
Hoofdstuk 5 Voeding en energie 

Diëtist(e) is iemand die advies geeft op het gebied van voeding en gezondheid. 

 gezonde mensen die gezond willen blijven 

 mensen met overgewicht of een te laag gewicht 

 mensen met een bepaalde ziekte (diabetes, allergie) 

 topsporters 

Lichaamsvet 

Mensen met overgewicht 

 hart- en vaatziekten 

 diabetes 

Mensen met ondergewicht 

 hormoonafwijkingen 

 hartritmestoornissen 

Belangrijk te weten of je een gezond gewicht hebt. 

 BMI (Body Mass Index) is gewicht/lengte2. Waarbij gewicht in kg en lengte in 

meter. 

o BMI tot 25 is gezond gewicht (pubers tussen 14-17 jaar hoort een BMI 

waarde tussen 17 en 24) 

o boven 25 tot en met 30 is overgewicht 

o boven 30 is vetzucht (obesitas) 

o BMI meting bruikbaar voor gemiddelde personen 

o bij sterk gespierde mensen verstoort het gewicht van de spiermassa de 

uitkomst 

 dikte huidplooi (arm, buik, rug) 

o jonge mannen vetpercentage 15% 

o jonge vrouwen vetpercentage 25% 

 tailleomvang (buikvet geeft een verhoogd risico op gezondheidsproblemen; 

appelvorm is slechter dan peervorm) 

o mannen 102 cm 

o vrouwen 88 cm 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5.1 Invloed van voeding op je gezondheid 

Voedingsmiddelen zijn producten die mensen voor hun voeding gebruiken. 

Voedingsstoffen zijn de stoffen die je lichaam uit de voedingsmiddelen opneemt 

Zes groepen met voedingsstoffen 

 Koolhydraten (organische stof; bouwstof en brandstof; aardappelen, graan, 

brood, pasta, mais, rijst) 

 Vetten (organische stof; brandstof en bouwstof en warmte isolatie en 

reservestof; olie, boter, noten, pinda’s) 

 Eiwitten (organische stof; bouwstof en soms brandstof; vlees, vis, 

zuivelproducten, eieren, zaden) 

 Vitaminen (organische stof; beschermende stof, fruit, granen, groente, vis, 

vlees, zuivel) 

 Mineralen (anorganische stof; bouwstof en onderdeel chemische processen; 

komt voor in vele voedingsmiddelen zoals melk, granen en fruit) 

 Water (anorganisch; bouwstof, betrokken bij chemische reacties, oplosmiddel, 

transportvloeistof, warmtebuffer) 

Voedingsstoffen zijn onder te verdelen in: 

 brandstoffen (energierijke stoffen) (vooral koolhydraten en vetten) 

 bouwstoffen (vooral eiwitten, vetten, mineralen en water) 

 beschermende stoffen (vitaminen, mineralen, voedingsvezels) 

 reserve stoffen (vet, glycogeen) 

Een organische stof bevat zowel een C, H als een O atoom. Een anorganische stof is 

geen organische stof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energierijke voeding 

Brandstoffen: ATP, Creatinefosfaat, glucose, glycogeen, vet en soms eiwit (als 

voorgaande stoffen op zijn zoals bij uithongeren) 

Koolhydraten (aardappelen, pasta) 

 polysachariden zoals zetmeel (reservestof planten), glycogeen (reservestof 

dieren vooral in spieren en lever) 

 disachariden zoals sacharose (tafelsuiker bestaat uit glucose en fructose) of 

lactose (melk) of maltose (bier) 

 monosachariden zoals glucose, fructose 

Vetten (plantaardige oliën en dierlijke producten als boter en spek) 

 lipiden (triglyceriden bestaan uit glycerol en drie vetzuren) 

 fosfolipiden (zitten in het membraan) 

 steroïden (cholesterol en derivaten van cholesterol zoals vitaminen en 

hormonen) 

Dissimilatie is de afbraak van stoffen waarbij energie ontstaat. Een voorbeeld is de 

verbranding van glucose of vet. Hierbij ontstaat ATP. 

