
  
 
  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een soa? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Elk jaar krijgen 100.000 mensen in 
Nederland chlamydia. Vooral jongeren die 
seksueel actief zijn, lopen risico om 
chlamydia te krijgen en te verspreiden. 
Als deze soa niet behandeld wordt, kun je 
er zelfs onvruchtbaar van worden. Het is 
dus belangrijk dat je je laat testen en 
behandelen. Maar wat kost dat eigenlijk? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kosten, zorgverzekering 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een condoom?’.  
 
Antwoorden 
1 D 2 De risicogroep bestaat uit mensen 
onder 30 jaar. Zij zijn het meest seksueel 
actief. 3a €91,- b Huisarts = €72,50 GGD = 
€91,-, dus een bezoek aan de huisarts is 
voordeliger. 4 Afname, transport, 
bewaren, administratie en kwaliteit. 5a 
€5.212.500,- b €166.666,67 6 Onder seriële 
monogamie verstaan we verschillende 
monogame relaties achter elkaar met 
verschillende partners.  

Kijkvragen 
 

1 Hoeveel mensen onder 30 jaar krijgen 
jaarlijks een chlamydia-infectie? 
A 30.000 
B 40.000 
C 50.000 
D 60.000 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is. 
De risicogroep bestaat uit mensen 
onder/boven 30 jaar. Zij zijn het 
meest/minst seksueel actief. 
 
3 Bij de GGD kost een consult, test en 
uitslag in totaal €136,-. Een test en uitslag 
kosten samen €45,-. Een consult bij de 
huisarts kost €27,50. 
a Hoeveel kost een consult bij de GGD? 
b Is het voordeliger om naar de huisarts of 
de GGD te gaan in het geval van een 
vermoedelijke chlamydia-infectie?  
 
4 De chlamydia-test wordt onderverdeeld in 
twee tarieven: het analysetarief en het 
ordertarief. Noem drie onderdelen die onder 
het ordertarief vallen? 
 
5 Met twee pilletjes antibiotica kun je snel 
van chlamydia genezen. Dit kost €10,-. Stel 
dat er 50.000 mensen zijn besmet.  
a De helft van deze groep gaat naar de GGD 
en de andere helft naar de huisarts. 
Hoeveel kost dat in totaal? 
b Een derde van deze groep heeft de 
antibiotica nodig om te genezen. Hoeveel 
kost dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Christian Hoebe gebruikt in zijn uitleg de 
term ‘seriële monogamie’. Wat bedoelt hij 
met deze term? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-rekenkamer-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/de-rekenkamer-in-de-klas-wat-kost-een-condoom/


  

De Rekenkamer in de klas 
Wat kost een soa? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Elk jaar krijgen 100.000 mensen in 
Nederland chlamydia. Vooral jongeren die 
seksueel actief zijn, lopen risico om 
chlamydia te krijgen en te verspreiden. 
Als deze soa niet behandeld wordt, kun je 
er zelfs onvruchtbaar van worden. Het is 
dus belangrijk dat je je laat testen en 
behandelen. Maar wat kost dat eigenlijk? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Rekenkamer in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Wat kost een condoom?’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema soa’s is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken biologie en economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Biologie 
Medisch Laboratoriumonderzoek 
Geneeskunde 
Farmacie 
Gezondheidswetenschappen 
Gezondheid & Leven 

Kijkvragen 
 

1 Hoeveel mensen onder 30 jaar krijgen 
jaarlijks een chlamydia-infectie? 
A 30.000 
B 40.000 
C 50.000 
D 60.000 
 

 
 
2 Streep door wat niet van toepassing is. 
De risicogroep bestaat uit mensen 
onder/boven 30 jaar. Zij zijn het 
meest/minst seksueel actief. 
 
3 Bij de GGD kost een consult, test en 
uitslag in totaal €136,-. Een test en uitslag 
kosten samen €45,-. Een consult bij de 
huisarts kost €27,50. 
a Hoeveel kost een consult bij de GGD? 
b Is het voordeliger om naar de huisarts of 
de GGD te gaan in het geval van een 
vermoedelijke chlamydia-infectie?  
 
4 De chlamydia-test wordt onderverdeeld in 
twee tarieven: het analysetarief en het 
ordertarief. Noem drie onderdelen die onder 
het ordertarief vallen? 
 
5 Met twee pilletjes antibiotica kun je snel 
van chlamydia genezen. Dit kost €10,-. Stel 
dat er 50.000 mensen zijn besmet.  
a De helft van deze groep gaat naar de GGD 
en de andere helft naar de huisarts. 
Hoeveel kost dat in totaal? 
b Een derde van deze groep heeft de 
antibiotica nodig om te genezen. Hoeveel 
kost dat? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Christian Hoebe gebruikt in zijn uitleg de 
term ‘seriële monogamie’. Wat bedoelt hij 
met deze term? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
http://schooltv.nl/share/WO_NTR_10275620
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