
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Hoe fout is zout? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
 
Kernbegrippen 
Voeding, gezondheid, nieren 
 
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 gezond is melk?’ en ‘Zijn E-
nummers ongezond?’. 
 
Antwoorden 
 
1 6 gram per dag  
2 Natriumchloride 
3 2 gram per dag 
 
4 Je nieren 
5 Hoge bloeddruk, slijtage van de aderen, 
hartaanval en beroerte  
 
6 9 gram (15 – 6) 
7 Niertransplantatie of dialyse  
8 Geen kant-en-klaarmaaltijden, maar zelf koken 
 

 
Samengevat 
Bijna elke Nederlander eet dagelijks te veel zout. 
Maar hoe slecht is dat eigenlijk? Ersin laat een arts 
checken hoeveel zout hij in zijn lichaam heeft en 
wat voor gevolgen dit kan hebben voor zijn 
gezondheid.  
 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel gram zout per dag wordt er door het 
voedingscentrum aanbevolen? 
2 Wat is de scheikundige naam van zout? 
3 Hoeveel gram zout heeft je lichaam per dag 
nodig? 
 
4 Welk orgaan moet te hard werken als je veel zout 
eet? 
5 Wat kan te veel zout voor gevolgen hebben in je 
lichaam? 
 
6 Hoeveel gram zout krijgt Ersin dagelijks te veel 
binnen? 
7 Wat riskeert Ersin voor medische ingrepen als hij 
zoveel zout blijft eten? 
8 Wat heeft volgens Ersin zelf geholpen om minder 
zout binnen te krijgen? 
 

 

 
 
Verdiepingsvragen 
1 Wat heb jij vandaag gegeten waar zout in zit? 
 
2 Probeer eens een dag bij te houden hoeveel zout 
je eet en zie of je onder de 6 gram blijft: 
- Weeg de hoeveel zout af voordat je deze over je 
eten strooit.  
- Check de verpakking van producten en bereken de 
hoeveelheid zout. (Let op: ook brood, cola, kaas, 
koek e.d. bevatten zout).  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-zijn-e-nummers-ongezond/
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘voeding’ en ‘gezondheid’ 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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