Bij verbranding van glucose in aanwezigheid van zuurstof ontstaat 38 ATP (en 

koolstofdioxide en water) 

Bij verbranding van glucose in afwezigheid van zuurstof ontstaat 2 ATP (en o.a. 

melkzuur) 

Glycogeen 

 lever 

 spieren 

 is vrij snel op (1 nacht slapen of 20 minuten sporten) 

Vet 

 onder de huid 

 rond de organen 

 in het beenmerg 

 gebruik je zowel in rust als tijdens inspanning 

 vetafbraak vooral bij ziekte, dieet of bij duursport 

 

 

 



Ruststofwisseling is de hoeveelheid energie (brandstof) die je verbruikt in rust. 

 ademhaling 

 hartslag 

 vertering van voedsel 

Iemand die veel sport heeft ook een hoge ruststofwisseling. Kan veel eten zonder 

aan te komen. 

Iemand met een lage ruststofwisseling komt eerder aan. Bij diëten gaat de 

ruststofwisseling mee naar beneden, waardoor afvallen moeilijk is. 

Belangrijk is een uitgebalanceerd dieet. 

Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen. Bij tekort eiwit in het dieet wordt je mager en 

zwak. 

Mineralen en vitaminen zijn belangrijk voor allerlei stofwisselingsprocessen in je 

lichaam. 

 

Mineralen (anorganische stoffen nodig voor osmotische waarde, bouwstof, onderdeel 

enzymen en hormonen) 

 Calcium 

o botopbouw, ook spierwerking en werking zenuwstelsel 

 IJzer (Fe2+) 

o aanmaak rode bloedcellen 

 Fosfor 

o productie ATP 

 Jodium 

o productie schildklierhormoon 

Vitaminen (organische moleculen spelen rol bij stofwisseling) 

 vitamine A 

o productie lichtgevoelig pigment netvlies 

 B-vitamines 

o zenuwcellen 

o dissimilatieprocessen 

o celdelingen 

 vitamine C 

o bindweefsel 

 vitamine D 

o afzetting kalk in botten 



Vitaminen zijn nodig in kleine hoeveelheden. Van vetoplosbare vitaminen zoals 

vitamine A, D en B kan je niet te veel innemen, omdat deze dan ophopen in het 

lichaam en je ziek wordt. Een teveel aan wateroplosbare vitaminen (vitamine C) plas 

je uit. 

ADH is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

DVD Anorexia of Louis Theroux over anorexia 

https://www.youtube.com/watch?v=_iYDd33QzaE Emma wil leven 

https://www.youtube.com/watch?v=G6IX2ECQWZI  

https://www.youtube.com/watch?v=wB9RYUnGZNE  

https://www.youtube.com/watch?v=mhKF-k7D7XY  

https://www.npo3.nl/22-nov-anorexia-special-op-npo-3  

 

De Schijf van Vijf van het voedingscentrum geeft aan wat gezonde voeding is. De 

term vijf slaat op de vijf groepen met voedingsmiddelen: 

Vak 1: groenten en fruit (vitaminen en vezels) 

Vak 2: brood, aardappelen en pasta (zetmeel houdende producten en vezels, 

eiwitten, vitaminen en mineralen) 

Vak 3: vlees en zuivelproducten (eiwitten, vitaminen, mineralen) 

Vak 4: vetten en oliën, vitaminen 

Vak 5: vloeistoffen zoals water 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yex64_w5jSY De nieuwe schijf van vijf  

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/lesdocumenten/4Havo/Louis%20Theroux%20-%20Losse%20afleveringenAnorexia%20%5b20180223%5d.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=_iYDd33QzaE
https://www.youtube.com/watch?v=G6IX2ECQWZI
https://www.youtube.com/watch?v=wB9RYUnGZNE
https://www.youtube.com/watch?v=mhKF-k7D7XY
https://www.npo3.nl/22-nov-anorexia-special-op-npo-3
https://www.youtube.com/watch?v=yex64_w5jSY


Eventueel praktische opdracht: broodje gezond 

Doel: ontwikkel een nieuw broodje gezond.  

 Gebruik zoveel mogelijk andere ingrediënten 

 Met ongeveer dezelfde hoeveelheid calorieën (energie),  

 Geef aan hoeveel eiwitten, vetten (totaal en mov, eov, verzadigde vetzuren, 

cholesterol) koolhydraten (totaal en suikers), mineralen (Ca, Fe Na), vitaminen 

(vitamine A, B, C en D) water en vezels in het broodje aanwezig zijn. 

