
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Zijn probiotica goed voor je 
darmflora? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
 
Kernbegrippen 
Voeding, probiotica, bacteriën, darmen 
 
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:  
‘Wat is het nut van vezels?’  
‘Hoe gezond is melk?’ 
‘Krijg je kanker van vlees?’  
‘Wat is een gezond eetpatroon?’  
 
Antwoorden 
1 Probiotica  
2 darmen / vier / miljoen / microbioom 
3 C: Gifstoffen uit je voeding halen (dat doen de 
lever en de nieren).  
4 fruit, groenten, volkoren brood, noten 
5 Omdat de slechte bacteriën zich dan 
vermeerderen en ziekteverwekkers makkelijker de 
overhand krijgen.  
6 Er zijn geen suikers aan toegevoegd en kefir 
bevat veel verschillende soorten bacteriën. 
7 Omdat ze dan met verschillende bacteriën in 
aanraking komen en dat is goed voor het 
immuunsysteem.  

 
Samengevat 
Probiotica bevatten bacteriën die goed zouden zijn 
voor onze darmen. Maar hebben we die producten 
echt nodig of is het de zoveelste gezondheidshype? 
Marlijn en Ersin zoeken uit hoe je je darmflora het 
beste in balans kunt houden.  
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is de verzamelnaam van bacterien die goed 
zijn voor je darmflora? 
 
2 Vul in: 
De bacteriën in je ……………. zijn in te delen in …… 
groepen. Iedereen heeft zo’n 100 ……………….. 
bacterien in zijn darmen. Een ander woord voor je 
darmflora is je …………………. .  
 
3 Wat is géén functie van je darmen? 

A. Het verteren van voedsel 
B. Voedingsstoffen uit vezels halen 
C. Gifstoffen uit je voeding halen 
D. Het onttrekken van vocht uit het voedsel 

 

 
 
4 Welke vier producten zijn goed voor je darmen? 
fruit / vlees / melk / volkoren brood /  
groenten / koffie / cake / noten 
 
5 Waarom wordt je eerder ziek als je darmflora uit 
balans is? 
 
6 Als je probiotica in de supermarkt koopt, kun je 
het beste voor kefir gaan. Welke twee redenen 
worden hiervoor genoemd? 
 
7 Waarom is het goed voor de weerstand van kleine 
kinderen om naar de kinderboerderij gaan?  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/object-unknown-8/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-hoe-gezond-is-melk/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-krijg-je-kanker-van-vlees/
https://schooltv.nl/video/broodje-gezond-in-de-klas-wat-is-een-gezond-eetpatroon/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘Voeding en de darmen’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk voor de 
vakken verzorging en 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: 
Geneeskunde 
Voeding & Gezondheid 
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