
 

Nieuwsuur in de klas 
Nooit meer eten met Soylent 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Soylent is een poeder dat alle belangrijke 
vitamines en mineralen bevat die een 
gezond mens dagelijks nodig heeft. Met 
Soylent kan een mens dus leven zonder 
dat hij of zij andere voeding nodig heeft. 
Leng het aan met wat water en je hebt 
een volledige voedzame maaltijd. In 
Nederland is een variant van het poeder 
op de markt, Joylent genaamd. 
 
Vakgebied 
Biologie: voeding 
 
Kernbegrippen 
Sondevoeding, schijf van vijf, vitaminen, 
mineralen, koolhydraten 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
domein in het examenprogramma: 
B: Zelfregulatie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over voeding. Bijvoorbeeld 
de video het voedelprobleem. 
 
Antwoorden 
1 C. 2 Het bevat weinig natrium en veel 
kalium wat goed is voor je bloeddruk. Olie 
met de juiste vetzuren. Je wordt er niet 
dik van. 3 Sondevoeding is voeding voor 
zieke mensen die via een slangetje wordt 
toegediend. Het bevat alle 
voedingsstoffen die de patiënt nodig 
heeft. 4 Makkelijk, snel, zekerheid dat je 
alle belangrijke voedingstoffen binnen 
krijgt. 5 Moeilijk vol te houden, je kunt 
niet variëren. 6 Sociale aspect, gebruik 
van je gebit en organen zoals je darmen, 
bewust zijn van wat je binnenkrijgt 7 B 
en C.  
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Waarom heeft Rob Rhinehart Soylent 
ontwikkeld? 
A Voeding is aan verandering onderhevig. 
De bedenker Rob Rhinehart vindt het 
belangrijk dat er naar nieuwe manieren 
van consumeren gekeken wordt. 
B Rob Rhinehart zocht een manier om snel 
af te vallen. 
C Rob Rhinehart wilde niet meer veel tijd 
kwijt zijn aan boodschappen doen en 
koken. 
D Rob Rhinehart vindt producten die uit de 
natuur komen niet gezond.   
 
2 Hoogleraar voedingsleer Martijn Katan 
vindt Joylent voedingskundig gezien goed 
in elkaar zitten. Welke positieve punten 
noemt hij? 
 
Verdiepingsvragen 
 
3 Hoogleraar voedingsleer Martijn Katan 
noemt Joylent ‘sondevoeding voor gezonde 
mensen’. Wat bedoelt hij daarmee? 
 
4 Welk voordeel kun je bedenken voor het 
drinken (eten) van Joylent? 
 
5 Welk nadeel kun je bedenken voor het 
drinken (eten) van Joylent? 
   
6 Wat is, naast genoeg voedingsstoffen 
binnenkrijgen, het belang van ons 
traditionele eten? 
 
7 Joey, de producent van Joylent heeft nog 
niet met de Nederlandse Voedsel- en 
warenautoriteit gesproken. Wat is de taak 
van de Nederlandse Voedsel- en 
warenautoriteit? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
A Controleren of de juiste prijs voor een 
voedingsproduct gevraagd wordt. 
B Toezicht houden op veiligheid van voedsel 
en consumentenproducten. 
C Het bewaken van de gezondheid van 
dieren en planten. 
D Controleren of er voldoende gezonde 
stoffen in ons voedsel zitten. 
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http://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nooit-meer-eten-met-soylent/
http://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/het-voedselprobleem-onderzoek-doen-om-keuzes-te-maken/

