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Prikkels: Pijn en Pret 

ROTTERDAM - Hoe werken pijnstillers? Waar ligt je eigen pijndrempel? Hoe zorgt 
de anesthesist voor een mooie droom terwijl je been zorgvuldig wordt 
geamputeerd? Hoe werd de heilige Erasmus gemarteld? Dit zijn slechts een paar 
vragen waar bezoekers antwoord op kunnen krijgen tijdens de tentoonstelling 
'Prikkels: Pijn en Pret' die het Natuurmuseum Rotterdam en het Erasmus MC 
organiseren tot en met 2 april 2006. 

Vanuit diverse aspecten van pijnbeleving en 
pretbeleving wordt een breed en jonger publiek 
dichter bij (bio)medische wetenschappen 
gebracht. Behalve de tentoonstelling in het 
Natuurmuseum vinden ook maandelijks speciale 
publieksactiviteiten plaats in het naast gelegen 
Erasmus MC. Prikkels: Pijn en Pret bestaat uit 
een tentoonstelling over wetenschappelijk 
onderzoek naar de werking van onze zenuwen 
en toepassingen van deze kennis in 
geneesmiddelen en het ziekenhuis. Onderdelen van de tentoonstelling zijn ondermeer 
een interactieve pijndrempeltest, waar de bezoeker zijn pijngrens kan meten, een 
interview met een patiënt met chronische pijn en presentaties over pijnonderzoek, 
pijnstillers en pijnbehandelingen.  

Vanuit herkenbare ervaringen (je lekker voelen, of juist niet) 
legt de tentoonstelling een relatie met neuro-
wetenschappelijk onderzoek en klinische toepassingen van 
biomedische kennis zoals die in het Erasmus MC 
plaatsvinden. Vanuit een warme lounge, met lekkere 
geuren, zachte meubels en zoete kleuren komt de bezoeker 
in een kille ruimte met nare geluiden en enge kleuren, om 
vervolgens uitleg te krijgen over de prikkels die de geleden 
'pijn' en pret hebben veroorzaakt.  

Tentoonstelling 'Prikkels, Pijn en Pret', tot en met 2 april 2006 te zien.  

Adres: Westzeedijk 345 (Museumpark), Rotterdam. Open: dinsdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: 
volwassenen  4,-, kinderen (5-15 jaar), 65+, studenten, CJP  2,-, kinderen t/m 4 jaar, 
leden/donateurs, Museumkaart en Rotterdampas gratis. Voor meer info: 
http://www.nmr.nl  
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