
 

Proefkonijnen in de klas 
Hoe is het om dik te zijn? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Overgewicht komt in Nederland steeds 
meer voor. Maar ook in de Verenigde 
Staten van Amerika zijn veel mensen te 
dik. Deze mensen hebben obesitas, 
ernstig overgewicht. In de VS de tweede 
meest voorkomende doodsoorzaak. De 
Proefkonijnen zijn in Amerika en willen 
weleens weten hoe het voelt om heel erg 
dik te zijn. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Overgewicht, beweging, conditie, voeding.  
 
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 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer over overgewicht. 
Bijvoorbeeld: ‘Wat kost mijn dikke 
buurman?’. 
 
Antwoorden 
1a 25% b 65% 2 Ze zijn minder aardig. 
3 Veel zweten en pijn in de rug, heupen en 
kuiten. 4 Omdat de Proefkonijnen zelf een 
goede conditie hebben. Dikke mensen 
hebben dat niet, dus is het voor hen nog 
moeilijker om te bewegen. 5 Een hogere 
hartslag en meer zuurstofinname. 6a Het 
belangrijkste is genoeg bewegen en 
gezond eten. b Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Overgewicht komt veel voor in de VS. 
a Hoeveel procent van de Amerikanen had 
in 1980 overgewicht? 
b Hoe groot is dat percentage nu? 
 
2 Dennis en Valerio hebben zich laten 
transformeren tot hele dikke mensen. 
Hoe reageren mensen op hen, volgens 
Dennis? 
 

 
 
3 Welke lichamelijke klachten hebben de 
Proefkonijnen na een dag extra gewicht 
meegesjouwd te hebben? 
 
4 Waarom denken de Proefkonijnen dat 
echt dikke mensen het nog moeilijker 
hebben om hun extra gewicht te 
verplaatsen? 
 
5 Welke veranderingen verwacht de dokter 
tijdens de inspanningstest die de 
Proefkonijnen met het dikmakende pak 
doen? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
6a Wat zijn de belangrijkste dingen die je 
moet doen om niet te dik te worden? 
b Vind je zelf dat je gezond leeft? Leg uit. 
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