 Het broodje moet lekker zijn 

 Het broodje moet er verzorgd uit zien 

 Geef het broodje een pakkende naam 

 Schrijf een verslag 

o Inhoudsopgave/paginanummering 

o Inleiding met doel 

o Materiaal en Methode 

o Resultaat 

o Conclusie 

o Discussie 

o Bronvermelding 

Minimaal twee tabellen met voedingswaarden. 1 tabel van het broodje uit de kantine 

en 1 tabel van het nieuwe broodje. De tabel moet overzichtelijk zijn en de informatie 

bevatten voor de hoeveelheid stoffen in het broodje. 

Vergeet niet de tabellen/figuren te nummeren en een titel te geven. Verwijs in de 

tekst naar de tabel. 

Geef duidelijk aan waarom het broodje gezond is en waarom het mogelijk gezonder 

is dan het standaard broodje. 

Houdt het verslag zakelijk. 

Belangrijke bronnen: 

 www.voedingscentrum.nl 

 www.voedingswaardetabel.nl 

Broodje gezond kantine 

Ingrediënt Gewicht (gram) 

volkorenbroodje (pistoletje) 70 

sla 3 

jonge kaas 18 

ham 19 

komkommer 16 

tomaat 16 

gekookt ei 13 

 

http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.voedingswaardetabel.nl/


Hoofdstuk 5.2 De energie in je voedsel. 

Brandstoffen: ATP, Creatine fosfaat (CP), glucose, glycogeen, vet en soms eiwit (als 

voorgaande stoffen op zijn zoals bij uithongeren) 

Voor elk proces in de cel dat energie kost wordt ATP gebruikt. 

 ATP (adenosine trifosfaat) valt daarbij uiteen in ADP (adenosine difosfaat) en 

Pi (fosfaat) 

 ATP is een klein molecuul waardoor het makkelijk in de cel komt,  

 het is oplaadbaar en bevat veel energie. 

 Bij de verbranding van glucose komt energie vrij dat wordt gebruikt om Pi te 

koppelen aan ADP waarbij ATP ontstaat. 

 

Spieren zijn cellen (vezels) die veel energie verbruiken en dus veel mitochondriën 

bevatten. 

Spiervezels hebben een aantal systemen om ADP weer snel op te laden tot ATP 

 Creatinefosfaat (CP, noodaccu)  

o kan zijn energierijke fosfaat overdragen aan ADP 

o is samen met ATP de fosfaataccu 

o de fosfaataccu bevat genoeg energie om 10 seconden op vol vermogen 

te sprinten 

 anaerobe dissimilatie,  

o glucose wordt in het cytoplasma afgebroken,  

o hierbij ontstaat per molecuul glucose 2 moleculen ATP.  

o Bovendien ontstaat melkzuur dat uiteen valt in lactaat en H+ ionen. 

o H+ ionen verlagen de pH waardoor spieren minder goed functioneren. 

o Nahijgen is nodig om lactaat in de lever aeroob te verbranden. Hierbij 

ontstaat extra ATP 

 aerobe dissimilatie 

o vindt plaats in de mitochondriën 

o hierbij wordt uit 1 molecuul glucose 38 moleculen ATP gevormd  

o er ontstaat geen melkzuur 

o er ontstaat voldoende ATP om hardlopen op driekwart vermogen lang 

vol te houden 

o na een paar weken trainen neemt het aantal mitochondriën in de 

spiercellen toe en ontstaan er meer bloedvaten. 

Naast glucose kunnen ook glycogeen, glycerol, vetzuren en aminozuren aeroob 

worden gedissimileerd. Vetten en eiwitten kunnen dus alleen aeroob worden 

verbrand. 

 



Bij aerobe afbraak ontstaat ook: 

 ureum na afbraak van overtollige aminozuren in de lever, ureum wordt via de 

urine afgevoerd 

 koolstofdioxide en water via de longen 

 water via de nieren en via zweten 

 warmte, wordt afgegeven via zweten, straling, stroming en geleiding. Een deel 

wordt gebruikt om het lichaam op temperatuur te houden 

 

Glycogeen  

 wordt onder invloed van hormonen (insuline en glucagon) door enzymen 

opgebouwd of afgebroken.  

 glycogeen (polysacharide) bestaat uit duizenden glucose bouwstenen 

 glycogeen komt voor in de lever en spieren 

 duursporters vergroten voor een wedstrijd de glycogeenvoorraad door veel 

pasta te eten 

 

