
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Wat zit er in de apothekerskast? 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Vroege Vogels wordt er een 
kijkje genomen in de apothekerskast. Al eeuwen 
geleden verzamelde men planten en kruiden om 
hun geneeskundige kracht. Sommige zijn in 
vergetelheid geraakt, anderen worden vandaag de 
dag nog altijd in medicatie gebruikt.  
 
Vakgebied 
Biologie en Gezondheid 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma, zoals: ‘het oudste 
Herbarium ter wereld’.  
 
Antwoorden 
 
1a Kruiden, planten, specerijen en dierlijke stoffen 
b De recepten 
 
2a Simplicia  
b Omdat alles wat erin zit er zo’n twee à 
driehonderd jaar geleden in is gelegd. 
 
3a Planten 
b Balletje 
 
4a Zoethoutpoeder en glycerine  
b Zodat ze de bittere smaak niet proefden 
 
5a Kinine 
b Malaria 
 
6a Hartklachten 
b Wilgenbast 

 
Kijkvragen 
 
1a Welke vier dingen worden al eeuwenlang 
gebruikt om medicijnen van te maken? 
b Wat werd er behalve de ingrediënten nog meer in 
de apothekerskast bewaard?  
 
2a Wat is een ander woord voor de ingrediënten die 
er in de kast werden bewaard?  
b Waarom zou je de kast een tijdscapsule kunnen 
noemen?  
 
3a Wat nam het grootste gedeelte van de kast in? 
Kruiden, planten of mineralen?  
b Wat is de betekenis van het Latijnse woord 
‘pillula’ (pil)?  
 
4a Wat waren de hoofdingrediënten van zo’n pil? 
b Waarom werden voor rijke mensen de pillen 
verguld?  
 
5a Welk ingrediënt laat de bioloog zien dat nog 
altijd wordt gebruikt als medicijn? 
b Tegen welke ziekte wordt het ingezet? 
 
6a Waarvoor wordt vingerhoedskruid nog altijd 
gebruikt? 
b Welk natuurlijk ingrediënten zit er nog altijd in 
aspirine?  

 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Slik je zelf wel eens medicijnen? Kijk thuis in de 
medicijnkast op de ingrediëntenlijst of er 
ingrediënten tussen zitten die van planten of 
kruiden zijn gemaakt.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema gezondheid is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk voor de 
vakken biologie en verzorging. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Apothekersassistent 
Laboratorium-assistent 
 
HBO: 
Farmakunde 
Life sciences 
 
WO: 
Medicijnen 
Farmaceutische wetenschappen 
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