
  
 
  

Broodje Gezond in de klas 
Krijg je kanker van vlees? 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding  
 
Kernbegrippen 
Vlees, nitriet, darmkanker 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
34: De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van 
bouw en functie van het menselijk lichaam, 
verbanden te leggen met het bevorderen van 
lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin 
een eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond is 
chocola’, ‘Zijn E-nummers ongezond?’ en ‘ Hoe 
fout is zout?’. 
 
Antwoorden 
1 De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) 
2 Kip en gevogelte 
3 Heemijzer 
 
4 Nitriet en zout  
5 Voor de houdbaarheid en de kleur 
6 Dan zou het vlees gauw grijs worden en de 
botulismebacterie zou kunnen gaan groeien 
 
7 Er ontstaan poliepen die kunnen veranderen in 
kwaadaardige tumoren 
8 meer dan 800 
9 nee 

 
Samengevat 
Het eten van rood en bewerkt vlees verhoogt de 
kans op darmkanker. Moeten we nu stoppen met 
vlees eten of valt het mee? Ersin en Marlijn gaan op 
onderzoek uit. 
 
Kijkvragen 

 
1 Volgens welke organisatie is het eten van te veel 
rood vlees kankerverwekkend? 
2 Welk soort vlees is wel veilig volgens de 
hoogleraar? 
3 Welk stofje in rood vlees veroorzaakt het risico op 
dikkedarmkanker? 
 
4 Welke stoffen in bewerkt vlees verhogen de kans 
op kanker? 
5 Waarvoor worden deze twee stoffen gebruikt? 
6 Wat zou er gebeuren als je geen nitriet aan het 
vlees toe zou voegen? 
 
7 Wat gebeurt er in je darmwand wanneer je teveel 
rood vlees eet? 
8 Hoeveel studies zijn er gedaan naar het effect van 
rood vlees op dikkedarmkanker? 
9 Is de kans dat je van rood vlees kanker krijgt net 
zo groot als de kans dat je van roken longkanker 
krijgt? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Welke soorten rood vlees eet je zelf wel eens? 
Staat er op de verpakking van het vlees of er nitriet 
en zout aan zijn toegevoegd? 
 
2 Hoeveel vlees zou je vanuit gezondheidsoogpunt 
maximaal per week mogen eten? 
 
3 Door welke alternatieven zou je rood vlees af en 
toe kunnen vervangen? 
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Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Gezondheid en voeding  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Broodje 
Gezond in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Hoe gezond is 
chocola’, ‘zijn E-nummers ongezond?’ en ‘ Hoe 
fout is zout?’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘voeding’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk voor het de vakken 
verzorging of biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Voedingsspecialist 
Sport & Voeding  
 
HBO: 
Voeding & Diëtiek  
Scheikunde  
 
WO: 
Voedingstechnologie 
Voeding & Gezondheid 
 

 
Samengevat 
Het eten van rood en bewerkt vlees verhoogt de 
kans op darmkanker. Moeten we nu stoppen met 
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