
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
De verovering van ons DNA 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie & Natuur, leven en technologie  
 
Kernbegrippen 
DNA, databescherming, genen, preventieve zorg 
 
Kerndoelen 
NLT/H Domein D: Gezondheid, bescherming en 
veiligheid 17: De leerling kan natuurwetenschappelijke 
en wiskundige concepten toepassen op 
interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot 
bescherming, diagnose, genezing, verzorging of 
revalidatie van mensen. 
Biologie/H Domein E: Reproductie, subdomein E1: 
DNA-replicatie: 32. De kandidaat kan met behulp van 
het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op 
het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op 
welke wijze erfelijk materiaal wordt gereproduceerd. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
botontkalking, zelfreparerend hart, onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer, leven met een chronische 
ziekte, leven met schizofrenie en medisch onderzoek 
bij mannen en vrouwen.  
----------------------------------------------------------------- 
Antwoorden 
1 Met DNA-analyse kunnen ziektes in een vroeg 
stadium ontdekt en behandeld worden of zelfs 
voorkomen worden.  
2 Bijvoorbeeld medische foto’s, lab-uitslagen, 
artsenbezoeken, doktersrecepten, DNA-profiel etc.   
3 Omdat je dan kunt zien waar jij persoonlijk/genetisch 
medisch risico loopt. 
4 Hart- en vaatziekten, auto-immuunziektes, 
psychische en neurologische ziektes en kanker 
5 Bipolaire stoornis, diabetes 2 en glaucoom 
6 Ze zijn bang dat de overheid of een verzekeraar ze 
benadeelt wanneer die weet dat een persoon ziek is.  
 

Samengevat 
DNA is een soort computercode met het programma 
van de lichaamsopbouw. Eind jaren tachtig besluit 
men om alle menselijke genen in kaart te brengen. De 
ontwikkelingen gaan razendsnel en het is duidelijk dat 
DNA-analyse de toekomst heeft. Maar hoe 
beschermen we onze persoonlijke DNA-data? 
 
Kijkvragen 
1 De Estse overheid hoopt door DNA-analyse de 
gezondheid van de bevolking te verbeteren. Leg dit 
uit. 
 
2 In Estland is het E-health systeem ingevoerd. Hierin 
wordt ieders medische gegevens opgeslagen. 
Noem drie zaken die er in het dossier staan.  
 
3 Waarom zou een persoonlijke risicoanalyse aan de 
hand van DNA mensen eerder aanzetten om gezond 
te leven dan een algemeen gezondheidsadvies? 
 

 
 
4 Noem drie aandoeningen waarvan het risico door 
DNA-analyse kan worden vastgesteld. 
 
5 Uit het onderzoek van journaliste Maris Sander 
kwam naar voren dat ze een verhoogd risico heeft op 
drie aandoeningen. Welke drie? 
A. Bipolaire stoornis       B. Diabetes 2 
C. Borstkanker   D. Glaucoom 
 
6 Ondanks de voordelen zijn sommige mensen 
terughoudend over het opslaan van medische 
gegevens door de overheid. Leg uit waarom. 
 
Verdiepingsvraag 
Zou jij inzicht in je DNA willen? Waarom wel/niet? 
Bespreek met je klasgenoten. 
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https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-medisch-onderzoek-bij-mannen-en-vrouwen/#q=medisch


  
 
 
 
 
 
 
 

Tegenlicht in de klas 
De verovering van ons DNA 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie & Natuur, leven en technologie  
 
Kernbegrippen 
DNA, databescherming, genen, preventieve zorg 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld:  
botontkalking, zelfreparerend hart, onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer, leven met een chronische 
ziekte, leven met schizofrenie en medisch 
onderzoek bij mannen en vrouwen.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘DNA-gegevens’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
biologie en Natuur, leven en technologie.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Sport en voeding 
Chemisch fysisch analist  
 
HBO: 
Humanistiek: zorgethiek en beleid   
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 
 
WO: 
Biomedische wetenschappen    
Life Science and Technology 

Samengevat 
DNA is een soort computercode met het programma 
van de lichaamsopbouw. Eind jaren tachtig besluit 
men om alle menselijke genen in kaart te brengen. 
De ontwikkelingen gaan razendsnel en het is duidelijk 
dat DNA-analyse de toekomst heeft. Maar hoe 
beschermen we onze persoonlijke DNA-data? 
 
Kijkvragen 
1 De Estse overheid hoopt door DNA-analyse de 
gezondheid van de bevolking te verbeteren. Leg dit 
uit. 
 
2 In Estland is het E-health systeem ingevoerd. Hierin 
wordt ieders medische gegevens opgeslagen. 
Noem drie zaken die er in het dossier staan.  
 
3 Waarom zou een persoonlijke risicoanalyse aan de 
hand van DNA mensen eerder aanzetten om gezond 
te leven dan een algemeen gezondheidsadvies? 
 

 
 
4 Noem drie aandoeningen waarvan het risico door 
DNA-analyse kan worden vastgesteld. 
 
5 Uit het onderzoek van journaliste Maris Sander 
kwam naar voren dat ze een verhoogd risico heeft op 
drie aandoeningen. Welke drie? 
A. Bipolaire stoornis       B. Diabetes 2 
C. Borstkanker   D. Glaucoom 
 
6 Ondanks de voordelen zijn sommige mensen 
terughoudend over het opslaan van medische 
gegevens door de overheid. Leg uit waarom. 
 
Verdiepingsvraag 
Zou jij inzicht in je DNA willen? Waarom wel/niet? 
Bespreek met je klasgenoten. 
 

© NTR 2019 
 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-botontkalking/#q=erfelijkheid
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-botontkalking/#q=erfelijkheid
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-zelfreparerend-hart/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-onderzoek-naar-de-ziekte-van-alzheimer/#q=gezondheid
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-onderzoek-naar-de-ziekte-van-alzheimer/#q=gezondheid
https://schooltv.nl/video/leven-met-een-chronische-ziekte-wel-ziek-niet-zielig/#q=chronische
https://schooltv.nl/video/leven-met-een-chronische-ziekte-wel-ziek-niet-zielig/#q=chronische
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-leven-met-schizofrenie/#q=gezondheid
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-medisch-onderzoek-bij-mannen-en-vrouwen/#q=medisch
https://schooltv.nl/video/focus-in-de-klas-medisch-onderzoek-bij-mannen-en-vrouwen/#q=medisch

