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CORRECT GEBRUIK EN KLEIN ONDERHOUD
VAN DE MICROSCOOP

Frank Van Campen  
en  

Jozef Schoors 

Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie

• Juiste instelling en gebruik

• Reinigen van de microscoop

• Onderhoud mechanische delen 

• Meten met de microscoop
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CORRECT GEBRUIK EN INSTELLING VAN EEN MODERNE 
BINOCULAIRE MICROSCOOP

(voor de uitgebreide tekst wordt verwezen naar Microscopie als hobby, uitgave 2013, pagina’s 
22 t.e.m. 29)1

Er werd uitgegaan van een microscoop met oculairs van 10 x en objectieven van 4 x, 10 
x, 40 x en eventueel 100 x.

1. Neem de stofhoes van de microscoop.

2. Draai het objectief van 10 x voor.  Controleer of er voldoende speling is tussen objec-
tief en objecttafel. Desnoods de tafel wat doen zakken.

3. Leg een duidelijk gekleurd prepa-
raat op de kruistafel.

4. Schakel de verlichting in op geen te 
sterke stand.

5. Kijk door de bino en regel de pupi-
lafstand zodat één cirkelvormig beeld 
bekomen wordt. Dat kan door beide 
oculairvattingen voorzichtig naar bin-
nen of naar buiten te bewegen.

6. Beweeg het preparaat met de kruis-
tafel tot onder het gekozen objectief (let 
op de lichtvlek).

7. Draai de condensor in de hoogste 
stand en open het apertuurdiafragma 
(onder de condensor) volledig.

8. Indien er een velddiafragma aanwe-
zig is (direct boven de verlichting ge-
plaatst) open dat ook volledig.*

9. Stel al kijkend scherp: eerst met de grofregelknop en daarna met de fijnre-
gelknop. Deze knoppen kunnen afzonderlijk of coaxiaal zijn (dan staan ze 
op één as). Doe dat eerst door enkel het oculair te gebruiken waar geen diop-
trieregeling aan zit en dek uw ander oog af (bijv. kartonnetje voor houden). 
Daarna de kant met dioptrieregeling (draaibare ring onder het oculair) al kij-
kend bijregelen totdat voor beide ogen een even scherp beeld bekomen wordt. 
 

1 Een uitgave van het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie (KAGM).
Microscopie als hobby is een geïllustreerd boek met kant-en-klare informatie, werkwijzen en recepten,
bij elkaar gebracht door de leden. A4-formaat, 180 bladzijden - vijfde uitgave - 2013.
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10. Regel nu de verlichtingssterkte zo dat de verlichting voldoende is en aangenaam voor 
de ogen.

11. Sluit al kijkend door de microscoop het velddiafragma totdat het zichtbaar wordt in 
het beeld. Neem daarvoor het preparaat best weg. Open iets terug zodat het net niet 
meer zichtbaar is. 
Nota: het kan zijn dat het afgebeelde velddiafragma slecht gecentreerd is t.o.v. de 
beeldcirkel. Regel dat bij d.m.v. 2 instelschroeven aan de condensorvatting.*

12. Neem nu één oculair uit de vatting en kijk naar het verlichte cirkeltje van de achter-
zijde van de objectieflens. Sluit het diafragma zodanig dat ¾ van dat cirkeltje verlicht 
blijft. Je kan dan meteen zien of de condensor juist gecentreerd staat.

13. Op die manier verkrijg je een optimaal compromis tussen contrast en oplossend ver-
mogen.

14. Te dikwijls oculairs uitnemen is niet aan te bevelen (stof dat in de tubus kan komen). 
Tracht daarom de juiste stand van het diafragma te onthouden (soms is er een schaal-
verdeling op de condensorvatting waaraan je de stand van het apertuurdiafragma kan 
aflezen).

15. Herhaal dezelfde stappen voor een volgend objectief, in dit geval 40x. Bij moderne 
microscopen zijn de objectieven parfocaal (als het beeld voor één objectief scherp 
ingesteld is dan zal dat voor andere objectieven ook het geval zijn en volstaat men 
meestal door enkel nog de fijnregeling te gebruiken).

