
 

Katja’s Bodyscan in de klas 
Wat doet pijn met je? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De één heeft een hogere pijngrens dan de 
ander. Hoelang je het dus volhoudt in een 
bad vol met ijs, verschilt per persoon. 
Katja Schuurman wil onderzoeken of ze 
haar pijngrens kan verleggen. Zit pijn 
tussen de oren? 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Waarneming en reactie, gedrag: 
psychologische oorzaken, gedrag: 
biologische oorzaken, ademhaling 
  
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 
‘Katja’s Bodyscan in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, 
zoals: ‘Hoe wordt smaak bepaald?’. 
 
Antwoorden 
1a De pijn die je voelt als je bijvoorbeeld 
je vinger tussen de deur krijgt of je teen 
stoot. b Bijvoorbeeld hoofdpijn of 
buikpijn. Deze pijn ontstaat ‘vanzelf’. 2a 
chronische, 5. 2b B 3 zenuwen – 
wervelkolom – hersenen – vinger. 4 Angst 
en onzekerheid, dus negatieve emoties. 5a 
Ademhaling beter controleren. 5b 
Zelfvertrouwen. 6a Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: Je kunt beter tegen pijn 
door rustig te blijven en je te 
concentreren. 6b Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: Als je valt of ergens 
tegenaan stoot heb je sowieso pijn, daar 
kun je niks aan doen.  

Kijkvragen 
 
1 In de video wordt onderscheid gemaakt 
tussen acute en chronische pijn. 
a Geef een voorbeeld van acute pijn. 
b Geef een voorbeeld van chronische pijn. 
 
2 Vul hieronder de juiste woorden in. 
a De meestvoorkomende pijnklacht is _____ 
pijn. Eén op de ___ Nederlanders heeft er 
minimaal twee keer per week last van. 
b Wie kunnen er wetenschappelijk gezien 
beter tegen pijn?  
A Vrouwen    
B Mannen 
 
3 Wat gebeurt er als je met een naald in je 
vinger prikt? Vul de volgende woorden in: 
hersenen, vinger, wervelkolom, zenuwen. 
 
Als je in je vinger prikt wordt er door je 
______ een signaal doorgegeven. Via je 
______ wordt het signaal naar je ______ 
gestuurd. Als het signaal daar aangekomen 
is voel je pijn in je _____. 
 
4 Bij het verhogen van je pijntolerantie zijn 
emoties belangrijk. Welke emoties zorgen 
voor een lagere pijntolerantie? 
 

 
 
5 Katja krijgt fysieke en mentale training 
van de ‘Iceman’ om langer in het ijsbad te 
kunnen zitten. 
a Wat leert ze op het fysieke vlak? 
b Wat leert ze op het mentale vlak? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 ‘Pijn kun je uitschakelen.’ 
a Bedenk een argument voor deze stelling. 
b Bedenk een argument tegen deze stelling. 
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