
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Wel of niet vaccineren? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Om te voorkomen dat je bepaalde ziektes krijgt, 
kun je je laten vaccineren. Als baby tegen de bof 
en de mazelen, en als tiener tegen 
baarmoederhalskanker. Steeds minder ouders en 
jongeren kiezen voor een inenting. Onverstandig, 
vinden experts. 
 
Vakgebied 
Biologie, scheikunde en maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Vaccinatie, ziekte, groepsimmuniteit, gezondheid. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Het ultieme griepvaccin’, ‘Dure 
medicijnen’ en ‘Organen kweken met stamcellen’ 
en ‘Antibiotica en resistente bacteriën’. 
 
Antwoorden 
1 B. intenting 
2 Laagopgeleiden 
3 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
4 Dat je van mazelenvaccin autisme kunt krijgen 
5 A en C 
6 Omdat lange termijneffecten nog niet kunnen 
worden vastgesteld  
7 30 à 40  

Kijkvragen 
 

1 Wat is een ander woord voor ‘vaccinatie’? 
A.Medicijn      B. Inenting       C. Virus 
 
2 Er zijn meerdere groepen mensen die soms hun 
kinderen niet laten inenten. Welke groep hoort daar 
niet bij?  
A. Antroposofen    B. Hoogopgeleiden 
C. Gereformeerde christenen  D. Laagopgeleiden 
 
3 Waar staat de afkorting RIVM voor? 

 

 
 
4 Er staan op internet verhalen over bijwerkingen 
van vaccinaties die niet kloppen. Welk voorbeeld 
noemt de arts? 
 
5 Het aantal meisjes dat zich in laat enten tegen 
baarmoederhalskanker is de afgelopen jaren 
gedaald. Welke twee redenen zijn hiervoor aan te 
wijzen? 
A. Jonge meisjes zijn nog niet bezig met een ziekte    
    die ze pas later op zouden kunnen lopen 
B. Er werden meisjes ziek van de intentingen 
C. Het RIVM had geen heldere informatie verspreid 
 
6 Waarom is de voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging Kritisch Prikken terughoudend ten 
opzichte van de vaccinaties? 
 
7 Hoeveel vrouwen zullen er volgens berekening 
van het RIVM per jaar overlijden door het weigeren 
van de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker? 
 
Verdiepingsvraag 
Neem een kijkje op de website van het 
RIVM/vaccinaties. Stel dat jij iemand moet 
adviseren over wel of niet vaccineren. Wat zou dan 
je advies zijn?  
     © NTR 2019 
 

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-het-ultieme-griepvaccin/#q=griep
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-organen-kweken-met-stamcellen/#q=eenvandaag
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-antibiotica-en-resistente-bacterien/#q=gezondheid
https://www.rivm.nl/vaccinaties
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema vaccinaties is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
biologie, scheikunde en maatschappijleer. 
 
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 
Farmakunde 
 
WO: 
Moleculaire Geneeskunde 
Epidemiology and Public Health 
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