
 

Van DNA tot Z in de klas 
Eeuwig jong 
 

Leeftijd: 16-18 jaar   
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Van DNA tot Z 
onderzoekt Ajouad El Miloudi of de 
wetenschap ervoor kan zorgen dat hij 
eeuwig jong kan blijven. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
DNA, veroudering, gentherapie, 
celtherapie, stamcellen, senescente 
cellen, telomeren, chromosomen.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma biologie: havo/vwo 
subdomein: E2 en E4.   
 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Van 
DNA tot Z in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 
meer video’s bij dit thema, zoals: 
‘Veroudering‘. 
 
Antwoorden 
1a Het ophopen met de leeftijd van 
schade in je lichaam. b Doordat het 
lichaam elke seconde actief gebruikt 
wordt. 2a De lege uiteinden van een 
chromosoom. b Ze worden telkens een 
stukje korter. c De cel sterft af. 3a 
Verouderde cellen met beschadigingen die 
met de leeftijd ophopen. b Ouderdoms-
ziekten. c Door te bewegen en goed te 
eten. 4 Bij gentherapie injecteer je een 
aangepast virus in je bloed om het DNA 
van de cellen van je lichaam te 
reprogrammeren. Bij celtherapie vervang 
je de oude cellen in het lichaam voor 
nieuwe. 5 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Wat is veroudering volgens Andrea 
Maier? 
b Hoe loopt je lichaam schade op?  
 
2 Telomeren hebben te maken met 
veroudering.  
a Wat zijn telomeren?  
b Wat gebeurt er met telomeren bij het 
kopiëren van chromosomen? 
c Wat doet een cel als er geen telomeren 
meer over zijn?  
 
3a Wat zijn senescente cellen?  
b Wat kunnen deze senescente cellen 
waarschijnlijk veroorzaken?  
c Hoe kun je deze senescente cellen 
verminderen volgens Andrea Maier?  
 
4 Aubrey de Grey ziet ouderdom als een 
ziekte die je kan genezen. Hij zegt dat gen- 
en celtherapie de manieren zijn om dit te 
bereiken. Vul de missende woorden in:  
Bij …-therapie injecteer je een aangepast …  
in je bloed om het … van de cellen van je 
lichaam te reprogrammeren. Bij …-therapie 
vervang je de … in het lichaam voor …. 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Aubrey de Grey stelt dat in de toekomst 
mensen duizend jaar oud kunnen worden. 
Zou jij zelf zo oud willen worden? Waarom 
wel/niet? 
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