten. Deze beschermen je tegen kou, 
zonnestraling, regen, sneeuw en mist.

Onze kleding kunnen vuil en microben 
gemakkelijk laten ophopen. Daarom 
moeten deze regelmatig worden gewassen 
en gepoetst.

Afbeelding 11. Je moet een evenwichtige 
en gevarieerde voeding hebben.

Afbeelding 10. Tanden hygiëne.

Om gezond te blijven is het essentieel 
dat je gebalanceerd en gevarieerd eet.

Het drinken van genoeg water 
iedere dag is ook essentieel voor je 
gezondheid.
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Weet je hoe je 
jouw zeep goed 

moet gebruiken?

Niemand weet 
precies wanneer de 
eerste zeep werd 

uitgevonden!

Wrijf de zeep 
tegen je natte 
handen

Schrob je nagels 
in je handpalm 

Wrijf de bovenkant 
van je handen

Goed afspoelen Droog je handen 
met een schone 
handdoek

Wrijf de palmen 
van de handen 
tegen elkaar

Sprijd je vingers 
om ze te wassen

7 stappen om je handen te wassen

1

5 6 7

2 3

4

Afbeelding 12. Hoe je je handen goed wast.

3. Zeepjes
3.1. De afkomst 

 van zeep

Historici verwijzen naar de vroege 
christelijke jaartelling voor de 
afkomst van zeep.

Men gelooft dat in het oude Rome, 
Mount Sapo om precies te zijn, het 
woord ‘zeep’ is ontstaan.
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Afbeelding 13. Vrouwen die kleding wassen 
in de rivier.

Op de berg werden dieren geofferd naar god. Het vet van deze dieren, gemengd 
met het as van het brandhout, werd afgevoerd van de berg naar beneden naar 
de rivier waar de vrouwen kleding wasten.

It fell the women on that it was easier 
to wash the clothes came into contact 
with the substances like this by the 
river flowed.

Later startten verschillende 
scheikundigen met het produceren 
van zeep door chemische reacties 
tussen plantaardige oliën, gemengd 
met geurende oliën en zout (toen 
kalium).

De eerste stukken zeep werden aan het einde 
van de 16e eeuw geproduceerd, nadat er veel 
reclame werd gemaakt in de Verenigde Staten en 
Europa om de bevolking ervan bewust te maken 
van de relatie tussen hygiëne en gezondheid.

Naarmate de tijd verstreek ontwikkelde de 
chemische industrie zeep die minder agressief 
waren voor de huid, zoals glycerine zeepjes.
Andere bedrijven hielpen bij deze ontwikkeling 
met het maken van instrumenten die het 
mogelijk maakte voor werknemers sneller en 
efficiënter te werken.

Afbeelding 14. Stuk zeep.

Zeep kan ook 
andere eigenschappen 

hebben! Ben je 
klaar voor een   ander 

experiment?

Afbeelding 15. Glycerine zeepjes.
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Experiment 3
Havermout zeep

30 minuten te bereiden 
en nog eens 2 uur voordat 
het klaar is voor gebruik.

Moeilijkheid:

Wat je nodig hebt:
- Beschermende handschoenen
- Zeepbasis (100 g)
- Havermout (50 g)
- Mes 
- Oven of magnetron

Stappen:
1   Verwijder met behulp van een mes 50gr van de zeepbasis en snij deze in kleine stukjes.

2   Herhaal de stappen 2 tot 3 van experiment 1.

3   Wanneer de glycerine is gesmolten voeg je beetje bij beetje de 
havermout toe totdat het opgenomen is. Blijf roeren om dit proces 
te helpen.

4   Nu kan je het vormen zoals je wil. Kies een van de bijgevoegde plastic mallen 
en giet de zeep er langzaam in.

5   Wacht tot het volledig gehard is (dit kan 2 uur duren) en 
verwijder de zeep uit de mal. Je zeep is klaar! 

- Keukenhandschoen
- Glas of kopje gemaakt van resistent 
glas (e.g. Pyrex)
- Houten spatel
- Plastic mal voor zeepjes

Waarschuwing: gebruik altijd een keukenhandschoen om het glas (of kopje) 
                    aan te raken en verbranding te voorkomen.

Let op: als het nodig is kan je de glycerine nogmaals opwarmen om de havermout 
             volledig te laten oplossen.

