
  

De Kennis van Nu in de klas 
Een maand zonder alcohol 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Alcohol wordt door veel volwassen 
Nederlanders gedronken. De gemiddelde 
Nederlander drinkt 1,3 glazen per dag. 
Meer dan 2 glazen per dag is ongezond en 
ook als je iedere dag alcohol drinkt is dat 
niet goed, maar weet iedereen wel wat 
zijn/haar alcoholconsumptie is en wat de 
effecten zijn? Dat kun je in kaart brengen 
door drinkers te vergelijken met niet-
drinkers.  
 
Vakgebied 
Biologie en Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Alcohol, menselijk lichaam, lever, 
alcoholconsumptie.   
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoel 34. Mens en 
maatschappij, kerndoel 36. 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma biologie, subdomein 
B3.   
 
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: 
‘Wat doet alcohol met je lever?’.  
 
Antwoorden 
1a C b Met psychologische testen. 2 veel / 
minder.  3a Ethanal. b Water en CO2. 4a 
Fibrose. b Levercirrose. 5 1 
Emotieregulatie 2 Aansturing gedrag 3 
Concentratie. 6 Eigen antwoord: 
bijvoorbeeld: Ja, ik weet dat alcohol een 
slecht effect op je gezondheid heeft.   

Kijkvragen 
 

1 De proefpersonen moeten gedurende het 
onderzoek drie keer naar het ziekenhuis 
voor verschillende testen. 
a Welke waardes uit de bloedtest 
controleren ze niet? 
A Cholesterol 
B Leverenzymen 
C Calcium 
D Suiker 
b Hoe wordt de alcoholafhankelijkheid van 
de proefpersonen onderzocht? 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is: 
Men kan leverbeschadiging krijgen door het 
consumeren van weinig/veel alcohol. Bij 
leverbeschadiging is de levermeer/minder 
elastisch.   
 
3 Alcohol wordt ook wel ethanol genoemd.   
a Je lever zet ethanol om naar een andere 
stof. In welke stof wordt ethanol omgezet?  
b Na het afbreken van alcohol verlaat 
alcohol je lichaam in de vorm van twee 
stoffen. Welke stoffen zijn dat?  
 
4 Als je lichaam geen tijd heeft om te 
herstellen van alcholconsumptie is er 
sprake van verlittekening.  
a Hoe wordt verlittekening ook genoemd? 
b Zware alcoholisten hebben in hoge mate 
last van verlittekening. Hoe noemen we dit? 
 
5 In de prefrontale cortex zitten de 
controlerende functies. Arnt Schellekens 
noemt drie voorbeelden van controlerende 
functies. Welke zijn dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Uit het onderzoek blijkt dat het stoppen 
met alcohol erg veel effect heeft. Had jij dit 
aan het begin van de video gedacht?  
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