
 

 

 

De Kennis van Nu in de klas 
Bacteriofagen vs bacteriën 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Bacteriën worden steeds resistenter voor 
bepaalde antibiotica. Een vaak vergeten 
bestrijder van bacteriën is de bacterio-
faag. In deze video wordt aangetoond dat 
de bacteriofaag misschien wel onterecht 
in de vergetelheid is geraakt. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Bacteriofagen, bacteriën, antibiotica, 
ziektebestrijding 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Mens en natuur: 30, 32, 34. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Gentechnologie’.  
 
Antwoorden 
1a Dat bacteriën niet langer doodgaan 
door antibiotica. b Een virus dat bacteriën 
gericht kan doden. 2a Beide doden bacte-
riën. Antibiotica kunnen meerdere bacte-
riën tegelijk doden, terwijl bacteriofagen 
slechts één bacterie doden. b Antibiotica 
leken effectiever. c De EU heeft ze nog 
niet goedgekeurd. 3 Bacteriofagen en 
bacteriën passen zich constant aan 
elkaar aan. 4 1 Bacteriofagen kunnen zich 
aanpassen aan veranderde bacteriën. 2 
Als één bacteriofaag resistent wordt, 
heeft dat geen effect op andere bacte-
riën. 5 wel, niet, wel. 6a de listeria-
bacterie. b Het aantal bacteriën is met 95 
% teruggedrongen. 7 Mensen vragen 
steeds vaker om antibiotica voor griep, 
terwijl dat niet helpt en zelfs op de lange 
termijn gevaarlijk is. 

Kijkvragen 
 
1a Bacteriën zijn steeds vaker resistent 
voor antibiotica. Wat betekent dat?  
b Wat zijn bacteriofagen? 
 
2a Noem een overeenkomst en een verschil 
tussen bacteriofagen en antibiotica.  
b Waarom zijn bacteriofagen in West-
Europa in de vergetelheid geraakt?  
c Waarom liggen ze nog steeds niet in de 
Nederlandse apotheken? 
 
3 Leg de ‘wapenwedloop’ tussen bacteriën 
en bacteriofagen uit. 
 
4 Waarom zullen bacteriofagen moeilijk 
resistent worden tegenover antibiotica? 
Noem twee redenen. 
 

 
 
5 Omcirkel het juiste antwoord. 
Bacteriofagen zijn wel/geen virussen, leven 
wel/niet en planten zich wel/niet voort. 
 
6a Welke bacterie probeert microbioloog 
Steven Hagens in het lab met een faag te 
bestrijden? 
b Leg uit waarom het experiment goedging. 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 De overheid voert campagne om mensen 
te laten weten dat ze niet te makkelijk met 
antibiotica moeten omgaan. De slogan is 
'antibiotica zijn geen antigriep'. Waarom 
wordt juist deze slogan gebruikt?  
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