Waarschuwing: wees voorzichtig dat je je niet verbrand, want de 
                          zeepbasis is heet!

Waarschuwing: vraag een volwassene om hulp als je met het mes werkt!
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Met dit experiment kun je een zeer hydraterende zeep maken!
Havermout is een zeer gezond en voedzaam graansoort en het helpt 
om onze huid te reinigen wanneer deze het vuil absorbeert dat zich 
ophoopt in onze poriën.
Dankzij zijn samenstelling uit eiwitten kan  havermout helpen de 
structuur van onze huid te verzorgen en de ideale pH te behouden.  
Havermout is ook rijk aan stoffen die water absorberen, die zeer 
behulpzaam zijn tegen uitdroging van de huid en beschermen tegen 
schadelijke situaties.

Wetenschapper, 

vind je het leuk 

om de video van 

dit experiment te 

zien? Bezoek dan 

onze website:

Maar hoe zit het 
met industriële 

zepen?

3.2. Soap making
Zeep gemaakt van vet dat van dierlijke- 
of plantaardige afkomst kan zijn. De 
wetenschappelijke naam voor vetten is 
lipiden.

?
WIST JE DAT...
De belangrijkste eigenschap van lipiden 
de onoplosbaarheid in water is? 
Aan de andere kant zijn zij heel goed 
oplosbaar in organische stoffen zoals 
ether, aceton, alcohol etc.

www.science4youtoys.com/zeekfabriek-hb
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a) Verzeping

Afbeelding 16. Structuur van lipiden (triglyceriden).

H C O
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Glycerol

Vetzuur

Deze twee samen veroorzaken een chemische reactie die glycerol en zouten van de 
vetzuren vrijlaten, deze laatste zijn, bij wijze van spreken, de zeep zelf. Deze reactie wordt 
verzeping genoemd.

De vergelijking hierboven ziet u een voorbeeld van een alkalische hydrolyse van 
een triglyceride (olie of vet).

Een alkaline zout (base) 
is toegevoegd aan het 
gebruikte vet om zeep 
te maken. Meestal is dit 
natriumhydroxide. 

Afbeelding 17. Reactie van verzeping: zeep maken. 1 - Triglyceriden; 2 - Natrium hydroxide 
(zout); 3 - Glycerol; 4 - Vetzuur zouten (zeep).
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?
WIST JE DAT...
De verzeping kan variëren tussen samenstellingen van gebruikte 
zouten en vetten, en ook tussen de methoden die worden gebruikt 
bij het produceren?
Het is een beetje zoals het veranderen van de hoeveelheid boter 
in een cakerecept - als je de ingrediënten verandert, verander je 
het eindresultaat.

Vet + Base --> Glycerol + Zeep
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Als we een zeepbasis met 
natrium (Na) gebruiken zal 
de zeep vast worden.Aan de 
andere kant, als we kalium (K) 
gebruiken als zeepbasis zal de 
zeep vloeibaar en stroperig 
worden.

Wil jij een vloeibare 
zeep maken?

Experiment 4
Vloeibaar zeep

15 dagen.

Moeilijkheid:

Wat je nodig hebt:
- Zeep
- Mes
- Snijplank
- Grote fles met dop 
(inhoud van 1,5/2 liter)

Stappen:
1   Kies de zeep die je lekker. Het moet een nieuwe en hele zeep zijn.

2  Snij met het mes dunne schaafsels van de 
zeep.

3 Snij dan deze schaafsels in nog kleinere 
stukjes totdat je een soort zeepbloem hebt.

Waarschuwing: stap 2 en 3 moet je uitvoeren met een 
                           mes. Vraag een volwassene om hulp 
                           zodat je je zelf niet bezeert. 

- Kleurstof
- Pasteurpipet
- Water
- Fles met vloeibaar zeep
- Trechter
- Geur
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Tip: heb je ooit een volwassene een ui in kleine 
stukjes zien snijden? Dat is dezelfde techniek die 
je moet gebruiken voor de zeep.

4   Doe nu alle zeep in de fles.

5   Voeg water toe aan de fles tot ongeveer 1 vinger boven de zeep. 
Doe de fles dicht met de dop.

6   Wetenschapper, je zeep moet opzij worden gezet voor 15 dagen. Vergeet 
echter niet de fles elke twee dagen te openen, het mengsel te roeren en een 
beetje water toe te voegen.

