
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Schadelijke fijnstof 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Fijnstof van fabrieken en auto’s zit bijna overal in de 
lucht. Mensen die dicht bij een drukke weg of 
industriegebied wonen, worden aan hoeveelheden 
fijnstof blootgesteld die medische klachten kunnen 
veroorzaken. 
 
Vakgebied 
Biologie en Natuurkunde 
 
Kernbegrippen 
Fijnstof, gezondheid, milieunorm, hart- en longziekten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs:  
Biologie, 34 (gezondheid, bescherming en veiligheid): 
De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en 
functie van het menselijk lichaam, verbanden te 
leggen met het bevorderen van lichamelijke en 
psychische gezondheid, en daarin een eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Natuurkunde, 31: De leerling leert o.a. door praktisch 
werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen 
in processen uit de levende en niet-levende natuur en 
hun relatie met omgeving en milieu. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag in 
de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s 
aansluitend bij dit onderwerp, zoals: de gevolgen van 
mestdampen op de natuur, is vliegen slecht voor het 
klimaat en verovering van ons DNA.  
---------------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 C: In je longen en bloedbaan 
2 Fijnstof / vorm / hartkamers / hartinfarct  
3 B. 12.000 
4 B: Er kwam een milieuzones tegen oude diesels 
5 Omdat er een nieuw college in de gemeenteraad                           
kwam dat tegen de maatregel was. 

Kijkvragen 
1 Op welke schadelijke plek kan fijnstof terechtkomen? 
A. In je haar en onder je nagels 
B. In je maag en in je darmen   
C. In je longen en bloedbaan 
 
2 Vul in:  
Uit onderzoek bleek dat verhoogde ………………-gehaltes 
effect hebben op de werking en de …………. van het hart. 
Door het fijnstof vergroten de …………………….…. .  
Dit verhoogt het risico op een ………………...……… .  
 
3 Hoeveel vroegtijdige sterfgevallen kunnen er 
voorkomen worden wanneer de fijnstof-uitstoot wordt 
teruggedrongen? 
A. 1.200 
B. 12.000 
C. 120.000 
 
4 Wat voor maatregel werd er in de Rotterdamse 
binnenstad genomen tegen de fijnstof-uitstoot? 
A. Huizen kregen een fijnstoffilter 
B. Er kwam een milieuzones tegen oude diesels 
C. Er werden meer bomen geplant  
 
5 Waarom zijn de milieumaatregelen in Rotterdam weer 
afgeschaft? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
a. Ga naar de website luchtmeetnet.nl en kijk op de kaart 
hoe het vandaag gesteld is met de fijnstof (PM10) bij jou 
in de buurt. 
 
b. Kijk naar de kaart van heel Nederland. Op welke 
plekken is de hoeveelheid fijnstof verhoogd? Waardoor 
komt dit? 
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 Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=stikstof
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=stikstof
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-verovering-van-ons-dna/#q=gezondheid
https://www.luchtmeetnet.nl/kaart/alle-provincies/alle-gemeentes/alle-stoffen


  
 
 
 

EenVandaag in de klas 
Schadelijke fijnstof  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Fijnstof van fabrieken en auto’s zit bijna overal in de 
lucht. Mensen die dicht bij een drukke weg of 
industriegebied wonen, worden aan hoeveelheden 
fijnstof blootgesteld die medische klachten kunnen 
veroorzaken. 
 
Vakgebied 
Biologie en Natuurkunde 
 
Kernbegrippen 
Fijnstof, gezondheid, milieunorm, hart- en longziekten 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag in de 
klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s aansluitend 
bij dit onderwerp, zoals: de gevolgen van mestdampen 
op de natuur, is vliegen slecht voor het klimaat en 
verovering van ons DNA.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema fijnstof is te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken biologie en natuurkunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen 
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Doktersassistent 
Labaratoriumassistent 
 
HBO: 
Scheikunde 
Milieukunde 
 
WO: 
Moleculaire Geneeskunde 
Environmental studies  
 

Kijkvragen 
1 Op welke schadelijke plek kan fijnstof terechtkomen? 
A. In je haar en onder je nagels 
B. In je maag en in je darmen   
C. In je longen en bloedbaan 
 
2 Vul in:  
Uit onderzoek bleek dat verhoogde ………………-gehaltes 
effect hebben op de werking en de …………. van het 
hart. Door het fijnstof vergroten de …………………….…. .  
Dit verhoogt het risico op een ………………...……… .  
 
3 Hoeveel vroegtijdige sterfgevallen kunnen er 
voorkomen worden wanneer de fijnstof-uitstoot wordt 
teruggedrongen? 
A. 1.200 
B. 12.000 
C. 120.000 
 
4 Wat voor maatregel werd er in de Rotterdamse 
binnenstad genomen tegen de fijnstof-uitstoot? 
A. Huizen kregen een fijnstoffilter 
B. Er kwam een milieuzones tegen oude diesels 
C. Er werden meer bomen geplant  
 
5 Waarom zijn de milieumaatregelen in Rotterdam 
weer afgeschaft? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
a. Ga naar de website luchtmeetnet.nl en kijk op de 
kaart hoe het vandaag gesteld is met de fijnstof 
(PM10) bij jou in de buurt. 
 
b. Kijk naar de kaart van heel Nederland. Op welke 
plekken is de hoeveelheid fijnstof verhoogd? Waardoor 
komt dit? 
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