
 

EenVandaag in de klas 
Honden sporen darmkanker op 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Speciaal opgeleide honden zijn in staat 
om in een vroeg stadium darmkanker op 
te sporen. Zoals een drugshond een 
koffer met verdovende middelen kan 
opsporen, zo kunnen speciaal getrainde 
honden nu tumorcellen in ontlasting 
ruiken. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Darmkanker, tumorcellen, ontlasting, 
geur, reukorgaan 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 34  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over bijvoorbeeld de 
Clipphanger, wat is kanker? 
 
Antwoorden 
1 1-honden 2-ontlasting 3-darmkanker 4-
reuk 5-KNGF geleidehonden 2 Alle 
antwoorden zijn juist. 3 
Blindengeleidehond, assistentiehond 
(helpt bij boodschappen doen, deur 
openen, spullen oprapen enz.), drugshond, 
hond die bommen en explosieven kan 
opsporen 4 Chemotherapie, bestraling, 
medicijnen 5 Bijv. om oud-militairen met 
een posttraumatische stressstoornis te 
helpen. Hij vergroot het gevoel van 
veiligheid en biedt troost en rust. De hond 
kan hem of haar ook bijvoorbeeld wakker 
maken uit een nachtmerrie. 
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Kijkvragen 
 
1 Vul de ontbrekende woorden in: 
Speciaal opgeleide (1) kunnen in de (2) van 
een mens ruiken of hij of zij (3) heeft.  
De honden kunnen dit omdat ze een veel 
sterker (4)vermogen hebben dan mensen.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het 
VU Medische centrum en (5).  
 
2 Waar kunnen de honden in de toekomst 
misschien nog meer voor ingezet worden? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
A Huidkanker ruiken in de huid 
B Longkanker ruiken in adem 
C Borstkanker ruiken in adem 
D Prostaatkanker ruiken in urine 
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3 Honden worden niet alleen opgeleid voor 
onderzoek naar darmkanker. 
Waar worden speciaal opgeleide honden 
(foto) nog meer voor ingezet? Geef 
minimaal 4 voorbeelden. 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Welke behandelingen zijn er momenteel 
voor kanker? 
Noem er minimaal drie. 
Je kan informatie vinden in de video op 
Schooltv.nl, genezen van kanker. 
 
5 Bekijk de commercial van KNGF 
Geleidehonden. Er wordt gezegd: 
“Geleidehonden helpen niet alleen mensen 
die niet kunnen zien, maar ook mensen die 
teveel hebben gezien”.  
Wat wordt hier mee bedoeld?       
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