
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Hoe gezond is vis? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding 
 
Kernbegrippen 
Vis, gezondheid, antibiotica, milieuvervuiling  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden.  
 
Verdieping 
Op schooltv vind je meer video’s die aansluiten bij 
dit onderwerp, zoals: ‘Krijg je kanker van vlees?’  
‘Wat is een gezond eetpatroon?’,  
‘KvW: Hollandse Garnalen‘ en ‘KvW: Kibbeling’. 
 
…………………………………………………………………………….. 
Antwoorden 
1 Omega 3 
2 Nee, de hoeveelheden gif waren zo laag dat 
deze gewoon door de lever werden afgebroken  
3 De lever  
4 Paling uit het grote rivierengebied  
5 Polychloorbifenyl 
6 Omdat volwassen vissen al langere tijd 
gifstoffen hebben opgeslagen in hun vet  
7 Vissen / resistent / bacteriën / antibioticum 
8 Omdat dit alleen in de maag en darmen zit, en 
die eet je niet  
9 Omdat er niet genoeg vis meer in de zee zit en 
vissoorten dan uit zouden sterven  
 

 
Samengevat 
Een keer per week vis eten is gezond, zegt het 
Voedingscentrum. Maar hoe zit het met het plastic 
in de zee, antibiotica en gifstoffen? Komen deze ook 
in de vis op ons bord terecht?  
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is de naam van het voornaamste visvetzuur in 
vette vis? 
 
2 Waren de gifstoffen in de pangasiusfilet uit de 
Mekongdelta inderdaad dodelijk voor mensen?  
Ja/nee, want …………………………………………………….. 
 
3 Welk orgaan in je lichaam zorgt ervoor dat 
gifstoffen worden afgebroken? 
 
4 Welke vis wordt in Nederland niet meer verkocht 
vanwege de hoge hoeveelheden PCB’s en dioxine? 
 

 
 
5 Waarvoor staat de afkorting PCB’s?  
 
6 Waarom zitten er in volwassen vissen meer 
gifstoffen dan in jonge vissen? 
 
7 Vul in: bacteriën / vissen / antibioticum / resistent  
De bacteriën van ………….. worden ………………… voor 
antibiotica. Als een mens vervolgens ziek wordt van 
de ………..……. , kan hij niet meer met het ………………. 
behandeld worden.  
 

8 Waarom zul je geen plastic in je vis terugvinden? 
 
9 Waarom wordt er niet meer geadviseerd om twee 
keer of meer per week vis te eten? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
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/
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-hollandse-garnalen/#q=vis
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-kibbeling/#q=vis
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘Vis en gezondheid’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk voor de 
vakken biologie en natuurkunde. 
 
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: 
Future Planet Studies  
Voeding & Gezondheid 
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