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De Kennis van Nu in de klas 
Eeuwig jong 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 

Samengevat 
Wat hebben gezonde mensen van ruim 
honderd jaar wat anderen niet hebben? In 
de strijd tegen alzheimer verzamelt VU-
onderzoeker Henne Holstege behalve 
levensbeschrijvingen en hersenen ook 
DNA van mensen die ouder worden dan 
honderd. Die genen vergelijkt ze onder 
andere met die van mensen die jong 
alzheimer krijgen.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Hersenen, veroudering, 
omgevingsfactoren of milieufactoren, 
genotype 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen voor 
HAVO/VWO, biologie: Cellen, weefsels en 
organen (B2), erfelijkheid (C1), evolutie en 
populatiegenetica (E2), Ecologie; 
omgevings-factoren (B1), Zenuwstelsel en 
spieren (E4). 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl is meer te vinden over de 
veroudering. Bijvoorbeeld dit clipje over 
neuropatholoog: ‘Alois Alzheimer’ en deze 
video over de ‘ouderdomslimiet‘ van de 
mens. 
 
Antwoorden 
1 C 2 B 3 Omgevings- en milieufactoren 4 A 
ja, B nee, C ja. 5a Door ophopingen van 
schadelijke stoffen in de hersenen die de 
hersencellen stuk maken. b Het aanmaken 
van nieuwe herinneringen. 6 Eigen 
antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Als je 90 jaar bent en je weet dat je 
100 gaat worden, hoeveel procent kans 
heb je dan om dement te worden? 
A 30% 
B 60% 
C 90% 
D 100% 

 
 
2 Veroudering is het opbouwen van 
schade in de tijd. Vanaf welke leeftijd 
kun je daar last van krijgen?  
A 20 jaar 
B 40 jaar 
C 60 jaar 
D 100 jaar 
 
3 Maak de zin af. Gezond ouder worden 
hangt niet alleen af van de genen maar 
ook van…… 
 
4 Kloppen de volgende uitspraken? 
A Mensen die de mutatie van het  
gen apoe-4 hebben, hebben een 10 keer 
hogere kans op alzheimer. 
B Mensen met het gen apoe-4 worden 
vaker heel oud. 
C Honderdjarigen hebben vaker het gen 
apoe-2 dan de gemiddelde populatie.  
 
5 De ziekte van Alzheimer komt vooral 
voor bij oudere mensen. 
a Hoe ontstaat de ziekte van 
Alzheimer? 
b Wat wordt geregeld in het gebied 
waar de ziekte van Alzheimer het eerst 
toeslaat? 
 

Verdiepingsvraag 
 
6 Zou je zelf je hersenen ter 
beschikking stellen na je dood? En 
waarom wel/niet? 
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