
 

Proefkonijnen in de klas 
Wat doet gif met je lichaam? 

 
Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:         VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Proefkonijnen in de klas 
onderzoeken Jan en Geraldine wat het gif van het 
giftigste dier nu eigenlijk met je doet.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Gif, slang, mier, bloedcellen, zenuwstelsel.   
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen in 
het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 
meer uit deze serie, bijvoorbeeld: ‘Hoe sterk zijn 
magneten?’. 
 
Antwoorden 
1a De inlandtaipan. b Het gif van één beet kan 
honderd volwassen mannen doodmaken. 2a Alle 
stoffen die een schadelijk effect op je lichaam 
kunnen hebben. b Alles kan schadelijk zijn voor je 
lichaam. Dus ook stoffen die in normale 
hoeveelheden geen schade aanrichten maar bij 
een teveel wel. 3 a zenuwstelsel b de bloedcellen 
c kapot. 4 Rode bloedcellen. 5a De mier. b Om zijn 
prooi mee te verlammen. c In de angel. 6 De slang 
heeft hemolytisch gif omdat het de bloedcellen 
aanvalt. Er ontstond in het bloed een stolsel 
(prop). Dit kan gevaarlijk zijn omdat het aderen 
kan verstoppen, waardoor er geen bloed meer 
naar belangrijke organen of lichaamsdelen kan 
stromen.  

Kijkvragen 
 
1a Welke van de twee slangen heeft het giftigste gif 
op de wereld, een brilcobra of een inlandtaipan? 
b Hoe giftig is het gif van deze slang?  
 

 
 
2a Wat is de definitie van gif?  
b Leg uit wat Jan Koelderink bedoelt als hij stelt dat 
je misschien alle stoffen gif kunt noemen.  
 
3 Vul de ontbrekende woorden in: Neurotoxisch gif 
tast het [a] aan.  
Bij hemolytisch gif worden [b] aangevallen en gaan 
ze [c]. 
 
4 Welke cellen van Jan zijn nodig voor de proef?  
 
5a Wat is het sterkste dier ter wereld?  
b Waarvoor gebruikt dit dier zijn gif?  
c In welk lichaamsdeel van dit dier zit het gif?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Bij de proef met het slangengif kon je zien dat er 
een stolsel ontstond in het bloed. Leg uit welk soort 
gif deze slang gebruikt en bedenk waarom het 
effect dat het gif had op het bloed levensgevaarlijk 
kan zijn.  
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