Glucose 

 1 molecuul glucose bevat minder energie dan 1 molecuul vet(zuur) 

 er is minder zuurstof nodig om de energie uit de glucose te halen dan uit 

vet(zuur) 

 per seconde levert glucose meer energie dan vet(zuren) 

 duursporters gebruiken voor en tijdens de wedstrijd speciaal voedsel en 

sportdrankjes met veel glucose (glucose hoeft niet verteerd te worden en 

bevat veel energie) 

 

Zie voor een goed overzicht bron 9 op pagina 171. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5.3 Plantaardig en dierlijk voedsel 

Een gezond dieet is gevarieerd en bevat allerlei plantaardig en dierlijk voedsel. 

Voedingsmiddelen zijn producten die mensen voor hun voeding gebruiken. 

Voedingsstoffen zijn de stoffen die je lichaam uit de voedingsmiddelen opneemt 

Zes groepen met voedingsstoffen 

 Koolhydraten (organische stof; bouwstof en brandstof; aardappelen, graan, 

brood, pasta, mais, rijst) 

 Vetten (organische stof; brandstof en bouwstof en warmte isolatie en 

reservestof; olie, boter, noten, pinda’s) 

 Eiwitten (organische stof; bouwstof en soms brandstof; vlees, vis, 

zuivelproducten, eieren, zaden) 

 Vitaminen (organische stof; beschermende stof, fruit, granen, groente, vis, 

vlees, zuivel) 

 Mineralen (anorganische stof; bouwstof en onderdeel chemische processen; 

komt voor in vele voedingsmiddelen zoals melk, granen en fruit) 

 Water (anorganisch; bouwstof, betrokken bij chemische reacties, oplosmiddel, 

transportvloeistof, warmtebuffer) 

Zie voor meer details document biologie website Organische stoffen  

Vezels 

 houden water vast, waardoor een soepele ontlasting 

 prikkelen de darmwand, waardoor de darmperistaltiek wordt bevorderd 

 zorgen voor een verzadigd gevoel 

Voedingsvezels zijn afkomstig uit planten en zijn veelal koolhydraten. Ze zijn een 

onderdeel van celwand en zitten in de transportvaten (houtvaten en bastvaten). 

 cellulose (onderdeel celwand is niet afbreekbaar doordat de mens geen 

cellulase maakt) 

 lignine (houtstof; zit o.a. in de schil van sommige vruchten en in de houtvaten) 

 pectine (tussencelstof, een soort plakmiddel; verdwijnt als een vrucht zacht 

wordt) 

Per dag heb je ongeveer 30-40 gram vezels nodig. Vezels zitten vooral in groente, 

fruit, aardappelen, brood, noten, ontbijtgranen en peulvruchten. 

Vezels zijn niet verteerbaar (door het verteringstelsel). Echter, ze zijn wel 

fermenteerbaar door bacteriën in de dikke darm. 

Houtvaten en bastvaten zijn gelegen in vaatbundels. Houtvaten vervoeren water en 

mineralen van de wortels naar overige delen van de plant. Bastvaten vervoeren 

suikers van de bladeren naar de andere delen van de plant. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%205VWO/5VWO%20H11%20Voeding%20en%20vertering/Organischestoffenmod.docx


Eiwitten bestaan uit aminozuren. Vlees en eieren bevatten alle 20 verschillende 

aminozuren. 

Van de 20 aminozuren zijn er 8 essentieel. Het lichaam kan deze aminozuren niet 

zelf maken. De lever kan met behulp van deze 8 wel de overige aminozuren maken. 

Vooral vegetariërs en veganisten moeten goed rekening houden met het feit dat 

plantaardig voedsel niet altijd alle aminozuren bevat. 

Vetten zijn in te delen in: 

 lipiden (triglyceriden) 

 fosfolipiden (diglyceriden met een fosfaatgroep) 

 steroïden (derivaten van cholesterol) 

Lipiden bestaan uit 3 vetzuurmoleculen en 1 molecuul glycerol (triglyceride). 

De vetzuren kunnen verzadigd zijn (geen dubbele binding tussen de C atomen) of 

onverzadigd. Onverzadigde vetzuren kunnen enkelvoudig (1 dubbele binding) of 

meervoudig (meerdere dubbele bindingen) onverzadigd zijn. 