7   Na deze 15 dagen heb je 1,5 liter vloeibaar zeep!

8   Wil je een kleurtje geven aan je vloeibare zeep? Kies de kleur die je het mooist 
vindt uit de kleuren die in het pakket zitten en voeg een paar 
druppeltjes toe met de pipet.

9  Als je een geur wil toevoegen aan je zeep, kies dan een geur 
(appel of mandarijn) en voeg enkele druppels hiervan aan je 
vloeibare zeep toe.

10 Je vloeibare zeep is klaar voor gebruik! Plaats de trechter op een schoon 
mondstuk van een vloeibare zeep fles. Vraag een volwassene je te helpen en de 
fles met je eigen vloeibare zeep te vullen!

11  Je vloeibare zeep kan nu gebruikt worden!

Let op: je vloeibare zeep kan nu gebruikt worden! 

Wetenschapper, 

vind je het leuk 

om de video van 

dit experiment te 

zien? Bezoek dan 

onze website:

In dit experiment 
veranderde je een 
stuk zeep in vloeibare 
zeep. Wist je dat een 
vloeistof iets is dat 
druppels kan vormen?

www.science4youtoys.com/zeepfabriek-hb
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Glycerine (glycerol is een product dat wordt gebruikt bij het maken van zeep. 
Zoals we eerder hebben geleerd ontstaat een verzepingsreactie wanneer we een 
zout met een vet mengen. Hierbij ontstaan glycerine en vetzuurzouten (zeep).

Glycerine wordt tegenwoordig wereldwijd gebruikt en vaak toegevoegd aan 
crèmes en schoonheidsproducten, omdat het een goed bevochtigingsmiddel is. 
Dit betekent dat het een laagje van glycine op de creëert en zo het vocht van de 
huid afhoudt.

b) Glycerine

?
WIST JE DAT...
Glycerol vast is op kamertemperatuur en vloeibaar 
wordt als het wordt verhit? 
Wanneer het wordt afgekoeld, verandert het 
glycerol terug naar de vaste toestand.

Afbeelding 18. Interactie van 
glycerine met onze huid.

H H
O

HO
OH

OH

H H
O

H H
O

Watermoleculen

Bevochtigingsmiddelen, zoals glycerine, 
hebben een wisselwerking met de 
oppervlakte van de huid en met water. 
Op die manier creëren ze een vochtiger 
milieu in dat gebied.

Glycerine

Huid

Hoewel zeep vooral dient 
om ons schoon te houden, 
worden tegenwoordig veel 
zepen gemaakt die er leuk 
uitzien en tevens aangenaam 
ruiken. Het decoreren van 
zeep is gebruikelijk en een 

grote verscheidenheid aan kleuren en 
verschillende vormen worden gebruikt.
Dit maakt zeep visueel aantrekkelijker en 
geparfumeerder, vanwege de geurstoffen 
die de zeep een aangename geur geven. Het 
is ook mogelijk om andere elementen toe te 
voegen, zoals planten en bloemen. Wil je het 
proberen?
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Experiment 5
Gedroogde bloemen zeep

30 minuten te bereiden 
en nog eens 2 uur voordat 
het klaar is voor gebruik.

Moeilijkheid:

Wat je nodig hebt:
- Beschermende handschoenen
- Zeepbasis
- Plastic mal
- Gedroogde bloemen
- Geuren

Stappen:
1   Je kunt bloemen of kruiden drogen voor dit experiment. 
Je zou zelfs een paar verschillende bloemen en kruiden willen 
proberen om te zien welke je het beste bevallen zodra ze 
eenmaal gedroogd zijn. Eerst moet je de bloemen of kruiden 
plukken die je wilt gebruiken. Om ze te drogen, moet je ze plat 
neerleggen tussen 2 kranten pagina’s gedurende 3 weken. Leg 
een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld een groot boek) erop, zodat 
ze plat drogen.

2   Wanneer de bloemen droog zijn, kun je beginnen met 
het maken van de zeep. Eerst moet je de zeepbasis in 
kleine blokjes snijden en 20 g in een hittebestendige 
bak of in een sauspan doen. De zeep moet nu worden 
gesmolten in de magnetron of op het fornuis (zie 
experiment 2, stap 3 voor meer informatie).

