
 

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

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
We zijn er de hele dag mee bezig: voedsel. 
Wat eten we? Waar heb ik zin in? Wat is 
gezond, wat kan ik misschien beter laten 
staan? Wat Katja zich vooral afvraagt is 
wat er gebeurt als ze helemaal niet meer 
eet. Hoeveel van haar fysieke en mentale 
kracht verliest ze als ze vijf dagen gaat 
vasten? Of wordt ze er juist sterker van?  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Voedsel, energie, afstemming tussen 
verschillende delen van het lichaam 
  
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 30. 
 
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 5 minuten en 17 seconden. b 6 (van de 
8). c Ja (‘kapitein’). 2 Ochtend: 
vruchtensap, middag: groentensap, 
avond: groenten-bouillon. 3 Omdat ons 
natuurlijke instinct zegt dat we moeten 
eten wanneer we kunnen. Toen we nog in 
de natuur leefden wisten we immer nooit 
wanneer het volgende eetmoment zou 
zijn. 4a Verbeterd. b Een half jaar. 5a 8 
minuten en 10 seconden. b 4 c Nee 6a Ja, 
want Katja’s bloedwaarden zijn 
verbeterd. b Nee, want haar fysieke en 
mentale conditie is minder geworden. 

Kijkvragen 
 
1 Katja test hoe het met haar fysieke en 
lichamelijke conditie is op de stormbaan. 
a Hoe lang doet ze erover? 
b Hoeveel letters verzamelt ze? 
c Raadt ze het woord? 
 

 
 
2 Katja gaat vijf dagen niet meer eten, 
maar wel drinken. Waaruit bestaat haar 
dagelijkse menu? 
 
’s ochtends:  
’s middags:  
’s avonds:  

 
3 Waarom krijg je trek in eten als je 
voedsel ziet of ruikt? 
 
4 Na vijf dagen vasten laat Katja haar 
bloedwaarden testen. 
a Zijn haar bloedwaarden verbeterd of 
verslechterd? 
b Hoelang duurt het volgens de dokter tot 
het effect van het vasten voorbij is? 
 
5 Na vijf dagen vasten gaat Katja de 
stormbaan weer op. 
a Hoe lang doet ze erover? 
b Hoeveel letters verzamelt ze? 
c Raadt ze het woord? 
 
Verdiepingsvragen 
6 Is vijf dagen vasten goed voor je 
gezondheid? 
a Geef een argument voor deze stelling. 
b Geef een argument tegen deze stelling.   
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