
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Stamcellen gezocht voor patiënten  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Mensen met een bepaalde bloedziekte, zoals 
leukemie, kunnen genezen als ze goede stamcellen 
krijgen. Deze cellen spelen een belangrijke rol in de 
aanmaak van nieuwe bloedcellen. Bij een 
stamceltransplantatie worden de cellen in het lichaam 
van de patiënt geplaatst. Maar er is een groot tekort 
aan stamceldonoren. 
 
Vakgebied 
Natuurkunde en Biologie 
 
Kernbegrippen 
Stamcellen, bloed, donor, transplantatie 
 
Kerndoelen 
Subdomein C2: Mens en gezondheid. 
12.De kandidaat kent de ontwikkeling van opvattingen, 
technieken en producten in de gezondheidszorg en kan 
positieve en negatieve effecten daarvan bespreken. 
daarvan bespreken. 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Organen kweken met stamcellen, 
Van DNA tot Z in de klas: Mijn reserve-ik, Afstoting bij 
transplantatie en Wat staat er in de nieuwe 
donorwet. 
 
Antwoorden 
1 1 op 50.000 
2 6 dagen 
3 C 
4 Leukemie en andere soorten bloedkanker 
5 Niet waar / Niet waar / Waar / Waar   
6 Beenmergholtes van onze botten 
7 A & C 
 
 
 

Vragen 
 
1 Hoeveel kans is er om een passende donor te vinden 
buiten de eigen familie? 
 
2 Hoelang duurt het doneren van stamcellen 
gemiddeld? 
 
3 Waar mogen stamcellen vandaan komen die worden 
gebruikt om mensen te behandelen? 
A Alleen uit Europa 
B Alleen uit Nederland 
C  Van over de hele wereld 
 
4 Welke ziektes kunnen er met stamceldonatie worden 
genezen? 
 
5 Zijn de volgende vier uitspraken waar of niet waar? 
A Minder dan 1% in Nederland is stamceldonor. 
B Het is makkelijk om een donormatch te vinden. 
C 40% van de HIV-patiënten overleeft de transplantatie 
niet. 
D De donor is altijd anoniem. 
 
6 Waar in je lichaam bevinden zich bloedstamcellen? 
 
7 De behandeling voor HIV wordt nog niet breed ingezet 
om twee redenen, welke twee zijn dat? 
A Weinig gepaste donoren. 
B Het is te duur. 
C Het is een risicovolle behandeling. 
D Veel patiënten zijn bang voor naalden. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Wil jij als je 18 bent geweest ook stamceldonor worden? 
Waarom wel/niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-organen-kweken-met-stamcellen/#q=stamcellen
https://schooltv.nl/video/van-dna-tot-z-in-de-klas-mijn-reserve-ik/#q=van%20dna%20tot%20z
https://schooltv.nl/video/afstoting-bij-transplantatie-als-het-immuunsysteem-ons-tegenwerkt/
https://schooltv.nl/video/afstoting-bij-transplantatie-als-het-immuunsysteem-ons-tegenwerkt/
https://schooltv.nl/video/wat-staat-er-in-de-nieuwe-donorwet-iedereen-automatisch-donor/
https://schooltv.nl/video/wat-staat-er-in-de-nieuwe-donorwet-iedereen-automatisch-donor/


  
 
 
 
 Nieuwsuur in de klas 

Stamcellen gezocht voor patiënten 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Natuurkunde en Biologie  
 
Samengevat 
Mensen met een bepaalde bloedziekte, zoals 
leukemie, kunnen genezen als ze goede stamcellen 
krijgen. Deze cellen spelen een belangrijke rol in de 
aanmaak van nieuwe bloedcellen. Bij een 
stamceltransplantatie worden de cellen in het 
lichaam van de patiënt geplaatst. Maar er is een 
groot tekort aan stamceldonoren. 
 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Organen kweken met stamcellen, 
Van DNA tot Z in de klas: Mijn reserve-ik, Afstoting 
bij transplantatie en Wat staat er in de nieuwe 
donorwet. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘Stamcel donatie’ is te gebruiken als 
thema voor je profielwerkstuk bij de vakken 
Natuurkunde en Biologie.    
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Biologisch medisch analist 
Verpleegkunde 
 
HBO: 
Chemie 
Bio-informatica 
 
WO: 
Biomedische Wetenschappen 
Life Science en Technology 
 

Vragen 
 
1 Hoeveel kans is er om een passende donor te vinden 
buiten de eigen familie? 
 
2 Hoelang duurt het doneren van stamcellen 
gemiddeld? 
 
3 Waar mogen stamcellen vandaan komen die worden 
gebruikt om mensen te behandelen? 
A Alleen uit Europa 
B Alleen uit Nederland 
C  Van over de hele wereld 
 
4 Welke ziektes kunnen er met stamceldonatie worden 
genezen? 
 
5 Zijn de volgende vier uitspraken waar of niet waar? 
A Minder dan 1% in Nederland is stamceldonor. 
B Het is makkelijk om een donormatch te vinden. 
C 40% van de HIV-patiënten overleeft de transplantatie 
niet. 
D De donor is altijd anoniem. 
 
6 Waar in je lichaam bevinden zich bloedstamcellen? 
 
7 De behandeling voor HIV wordt nog niet breed ingezet 
om twee redenen, welke twee zijn dat? 
A Weinig gepaste donoren. 
B Het is te duur. 
C Het is een risicovolle behandeling. 
D Veel patiënten zijn bang voor naalden. 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
Wil jij als je 18 bent geweest ook stamceldonor worden? 
Waarom wel/niet? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-organen-kweken-met-stamcellen/#q=stamcellen
https://schooltv.nl/video/van-dna-tot-z-in-de-klas-mijn-reserve-ik/#q=van%20dna%20tot%20z
https://schooltv.nl/video/afstoting-bij-transplantatie-als-het-immuunsysteem-ons-tegenwerkt/
https://schooltv.nl/video/afstoting-bij-transplantatie-als-het-immuunsysteem-ons-tegenwerkt/
https://schooltv.nl/video/wat-staat-er-in-de-nieuwe-donorwet-iedereen-automatisch-donor/
https://schooltv.nl/video/wat-staat-er-in-de-nieuwe-donorwet-iedereen-automatisch-donor/