3   Voeg enkele druppels van de appel- of mandarijngeurstof toe aan de vloeibare 
zeep. Roer met de houten spatel.

- Houten spatels
- Plasticfolie
- Satijnen linten
- Fornuis en pan of magnetron
- Mes

Waarschuwing: vraag een volwassene om hulp om dit experiment uit te  
                          voeren.

Tip: je kunt ook kleur of glitter toevoegen om je zeep nog indrukwekkender 
te maken!



Zeepfabriek 
Zeepfabriek 

29

 

 

 

 

 

5  Plaats de gedroogde bloemen in de mal. Raak de glycerine niet aan als het 
heet is. Als je de positie van de bloemen wil veranderen kan je de houten spatel 
gebruiken.

6   Laat het afkoelen.

7   Haal het uit de mal en wacht 24 uur totdat je geen nattigheid meer voelt.

8   Je zeep is klaar. Je kunt het een label geven en de zeep aan 
iemand cadeau geven. Wikkel het in plasticfolie en gebruik het 
satijnlint om het vast te binden.

4   Giet de vloeibare zeep in de gietvorm. Vraag een volwassene 
om je te helpen omdat de vloeibare zeep erg warm is en er een 
risico bestaat op verbranding.

Met dit experiment maakt je een zeep met gedroogde bloemen. 
Gedroogde bloemen kunnen aan de zeep speciale eigenschappen 
geven, gezien de karakteristieken van de bloemen of kruiden die 
worden gebruikt.

Wetenschapper, vind je het leuk om de video van dit experiment te zien? Bezoek dan onze website:c) Proces van zeep 
maken

Er zijn verschillende processen in het zeep maken. Ontdek 
hieronder welke het meest gebruikt worden.

www.science4youtoys.com/zeepfabriek-hb
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Koude 
verzepingsproces:

Tijdens de koude verzeping wordt een alkaline oplossing 
gemaakt door het oplossen van zout in water. Deze 
alkaline oplossing wordt dat toegevoegd aan kokende 
vetten. Dit wordt geroerd en constant gemengd.

Hete proces van zeep 
maken:

Dit proces bestaat uit het toevoegen van een 
alkaline-oplossing aan een vet, net zoals in het koude 
proces van verzeping.
Het verschil tussen deze twee processen ligt in de 
verhitting tijdens het mengen van het zout met 
vet. Nadat het mengsel gekookt is en een gelbase is 
gevormd wordt het zeep van de hittebron verwijderd 
en kunnen geuren en kleuren worden toegevoegd, 
zodat de zeepjes wat kleur krijgen en lekker ruiken. 
Het zeepdeeg is dan gegoten en kan een paar uur 
later worden vormgegeven zonder heel lang te 
hoeven wachten totdat de reactie can zout en vet 
afgelopen is. 

Smeltproces:

In dit proces van zeep maten wordt een 
voorgefabriceerde zeepmassa van glycerine gebruikt.
Deze zeepmassa wordt dan gesmolten in een dubbele 
koker of in de magnetron totdat het vloeibaar is.
Wanneer het in de vloeibare toestand is worden 
kleuren en geuren toegevoegd om ze wat meer kleur 
en een aangename geur te geven. 
Daarna wordt de zeep in de mallen gegoten wanneer 
het nog steeds vloeibaar is. Het blijft daarin totdat 
het afgekoeld is en de gewenste vaste vorm heeft.
Je zult dit proces gebruiken in het maken van je 
eigen zeepjes!

d) Reinigende 
werking van zeepjes

Zeep heeft een belangrijke rol in reinigen omdat het kan inwerken met polaire 
stoffen, maar ook met apolaire stoffen.

Om dit fenomeen beter te begrijpen is het goed om de structuur van zeep te analyseren.

Als we naar de moleculaire structuur van zeep kijken zien we dat het is gevormd 
uit twee delen met verschillende eigenschappen:

Alleen water kan niet alle typen vuil verwijderen, zoals 
olievlekken. Dit gebeurt omdat watermoleculen 
polair zijn en oliemoleculen apolair.
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Moleculen met zowel een hydrofiel als hydrofoob karakter kunnen 
tegelijkertijd contact maken met water en hydrofobe stoffen, 
zoals met olie en vetten. Dit is de reden waarom zeepjes het 
vet van onze huid kan verwijderen. De hydrofobe uiteinden 
maken contact met de vetten en de hydrofiele uiteinden met de 
watermoleculen. Zo verslepen ze het vuil.

