
 

 

 

De Kennis van Nu in de klas 
De flexibele endoscoop 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Met een endoscoop kan de arts op 
verschillende plekken in het menselijk 
lichaam kijken. Steeds weer wordt er een 
betere endoscoop ontwikkeld. Diederik 
belicht zes verbeteringen van bepaalde 
endoscopen. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Endoscoop, chirurgie, menselijk lichaam, 
instrumenten, techniek, innovatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma biologie: 
havo/vwo Subdomein A15: 
Kennisontwikkeling en –toepassing. 
 
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: 
‘De hypoallergene hond’.  
 
Antwoorden 
1a Een camera waarmee een arts in het 
lichaam kan kijken. b Buikchirurgie. c Om 
het lichaam zo min mogelijk te 
beschadigen. d Met een soort 
deurscharniertjes. 2a Een veer in plaats 
van ringetjes. b Dat de endoscoop niet 
naar beneden kon bewegen. c Vier in 
plaats van twee gaatjes waar de camera 
doorheen kan. 3 B 4a Die worden langer. b 
Om hun eigen lengte-as kunnen draaien. 5 
Daarbij werden ook schuine ‘spiertjes’ 
ontwikkeld, zodat er ook s-bochten 
gemaakt konden worden. 6 Eigen 
antwoord, bijvoorbeeld bij 
gedragswetenschap of testen met 
behandelingen of medicijnen. 
 

Kijkvragen 
 
1a Wat is een endoscoop? 
b Waarvoor wordt de endoscoop gebruikt?  
c Waarom is het belangrijk dat een 
endoscoop flexibel is? 
d Hoe worden de ringetjes van de flexibele 
endoscoop aan elkaar gemaakt?  
 
2a Welke verbetering werd er als eerste 
aan de bestaande endoscoop gedaan? 
b Wat was het nadeel van de eerste 
verbetering? 
c Wat hield de tweede verbetering in?  
 
3 Welke inktvissoort wordt er onderzocht 
door de Universiteit van Wageningen? 
A De pijlinktvis 
B De zeekat 
C De octopus 
 
4a Wat gebeurt er met de lengtespieren 
van een inktvis wanneer de dwarsspieren 
dunner worden?  
b Wat kunnen de tentakels van een inktvis 
nog meer? 
 

 
 
5 Wat is de kern van de vijfde verbetering? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Ken je meer voorbeelden waarbij 
wetenschappers eigenschappen van dieren 
gebruiken om kennis te verwerven?  
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