Verzadigde vetzuren (en vetten) vind je in vaste vetten als boter, spek en kokosvet. 

Verzadigde vetten zijn minder goed voor hart en bloedvaten (atherosclerose). 

Onverzadigde vetzuren (en vetten) vind je in plantaardige oliën of visolie. De 

vetzuren zijn beter voor hart en bloedvaten. 

Door verhitting van onverzadigde vetzuren kunnen echter transvetten ontstaan. Deze 

hebben een ongunstig effect op het cholesterol gehalte. 

Bekende essentiële vetzuren (krijg je uitsluitend via het voedsel binnen) zijn omega-3 

en omega-6 vetzuren afkomstig uit vette vis (makreel, haring) of in bepaalde typen 

margarine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderstaande tekst is optioneel: 

“Probiotica zijn producten zoals Yakult die grote hoeveelheden nuttige 

melkzuurbacteriën bevatten. Deze bacteriën overleven het maagzuur. Ze hebben 

mogelijk een gezondheidsbevorderend effect, zoals bij bepaalde vormen van 

verstopping of diarree. 

De darmflora is een verzamelnaam voor alle bacteriën die in de darm leven. In totaal zijn dat ongeveer 

100 biljoen bacteriën. Deze darmbacteriën kunnen onderverdeeld worden in nuttige en schadelijke 

bacteriën. Bij een gezonde darmflora zijn de nuttige en schadelijke bacteriën met elkaar in evenwicht. 

De binnenkant van de darmwand is in dat geval helemaal bezet met bacteriën. De schadelijke 

bacteriën kunnen zich daardoor  niet vermenigvuldigen, omdat er onvoldoende ruimte en voedsel is 

voor nieuwe bacteriën. Zo blijft het evenwicht in stand. 

https://www.mlds.nl/gezonde-buik/probiotica/  

Prebiotica zijn onverteerbare koolhydraten die wel in de dikke darm fermenteerbaar 

zijn en bevorderlijk zijn voor een goede darmflora.” 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/prebiotica.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlds.nl/gezonde-buik/probiotica/
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/prebiotica.aspx


Hoofdstuk 5.4 Planten leggen energie vast 

Dissimilatie is een afbrekende reactie waarbij uit een energierijke verbinding energie 

arme verbindingen ontstaan. Hierbij komt energie vrij. Een voorbeeld is de 

verbrandingsreactie. De verbranding van glucose geeft koolstofdioxide en water. De 

energie die bij deze reactie vrijkomt wordt gebruikt om ATP te maken. Een deel van 

de vrijgekomen energie gaat verloren in de vorm van warmte. 

Assimilatie is een opbouwende reactie waarbij uit energiearme verbindingen een 

energierijke verbinding wordt gevormd. Hiervoor is energie nodig. Een voorbeeld van 

een assimilatiereactie is de fotosynthese. Uit koolstofdioxide en water wordt glucose 

gemaakt. De energie is afkomstig van licht. 

Fotosynthese is de synthese van glucose met behulp van licht (foto). De 

fotosynthese vindt plaats in de chloroplasten (bladgroenkorrels). 

Voortgezette assimilatie is de omzetting van glucose in andere organische stoffen, 

zoals andere koolhydraten (sacharose, cellulose, zetmeel), lignine (houtstof), 

eiwitten, vetten en vitaminen. Mineralen zijn nodig voor de voortgezette assimilatie. 

Glucose wordt gebruikt als: 

 bouwstof (voortgezette assimilatie) 

 brandstof (dissimilatie in de mitochondriën) 

 reservestof (zetmeel in wortels en knollen). Aardappelen (verdikte 

ondergrondse stengel) en granen bevatten veel zetmeel. 

