
 EenVandaag in de klas 
Confrontatietherapie tegen 
obesitas 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 

Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over een behandeling van 
obesitas, de zogenaamde confrontatie-
therapie.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
obesitas, overgewicht, therapie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 34.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over dit onderwerp, 
zoals: ‘Hoe is het om dik te zijn?’. 
 
Antwoorden 
1a Hij kwam veel aan nadat hij stopte 
met roken. b 80 kilo. c Vermoeidheid, 
snurken, etc. 2 De patiënt neemt 
etenswaren waaraan hij verslaafd is mee 
naar de therapie. Tijdens de sessie 
worden de etenswaren uitgebreid 
bekeken. Daarna gaan ze in de prullenbak. 
3 Ze willen de prikkels die het broodje 
oproept (water in de mond, vreugde) 
verminderen bij de patiënt. 4a Anderhalf 
jaar. b 20 kilo. 5a 20% b Eigen antwoord, 
bijvoorbeeld: het is een lange 
behandeling, patiënten moeten ervoor 
reizen en het slagingspercentage is laag. 
6 Operatie (maagband), begeleiding door 
diëtisten, sporten, psychologische hulp, 
etc. 7 Eigen antwoord, zoals: zoete en 
vette etenswaren duurder maken, 
waarschuwingen op verpakkingen. 

Kijkvragen 
 
1a Welke reden geeft Lourens Portasse 
voor zijn overgewicht? 
b Hoeveel kilo is hij te zwaar? 
c Welke lichamelijke ongemakken ervaart 
hij door zijn overgewicht?  
 
2 Beschrijf wat de therapie inhoudt op 
basis van wat je ziet in deze aflevering. 
 

 
 
3 Wat bedoelen ze bij het Erasmus Medisch 
Centrum met het ‘uitdovingseffect’ dat ze 
met de therapie willen bereiken? Gebruik 
het voorbeeld van het saucijzenbroodje uit 
deze aflevering. 
 
4a Hoe lang duurt de confrontatietherapie 
in Rotterdam?  
b Hoeveel gewicht is Lourens Portasse 
inmiddels kwijt? 
 
5a Bij hoeveel procent van de mensen 
werkt de therapie? 
b Vind je deze therapie succesvol? Leg uit 
waarom wel of niet. 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Welke andere manieren zijn er om ernstig 
overgewicht te behandelen? Zoek het op. 
 
7 Wat zou de overheid kunnen doen om 
overgewicht in de samenleving te 
verminderen? 
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https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/proefkonijnen-in-de-klas-hoe-is-het-om-dik-te-zijn