Het heeft een koolstofeind dat sterk polair is, dat wil zeggen dat het oplost in water.

We kunnen zeggen dat het moleculaire uiteinde hydrofiel (het houdt van water) 
is, wat betekent dat het hecht aan watermoleculen.

Het andere uiteinde heeft een apolair karakter en is hydrofoob (het heeft een 
hekel aan water) en kan daarom niet oplossen in water.

Afbeelding 19. Moleculaire structuur van een zeep.

CH  CH  CH  CH   CH  CH  CH  CH  CH   CH  CH C

O

O Na
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- +

Apolaire
 keten 

In staat in te
werken op vet

Polair
eind

In staat in te 
werken op water

?

?

WIST JE DAT...
Wanner zeep in contact komt met water de hydrofobe 
uiteinden van de moleculen een opstelling maken die 
hen beschermd tegen het contact met water?

WIST JE DAT...
That when you put soapy water on a dirty surface, 
the soap takes hold of the dirt particles?
This means that the soap and dirt can be washed 
away easily with a splash of fresh water.
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De volgende afbeelding laat het reinigingsproces van zeep zien.

A

B

C

D

E

Afbeelding 20. Reinigingsmechanisme van de huid bij het gebruik van zeep:
(A) Afbeelding van een zeepmolecuul;
(B) Huidoppervlak met vuile deeltjes en vet die niet in water oplossen;
(C) Zeepdeeltjes toegevoegd aan water;
(D) Wanneer de zeepdeeltjes dichter bij het vuil en de vetten komt reageren de apolaire ketens met 
deze deeltjes en de polaire uiteinden met het water;
(E) Er wordt een complex gevormd die gemakkelijk kan worden verwijderd met water.

Polaire keten

Huidoppervlak

Zeep deeltjes Water

Vuil

Polair uiteinde

?
WIST JE DAT...
Synthetisch wasmiddel op 
dezelfde manier werkt als 
zeep? 
De moleculaire structuur 
is echter anders.

Buiten de reinigende 
werking kan zeep ook nuttig 
zijn voor ons welzijn! Wil je 

een ander soort 
zeep proberen?
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Experiment 6
Bladerzeep

30 minuten te bereiden en 
nog eens 2 uur voordat het 
klaar is voor gebruik.

Moeilijkheid:

Wat je nodig hebt:
 - Beschermende handschoenen
 - Zeep uit een ander experiment
 of zeepbasis
 - Mes
 - Fornuis en pan of magnetron
 - Ovenwant 

Stappen:
1   Herhaal stap 1 tot 3 van experiment 1.

2    Voeg een eetlepel zeezout toe aan het glas dat de vloeibare 
glycerinezeep bevat. Meng dit goed met de houten spatel.

3   Giet behoedzaam de vloeistof in de plastic gietvorm voor 
zeep.

4   Nu moet je wachten tot de zeep volledig is uitgehard. Dit kan tot 2 uur in beslag 
nemen.

5   Zodra het gestold is moet je het uit de gietvorm halen.

6   Tot slot, gebruik of bewaar het.

- Eetlepel
- Glas of beker gemaakt van 
hittebestendig glas (bijv. Pyrex)
 - Houten spatel
 - Gietvorm
 - Zeezout

Waarschuwing: vraag een volwassene om hulp om dit experiment uit te 
                          voeren.

Waarschuwing: pas op dat je je niet brand; de zeepbasis is erg heet.
                           Gebruik de ovenwant zodat je je niet verbrand.

Waarschuwing: gebruik altijd een keukenhandschoen om het glas (of kopje) 
                          aan te raken en verbranding te voorkomen.
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Onze huid accumuleert vaak 
onzuiverheden en dode cellen. Weet 
je hoe je ze kunt elimineren? Je 
kunt je huid afschilferen! Met dit 
experiment heb je een exfoliërende 
zeep gemaakt. Zout heeft 
ontspannende eigenschappen en 
helpt bij de bloedcirculatie en de 
afschilfering van de huid.

Afbeelding 21. Zeezout.
Wetenschapper, 

vind je het leuk 

om de video van 

dit experiment te 

zien? Bezoek dan 

onze website:
3.3. Zeep decoratie

Het versieren van zeep is een welbekende 
taak; een breed scala van kleuren en 
vormen wordt gebruikt. Dit maakt het 
zeep aantrekkelijker voor het oog. Ook 
ruiken ze lekkerder doordat geuren de 
zeep een lekkere geur geven.