16. Draai op het einde van je werk het kleinste objectief weer voor en plaats de stofhoes 
terug.

* Opmerking over Köhlerbelichting

De cursieve tekst van punten 8 en 11 betreft de zogenaamde Köhlerverlichting. Hierbij 
wordt in essentie de lichtbron afgebeeld in het apertuurdiafragma. Dat zorgt voor een 
egale verlichting (van belang voor fotografie bijvoorbeeld). Tevens voorkomt een juiste 
instelling van het velddiafragma overstraling van het preparaat omdat daardoor de 
lichtstralen die naast het beeldvlak vallen worden afgedekt. Niet alle microscopen zijn 
hiermee uitgerust.

Bij sommige microscopen kan men zelfs de lamp in het lamphuis centreren.
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REINIGEN VAN DE MICROSCOOP EN POETSEN VAN DE 
OPTIEK 

(voor de uitgebreide tekst wordt verwezen naar Microscopie als hobby, uitgave 2013, 
pagina’s 16 t.e.m. 22)

1  Statief

• Stofkap afnemen en stof verwijderen met een stoflap. Op moeilijk bereikbare 
plaatsen afborstelen met een kleine, zachte schildersborstel.

• Statief reinigen met een zachte detergent (vochtige doek), eventueel spoelen en 
daarna afzemen.

• Statief goed droogwrijven met keukenhanddoek. 
Opmerking: de lak van een statief is soms gevoelig voor te hard wrijven. 

2  Optiek 

• Stel met het kleinste objectief scherp in op een preparaat.

• Kijk of er geen vuildeeltjes in het beeld verschijnen. Door te draaien aan het oculair, 
een ander objectief voor te draaien en de condensor te bewegen/verdraaien kan al snel 
uitgemaakt worden waar het vuil zich bevindt.

(Voor de uitgebreide tekst wordt verwezen naar Microscopie als hobby, uitgave 2013, 
pagina 18)

Oculairs  
(bedoeld worden eenvoudige Huygens oculairs)

• Veld- en ooglens bekijken met loep om vuil en eventuele beschadigingen te zien.

• Duidelijk vuil (pluisjes e.d.) wegnemen met blaasborsteltje en/of penseel. Eventueel 
kan hiervoor ook een spuitbus met gecomprimeerde lucht dienen (voorbeeld: Air 
duster van Kenair, te koop in fotozaken).

• Reinigen lenzen met poetsdoekje dubbelgewikkeld rond een stompe tandenstoker. 
Spiraalsgewijs en zonder te drukken van het middelpunt tot de rand van de lensvatting 
poetsen.

Opmerking: gebruikt hiervoor vaak gewassen katoenen zakdoeken of dergelijke, of beter 
nog linnen doekjes. De poetsdoekjes mogen NIET pluizen.

Begin met doekjes lichtjes bevochtigd met gedemineraliseerd water, ontsmettingsalcohol 
(= alcohol 70 % met een beetje ether) of wasbenzine al naargelang de hardnekkigheid 
van het vuil. Telkens controleren met loep!

• Om de binnenkanten van de lenzen te reinigen dient men de ooglens en de veldlens 
los te schroeven. Opgelet: de veldlens achteraf in dezelfde richting terug monteren.
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Opmerking: de veldlens kan gewoonlijk vrijgemaakt worden na losdraaien van 
de ringvormige bevestigingsmoer. Deze kan losgedraaid worden door een fijn 
schroevendraaiertje in de gleufjes te steken en dan de moer rond te draaien. Lukt het niet, 
probeer het dan met twee schroevendraaiertjes, waarbij het oculair voorzichtig wordt 
vastgezet tussen een serre-joint of bankschroef.

Ooglens, inwendig diafragma en meetrastertje

Objectief en beschermhuls             
           

Objectieven  
(bedoeld worden eenvoudig achromatische objectieven 4 x, 10 x, 20 x, 40 x, 100 x immersie

• Reinigen van de lenzen op dezelfde wijze als hierboven.

• De binnenkant kan soms gemakkelijker gepoetst worden door de beschermhuls van 
het objectief los te schroeven.

• Let vooral goed op bij immersieobjectieven waar soms nog opgedroogde 
immersievloeistof op zit.

• Tracht geen objectieven ‘uit elkaar’ te halen. Wie er zich toch aan wil wagen 
probeert dit best eerst met een oud defect objectief.
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Condensor  
(bedoeld wordt de eenvoudige Abbecondensor bestaande uit 2 lenzen en een diafragma)

• Neem de condensor in zijn geheel uit zijn vatting. Dat kan meestal door het 
losschroeven van één bevestigingsgroef die door de vatting zit. 

• Schroef de frontlens van de condensor en poets beide zijden zoals hierboven uitgelegd.

