
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Hoe gezond is melk? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
 
Kernbegrippen 
Voeding, gezondheid, allergieën 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
34: De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van 
bouw en functie van het menselijk lichaam, 
verbanden te leggen met het bevorderen van 
lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin 
een eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond is 
chocola?, ‘ Hoe fout is zout?’ en ‘Zijn E-nummers 
ongezond?’. 
 
Antwoorden 
1 Mineralen (vooral calcium) en vitamines 
2 Dat mensen niet genoeg variëren in hun voeding 
3 Uit groente, fruit en noten 
 
4 Omdat de zuivelindustrie er belang bij heeft dat 
de resultaten van het onderzoek positief zijn 
5 Omdat zij van tevoren duidelijke afspraken 
maakt met de financiers over de 
onafhankelijkheid van het onderzoek  
6 Lactose-intolerantie en koemelk-allergie 
 
7 Buikpijn en diarree 
8 Huiduitslag, moeite met ademhalen en een 
anafylactische shock 
9 Calcium, vitamine B2 en vitamine B12 

 
Samengevat 
Melk, de witte motor of de witte sloper? De 
meningen over het belang van melkproducten in 
ons voedingspatroon lopen uiteen. Ersin en Marlijn 
spreken met voor- en tegenstanders van melk. Ze 
leggen uit wat er gebeurt als je lactose-intolerantie 
of koemelk-allergie hebt en hoe je zonder melk toch 
aan de aanbevolen hoeveel calcium kunt komen.  
 
Kijkvragen 

 
1 Welke voedingsstoffen bevat melk? 
2 Wat is volgens de onderzoeker het risico van te 
veel zuivel in het dieet? 
3 Uit welke producten kun je de voedingsstoffen die 
in zuivel zitten ook binnenkrijgen? 
 
4 Waarom zou je de financiering van 
melkonderzoek door zuivelbedrijven in twijfel 
kunnen trekken? 
5 Waarom zijn de onderzoeken volgens de 
epidemioloog wel betrouwbaar? 
6 Welke twee aandoeningen worden er genoemd? 
 
7 Welke symptomen geeft lactose-intolerantie? 
8 Welke symptomen geeft koemelkallergie? 
9 Welke drie specifieke voedingsstoffen moet je 
aanvullen als je geen melkproducten gebruikt? 

 

 
 
Verdiepingsvragen 
1 Welke zuivelproducten neem jij op een 
gemiddelde dag? (denk behalve aan melk ook aan 
andere zuivelproducten). 
 
2 Stel dat je deze niet meer zou nemen; maak een 
lijst met de groenten en noten (en hun 
hoeveelheden) die je zou moeten nemen om aan de 
aanbevolen 1000 mg calcium per dag te komen. 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘voeding’ en ‘voedselhypes’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken verzorging of biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Voedingsspecialist 
Sport & Voeding  
 
HBO: 
Voeding & Diëtiek  
Scheikunde  
 
WO: 
Voedingstechnologie 
Voeding & Gezondheid 
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