- Primaire kleuren:
These colours are extracted directly from 
nature and can be combined to create a 
wide range of colours. There are three 
primary colours: cyan, magenta and 
yellow. They are called primary colours 
because they are pure, which means 
that it is not possible to create these by 
mixing other colours.
Ze worden primaire kleuren genoemd 
omdat ze puur zijn. Dit betekent dat 
het niet mogelijk is deze te verkrijgen 
bij het mengen van andere kleuren.

Om de zeep te kleuren worden 
kleurstoffen toegevoegd aan de 
zeepbasis in de vloeibare fase, en net 
voor het wordt gegoten in de mallen 
om vast te worden.

a) Kleuren

Afbeelding 22. Primaire kleuren.

www.science4youtoys.com/zeepfabriek-hb
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- Secondaire kleuren:
Kleuren gemaakt door het mengen van 
twee primaire kleuren (dit is de reden dat 
ze secondair worden genoemd) Er zijn drie 
secondaire kleuren: oranje, groen en violet.

- Tertiaire kleuren:
Er zijn ook tertiaire kleuren die ontstaan door een primaire kleur met een 
secondaire kleur te mengen. Tertiaire kleuren omvatten alle andere kleuren, 
zoals bruin, roze, turquoise etc.

Afbeelding 23. Secondaire kleuren.

Wees een groot 
wetenschapper en probeer om 

nieuwe kleuren te krijgen! Meng kleurstoffen 
en zie wat er gebeurt! Vergeet nooit om je 

resultaten te noteren! Met deze tip zullen we zien 
dat met slechts drie primaire kleuren je in staat 
zult zijn om een   verscheidenheid aan verschillende 

kleuren te maken om je zepen mee te 
versieren! Wil je een zeep maken met 

meer dan één kleur?

Experiment 7
Mozaïekzeep

60 minuten te bereiden 
en nog eens 2 uur voordat 
het klaar is voor gebruik.

Moeilijkheid:
Wat je nodig hebt:
- Zeepbasis
- 2 Pasteurpipetten
- Glitter
- Gietvorm
- Houten spatel
- 2 Cosmetische kleurstoffen 
- Geur

- Glas of beker gemaakt van 
hittebestendig glas (bijv. Pyrex)
- Fornuis en pan of magnetron
- Keukenweegschaal
- Mes
- Ovenwant

INGREDIETEN: AQUA, GLYCERIN, SODIUM STEA-
RATE, PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, SODIUM 
LAURATE, SODIUM LAURETH SULFATE, DISODIUM 
LAURYL SULFOSUCCINATE, PARFUM, STEARIC ACID, 
SODIUM CHLORIDE, LAURIC ACID, LIMONENE, 
PENTASODIUM PENTETATE, TETRASODIUM ETI-
DRONATE, CHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLI-
SOTHIAZOLINONE, CI 14720, 45100, DELTA-1-(2,6,6-
TRIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-YL)-2-BUTEN-1-ONE, 
HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE, BENZYL SALICYLATE, 
ALLYL CYCLOHEXANEPROPIONATE, D-LIMONE-
NE, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXAL-
DEHYDE, CITRAL, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, 
ETHENOXYMETHOXYETHENE, CI 16035,CI 74260, CI 
77891, CI 77000
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Stappen:
1  Om te beginnen, heb je 20 g zeepbasis verdeeld in 
twee delen nodig. Vraag een volwassene om kleine 
stukjes van de zeepbasis af te snijden met een mes. Weeg 
en verdeel de stukken in twee groepen van elk 10 g.

2   Doe 10 g van de kleine stukjes zeepbasis in het glas.

3   Herhaal stap 3 van experiment 1.

4   Voeg 2 druppels van de geur toe die je uitgekozen hebt voor 
de vloeibare zeep. Voeg met behulp van een pasteurpipet 
2 druppels van één van de cosmetische kleurstoffen toe.