• Poets de onderste lens op dezelfde wijze.

• Opmerking :  vanwege de veel grotere lensoppervlakte dan bijvoorbeeld een objectief 
wordt hier gemakkelijker gepoetst met een poetsdoekje gewikkeld rond een dikker, 
stomp houten stokje (bijv. een satéstokje).

• Controleer het diafragma op zijn goede werking. Neem eventueel stof op de lamellen 
voorzichtig weg bij gesloten diafragma met een zacht penseel. In principe wordt een 
diafragma NIET geolied.

• Schroef de frontlens terug op haar plaats.

                    

    Abbecondensor                                                                      Diafragmazijde

Abbecondensor, frontlens afgeschroefd
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3  Verlichting 
(bedoeld wordt het glas of de lens of de filterhouder waardoor het licht schijnt )  

• Neem vezeltjes, pluizen e.d. weg met een blaasborsteltje en/of penseel.
• Poets de glasoppervlakken zoals hierboven beschreven.
• Kijk na of er geen stof op de lamp zit of op de collectorlens indien aanwezig.

ONDERHOUD EN SMEREN VAN DE MECHANISCHE DELEN 
VAN DE MICROSCOOP  
(voor aanvulling hierop wordt verwezen naar Microscopie als hobby, uitgave 2013, pagina’s 39 en 40).

Algemeen: een goede regel is om de verschillende bewegende delen van de microscoop 
regelmatig op en neer te bewegen door middel van de draaiknoppen (tubus grof- en 
fijnregeling, of tafel grof- en fijnregeling, condensor hoogteregeling, kruistafel, pupil 
afstandsregeling bij binoculaire microscopen). Lange stilstand werkt het blokkeren van 
de bewegende delen in de hand.

1 Monoculaire microscoop waarbij de tubus op en neer beweegt om scherp 
te stellen (zie de foto’s van een O.I.P. microscoop)

Algemeen: neem alle losse onderdelen weg van de microscoop: oculair, filters enz… 
Anders kunnen die eruit vallen bij behandeling van de microscoop (kantelen, omdraaien 
enz…). Verwijder eveneens objectieven en berg deze op in hun houders.

Grofregeling scherpstelling: zuiver maken en opnieuw invetten van de tandheugel en 
het tandwieltje.

• Draai de tubus met de grofregeling naar zijn hoogste positie en neem dan voorzichtig 
de tubus eruit door deze verder verticaal te bewegen (foto 1 & 2).

                 
         
        Foto 2 

    Foto 1
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• Indien verhard vet aanwezig, reinig de tandheugel (vertand latje) met een stijf borsteltje 
(oude tandenborstel bijv. eventueel gebruik makend van een reinigingsmiddel (foto 3).

Foto 3

• Zelfde behandeling voor het aandrijftandwiel (foto 4).

Foto 4

• Breng opnieuw vet aan op de tandheugel, op het rondsel en op de zwaluwstaartverbinding 
(glijvlakken van de tubus).
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Fijnregeling scherpstelling

• Schroef de veerspanner los die bovenaan op het statief zit en neem het eruit.

• Schroef het afdekplaatje los (in dit geval 2 schroeven) en blijf het met de vingers goed 
aandrukken anders kan het door de veer wegspringen.

• Neem voorzichtig het plaatje weg en verwijder eveneens de veer.

• De slede van de fijnregeling kan nu in zijn geheel naar omhoog geschoven en 
weggenomen worden (foto 5 en foto 6).

        
                         Foto 5                                                                                   Foto 6 

• Reinig het geheel van eventueel verdroogde olie met een stijf borsteltje en wat 
oplosmiddel.

• Breng opnieuw olie aan op de draaiende as en pal.

• Monteer de slede van de fijnregeling terug door hem in de zwaluwstaartverbin-ding 
te schuiven.

• Breng terug de veer en het afdekplaatje aan.

• Schroef de veerspanner terug op zijn plaats.

• Monteer de tubus terug in de zwaluwstaartgeleiding van de grofregeling. 
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Condensorbeweging

Algemeen: wanneer men beschikt over een in hoogte regelbare condensor dan gebeurt 
dat vrijwel steeds door middel van een tandheugel/rondsel systeem net zoals bij de 
grofregeling voor het scherpstellen.

• Verwijder eerst de condensor uit zijn vatting (meestal één schroef los te draaien).
• Draai de vatting met de stelknop van de hoogteregeling in de laagste stand (foto 7).

