
 

 

 

De Kennis van Nu in de klas 
Botontkalking 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Urk komt de zeldzame ziekte van Van 
Buchem voor. Hiertegenover staat een 
andere ziekte die, vooral bij ouderen, veel 
voorkomt: osteoporose. Bij de ene ziekte 
is de botgroei ongeremd, terwijl de 
andere ziekte de botgroei remt. 
Uiteindelijk heeft de ene ziekte de andere 
aan een nieuw medicijn geholpen.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Ziekte van Van Buchem, osteoporose, 
skelet, botontkalking, Urk 
 
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: 
‘Veroudering‘. 
 
Antwoorden 
1a Ongeremde botgroei. b Grote dikke 
schedels, brede kaken en zware botten. c 
Dan kan er een zenuw in de knel komen, 
waardoor slechthorendheid of een 
aangezichtsverlamming ontstaat. 2a Een 
genetisch defect op chromosoom 17. b 
Een eiwit (sclerostine) dat zorgt voor een 
rem op de botgroei. 3a Het ontkalken van 
botten. b Van Buchem is de tegenhanger 
van osteoporose. Door onderzoek naar het 
eiwit dat dit veroorzaakt is er een 
medicijn ontwikkeld. 4 Osteoporose, 
geïnjecteerd, gericht op zwakke plekken 
in botten, geen. 5 Het resultaat was een 
medicijn voor osteoporose en daar 
hebben Van Buchem-patiënten niets aan. 
6 Inteelt. 

Kijkvragen 
 
1a Wat is de ziekte van Van Buchem?  
b Noem drie symptomen van deze ziekte.  
c Wat kan er gebeuren als een schedel 
maar blijft doorgroeien? 
 

 
 
2 Aanvankelijk was het onbekend waar de 
ziekte van Van Buchem vandaan kwam.  
a Waardoor wordt de ziekte veroorzaakt?  
b Wat maken gezonde mensen wel aan en 
mensen met deze ziekte niet? 
 
3a Wat is osteoporose? 
b Waarom waren Van Buchem-patiënten 
nuttig voor het onderzoek naar deze 
ziekte? 
 
4 Omcirkel steeds wat juist is: 
Na 13 jaar onderzoek is er nu een medicijn 
tegen de ziekte van Van Buchem /osteo-
porose. Het medicijn wordt geïnjecteerd-
/geslikt. Dit medicijn werkt gericht op 
zwakke plekken in botten / op alle botten. 
Patiënten krijgen dus geen / maar een paar 
symptomen van de ziekte van Van Buchem.  
 
5 De familie Hakvoort werkte mee aan het 
onderzoek in de hoop dat er iets gedaan 
zou kunnen worden tegen de ziekte van 
Van Buchem. Waarom zal de familie niet 
helemaal tevreden zijn met het 
uiteindelijke resultaat?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Op het voormalige eiland Urk kregen vaak 
nauw verwante mensen (vaak familie) 
samen kinderen. Dit kan nadelige 
genetische eigenschappen veroorzaken. 
Hoe wordt dit genoemd? 

      © NTR 2017 

 

http://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-botontkalking/#autoplay
http://schooltv.nl/programma/de-kennis-van-nu-in-de-klas/
http://schooltv.nl/programma/de-kennis-van-nu-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-veroudering/#autoplay