5   Roer goed met de houten spatel.

6   Giet zorgvuldig het mengsel in de 
plastic gietvorm voor zeep.

7  Nu moet je wachten tot de zeep volledig is uitgehard. Dit kan tot 2 uur in 
beslag nemen.

8   Wanneer de zeep gestold is, neem het uit de gietvorm 
en vraag dan een volwassene om het in kleine stukjes te 
snijden met een mes. De stukken kunnen van verschillende 
afmetingen en vormen zijn.

9   Leg de stukken in de plastic gietvorm voor zeep die je wilt gebruiken.

10  Herhaal nu de stappen 2-6 van dit experiment met behulp van de andere 10 g 
zeepbasis, maar gebruik de andere cosmetische kleuren. Vergeet niet om een   
schone pasteurpipet te gebruiken.

Waarschuwing: gebruik altijd een keukenhandschoen om het glas (of kopje) 
                          aan te raken en verbranding te voorkomen.

Waarschuwing: wees niet te krijgen verbrand als de zeep erg warm is.

10 g 10 g

30 15
30 15

x 2

x 2

Waarschuwing: vraag een volwassene om hulp om dit 
                             experiment uit te voeren.
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Het is je vast wel eens opgevallen dat zeepjes normaal gesproken een lekkere geur 
hebben. Zij hebben deze doordat er geuren worden toegevoegd tijdens de productie.

Geuren kunnen natuurlijk (plantaardig of dierlijk) of synthetisch (gemaakt in de 
fabriek) zijn. De variatie is erg groot.

Als deze geuren worden gecombineerd neemt de variatie in geuren en parfums 
dat geproduceerd kan worden toe.

Zoals je in de vorige hoofdstukken hebt geleerd wordt 
aan het eind van het zeep maken de zeep in de mal 
gegoten en blijft het in deze totdat het naar de vaste 
toestand is veranderd. 

11  Wacht tot de zeep stolt. Dan is je mozaïekzeep klaar en kan je het uit de 
gietvorm verwijderen.

12   Je kunt het houden of het aan iemand geven die je aardig vind.

Suggestie: u kunt ook twee zeep die je thuis hebt door te snijden op van hen 
en de andere te smelten.

Wetenschapper, 

vind je het leuk 

om de video van 

dit experiment te 

zien? Bezoek dan 

onze website:
b) Geuren

c) Vormen

Wetenschapper, 
nu dat je een expert in de 

wereld van zeep bent, wat vind 
je ervan je kennis te testen 
door het beantwoorden van 

de volgende vragen?

www.science4youtoys.com/zeepfabriek-hb

Ideale samenstellingen:
Mozaïekzeep (20.41gr)
Zeepbasis (20gr)
Kleurstof (0,2gr)
Geur (0,2gr)
Glitter (0,01gr)
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4. Quiz 1. In een vaste toestand…

a. Zijn de deeltjes dicht bij elkaar  

b. Zijn de deeltjes verder uit elkaar  

c. Is het gemakkelijk om vormen te veranderen

2. Het proces van het omzetten van een vaste stof in een vloeistof heet…

a. Solidificatie 

b. Verdamping

c. Fusie   

3. Wanneer het water verandert in ijs zeggen we dat er plaats vindt…

a. Een chemische reactie

b. Een fysische transformatie

c. Beide opties zijn juist

4. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?

a. Hersenen 

b. Huid 

c. Maag 

5. Er wordt aangenomen dat het woord “zeep” zijn naam kreeg in…

a. Frankrijk 

b. Engeland

c. Italië

a.

a.

b.

b.

c.

c.

a.

a.

b.

b.

c.

c.
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6. In welke van deze solventes lost zeep niet op? 

a. Water 

b. Alcohol 

c. Aceton

7. Zeep is het resultaat van een chemische reactie met 
welke basis (simpele oplossing)?

a. Calcium hydroxide

b. Ammoniak

c. Natriumhydroxide 

8. Bij welk proces van het maken van zeep is glycerine het 
belangrijkste ingredient?

a. Koude verzeping 

b. Warme verzeping 

c. Smeltproces

9. De niet-polaire keten van de zeepmoleculen is…

a. Interactie te vertonen met water

b. Interactie te vertonen met vet

c. Geen van de opties is correct

Antwoorden:
1-a.
2-c.
3-b.
4-b.
5-c.

6-a.
7-a.
8-c.
9-b.
10-c.

10. Als je geel en magenta mengt krijg je: 

a. Violet

b. Groen

c. Oranje

a. b. c.

a. b. c.