 
Foto 7 

• Kantel het statief horizontaal zodat de condensorvatting van de tandheugel 
geschoven kan worden (foto 8). 

Foto 8
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• Controleer de tandheugel en het rondsel en ga te werk net zoals voor de grofregeling 
hierboven uitgelegd.

• Monteer na reiniging en invetten de condensorvatting weer op de tandheugel en kantel 
het statief terug in verticale positie.

2  Microscoop waarbij de objecttafel op en neer beweegt voor het 
scherpstellen

Algemeen kan gesteld worden dat het mechanisch onderhoud van die microscopen 
ingewikkelder is dan hierboven beschreven.  Zeker als de scherpstelling door middel van 
coaxiale draaiknoppen gebeurt (grof- en fijnregeling op één as). De beweging gebeurt 
nog steeds door middel van een tandheugel maar die wordt voor de fijnregeling door een 
tandwielstelsel aangedreven dat veel delicater is.

METEN DOOR DE MICROSCOOP 

(voor de uitgebreide tekst wordt verwezen naar Microscopie als hobby, uitgave 2013, pagina’s 35 t.e.m. 38)

Algemeen: afhankelijk van welk resultaat men wil bekomen wordt hierna het systeem 
objectmicrometer/meetoculair besproken. Indien het volstaat om de grootte van het 
beeldveld te kennen (diameter) dan is een meetoculair niet nodig.

1  Gebruik van objectmicrometer en oculairmicrometer (meetoculair)

• Plaats een meetoculair (10 x) in de tubus. Dat is een Huygensoculair waar op het 
inwendige diafragma een dekglas (in glas of plastic) ligt met een schaalverdeling van 
10 mm verdeeld in 100 delen.

• Leg een objectmicrometer op de kruistafel en stel scherp in met een objectief van 10 
x. De objectmicrometer is een draagglas met een gegraveerd lijnstuk van 1 of 2 mm, 
verdeeld in 100 (of 200) gelijke delen, dus telkens 10 µm.

• Zorg dat de schaalverdeling van de objectmicrometer en van het meetoculair mooi 
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parallel in beeld liggen met de beginstreepjes gelijk.

• Dat lukt door met de kruistafel te bewegen en het oculair te verdraaien. Kijk dan bij 
welke waarde van de objectmicrometer (druk uit in µm) de maatstreepjes van beide 
schalen weer samen vallen. De verhouding geeft de waarde aan in µm/verdeling van 
het meetoculair.

            
objectmicrometerschaal

oculairmicrometerschaal

• Door nu een preparaat op de microscoop te leggen in plaats van een objectmicro-
meter kunnen bepaalde structuren gemeten worden door enkel het meetoculair te 
gebruiken.

• De hierboven beschreven ijkprocedure dient wel voor elk objectief herhaald te wor-
den.  Noteer de waarden en bewaar ze op een plaats die gemakkelijk terug te vinden 
is. 

 
Opmerking: indien een schatting volstaat kan men gebruik maken van een meetrastertje 
met vakjes van 1 mm of 0,5 mm geprint op transparante folie, dat op het diafragma van 
een gewoon Huygensoculair wordt gelegd.

Oculair voorzien van een meetrastertje
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2  Gebruik van enkel een objectmicrometer om de beeldvelddiameter te  
    bepalen

• Plaats een objectmicrometer op de kruistafel.

• Stel scherp in met een objectief van 10 x en meet bij middel van de schaalverdeling 
rechtstreeks de diameter van het beeldveld.

• Herhaal dat voor elk objectief.

• Op die manier kan de afmeting van een structuur in een preparaat geschat worden 
uitgaande van de (gekende) diameter van het beeldveld wat voor sommige toepassingen 
misschien voldoende is.

Opmerking: indien een schatting volstaat en er geen objectmicrometer beschikbaar 
is, dan kan men gebruik maken van een stukje millimeterpapier van 1 cm² dat op een 
voorwerpglas gekleefd wordt met transparante plakband. Om de nauwkeurigheid te 
vergroten kan met een fijne viltstift elke millimeter nog eens in twee verdeeld worden met 
een zwart puntje. Om aan te tonen dat het microscopisch beeld omgekeerd is kan er nog 
een cijfer 1 op getekend worden.

Objectmicrometer uit millimeterpapier op voorwerpglas gekleefd

     Microscopie als hobby: zie www.microscopie.be
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