
  

Katja’s Bodyscan in de klas 
Hoe herken je een leugen? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Iedereen vertelt weleens een leugentje. 
Uit bepaalde lichamelijke reacties kan een 
leugen van de waarheid worden 
onderscheiden. Maar hoe kun je die 
reacties onder controle krijgen en de 
‘perfecte leugen’ vertellen?  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Liegen, leugendetector, lichamelijke 
expressie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:  
Onderbouw: Mens en Natuur: 30, 34.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Katja’s Bodyscan in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Hoe werkt 
aantrekkingskracht?’. 
 
Antwoorden 
1a Polygraaf b Voor het verhoren van 
verdachten. c Voor sollicitatieprocedures. 
2a Katja heeft gereageerd met haar 
ademhaling, vooral de borstademhaling. b 
Huidgeleiding en bloeddruk/hartslag. 3a 
Twee b Door te zeggen dat je iets mooi 
vindt, terwijl je dat eigenlijk niet vindt. c 
Over gewicht en over je seksleven. d 
Bankiers 4 Nee, want dat is het autonoom 
zenuwstelsel. 5a Een leugendetector meet 
stress, een geheugendetector kijkt naar 
de reactiesnelheid bij herkenning. b In 
Japan. c Ze kunnen tot valse 
beschuldigingen leiden. 6 Nee, ze is er 
gloeiend bij. 7 Het kan positief werken in 
sociaal opzicht. Een vals complimentje 
gebeurt weleens. Zo houd je relaties met 
andere mensen goed. 

Kijkvragen 
1a Wat is een ander woord voor 
leugendetector?  
b Waar wordt deze in Amerika voor 
gebruikt?  
c En in Europa? 
 
2a De leugendetector geeft aan dat Katja 
gelogen heeft. Uit welke lichamelijke 
reactie blijkt dit?  
b Welke reacties worden nog meer 
gemeten? 
 

 
 
3a Hoe veel leugens vertellen we per dag?  
b Over welk onderwerp wordt het meest 
gelogen?  
c En over welke twee dingen ook vaak?  
d In welk beroep wordt het meest gelogen? 
 
4 Kunnen micro-expressies worden 
tegengehouden? Geef aan waarom wel of 
waarom niet. 
 
5a Wat is het verschil tussen een 
leugendetector en een geheugendetector? 
b In welk land wordt de geheugendetector 
op grote schaal gebruikt?  
c Waarom zijn stresstests problematisch? 
 
6 Aan het begin van de video vroeg Katja 
zich af of ze de perfecte leugen zou kunnen 
vertellen. Komt dat uit?  
 
Verdiepingsvragen 
7 In de video worden leugens een paar keer 
omschreven als ‘smeermiddel van sociale 
relaties’. Waarom worden leugens zo 
genoemd? 
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