
 

De Kennis van Nu in de klas 
Veroudering 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Ons lichaam bestaat uit cellen. Hoe langer 
we die cellen gezond houden, hoe minder 
snel we verouderen. Er gaat constant iets 
stuk in onze cellen door voeding, licht en 
lucht. Deze schade moet hersteld worden, 
maar dat gaat steeds minder gemakkelijk 
naarmate de cellen ouder worden. Maar 
wat is ouderdom precies en hoe kun je 
veroudering het best uitstellen? 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
DNA, cel, orgaanstelsel, zenuwstelsel, 
voeding 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Domein B: Zelfregulatie, Subdomein B2, 18. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: ‘Eeuwig 
jong’. 
 
Antwoorden 
1a Het is een ziekte waarbij het lichaam 
schade aan de cellen niet kan herstellen, 
daarom verouderen patiënten heel snel. b 
12 jaar 2 De levercellen werken minder 
goed en je lichaam wil dat compenseren 
door er meer cellen bij te maken. 3a Door 
minder te eten. b Met muizen 
(proefdieren) 4a Door een ander 
eetpatroon zouden ze veel langer kunnen 
leven. b Niet voor de huidige generatie, 
want die is al aan het aftakelen, maar 
misschien wel voor volgende generaties. 
5a Te veel eten vergroot (waarschijnlijk) 
de kans op Alzheimer. b Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Een handvol Nederlandse kinderen heeft 
het syndroom van Cockayne. 
a Wat is het syndroom van Cockayne? 
b Hoe oud wordt je gemiddeld als je aan 
deze ziekte lijdt? 
 
2 Wetenschappers ontdekten dat 
bijvoorbeeld de lever erg hard groeit bij 
veroudering. Waarom groeit de lever zo? 
 
3a Wat is de beste manier om veroudering 
van je cellen te voorkomen? 
 b Hoe is dit onderzocht? 
 
4a Waarom zijn de nieuwe inzichten over 
veroudering goed nieuws voor kinderen 
met Cockayne zoals Michael? 
b Is de moeder van Michael het hiermee 
eens? Leg uit. 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Jan Hooijmakers zegt: ‘Alzheimer is een 
welvaartsziekte.’  
a Leg uit wat hij bedoelt. 
b Ben je het eens met het woord 
welvaartsziekte? Leg uit. 
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