Bouw van blad  

http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/bladbovenbouw.html  

 cuticula, vettig wasachtig laagje aan boven- en onderkant blad 

o voorkomt uitdroging 

o voorkomt binnendringen ziekteverwekkers 

o voorkomt bevriezing 

 opperhuid (epidermis)  

 huidmondjes, gelegen onderkant blad in de opperhuid, nodig voor transport 

van water(damp), zuurstof en koolstofdioxide 

 palisadeparenchym, gelegen aan de bovenkant blad onder de opperhuid, 

bevat veel chloroplasten 

 sponsparenchym, gelegen onder het palisadeparenchym, bevat chloroplasten 

en is sponsachtig  

 vaatbundels, vormen de nerven in een blad en bevatten houtvaten en 

bastvaten 

 

http://www.bioplek.org/animaties/fotosynthese/bladbovenbouw.html


Fotosynthese is mogelijk dankzij pigmenten in de chloroplasten. 

 chlorofyl a en b 

 xanthofyl 

 caroteen 

Deze pigmenten absorberen het zichtbare licht behalve het groene licht, waardoor 

een plant er groen uit ziet. 

6CO2 + 6H2O geeft C6H12O6 + 6O2 

De fotosynthese vindt overdag plaats (als het licht is), terwijl de verbranding dag en 

nacht plaatsvindt. De fotosynthesesnelheid wordt bepaald door: 

 licht 

 koolstofdioxide concentratie 

o de koolstofdioxide concentratie (400 ppm) is suboptimaal 

o in de kastuinbouw wordt deze concentratie kunstmatig verhoogd 

 temperatuur 

 water 

Is een van deze factoren onvoldoende (verder weg van zijn optimumwaarde) dan is 

dat de beperkende factor 

De opbrengst van een gewas wordt bepaald door: 

 fotosynthese (licht, temperatuur, koolstofdioxide en water) 

 voedingsstoffen (meststoffen/mineralen) 

 ziekteverwekkers 

De bruto primaire productie (BPP) is de totale hoeveelheid glucose die een plant bij 

de fotosynthese maakt. 

De netto primaire productie (NPP) is de BPP min de dissimilatie. 

 deel wordt gebruikt voor reservestoffen 

 deel wordt gebruikt voor groei 

Het compensatiepunt is die hoeveelheid licht waarbij de fotosynthese gelijk is aan de 

verbranding. De NPP is dan nul. 

Het drooggewicht of het gewicht van de droge stof wordt bepaald door het gewicht 

van alle stoffen in de plant minus het water. Het drooggewicht wordt bepaald door 

voedingsmiddelen 24 uur bij 100 graden Celsius te verhitten. 

Het percentage droge stof van een aardappel is 24% (vooral zetmeel) van een 

tomaat 3%. 

DVD the private life of plants BBC growth 



H5.5 Voedsel voor bacteriën en schimmels 

Voedsel bederft door schimmels en bacteriën. Salmonella bacteriën zorgen voor het 

bederf van melk. Hierbij ontstaat H2S. Koelen van melk helpt de melk langer 

houdbaar te houden. 

Yoghurt 

 melkzuurgisting 

 anaerobe omstandigheden 

 melkzuurbacteriën (Lactobacillus soorten)  

 zetten lactose om in melkzuur 

 een pak yoghurt is goed houdbaar door anaerobe omstandigheden en lage pH 

Zuurkool  

 melkzuurgisting 

 anaerobe omstandigheden  

 toevoegen van zout (onttrekt water)  

 melkzuurbacteriën zetten suikers om in melkzuur 

Wijn/bier/brood 

 alcoholische gisting 

 druiven/graan/deeg 

 gistcellen 

 anaerobe omstandigheden 

 uit glucose ontstaat alcohol en koolstofdioxide 

 per molecuul glucose ontstaat 2 moleculen ATP 

 bij het bakken van brood verdampt de alcohol 

 bij het maken van bier en wijn verdwijnt de koolstofdioxide (behalve bij 

mousserende wijnen zoals champagne)  

 Koolstofdioxide wordt later via een gasfles aan bier toegevoegd 

 

Klassieke biotechnologie is het gebruik van micro-organismen (schimmels en 

bacteriën) bij de productie van voedingsmiddelen. Voorbeelden zijn het maken van 

yoghurt, zuurkool, bier, wijn, brood, kaas. 

De voedingsmiddelen worden hierdoor vaak langer houdbaar. 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3477/Zuurkool 

Bij moderne biotechnologie wordt gebruik gemaakt van recombinant DNA 

technieken. Bijvoorbeeld genetisch veranderde bacteriën die het menselijke hormoon 

insuline maken. 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3477/Zuurkool


Toepassen: allerlei diëten 

Het dieet beïnvloedt het leven van mensen maar ook van dieren. 

Voor dieren bepaalt het o.a.: 

 wie de leider is  

 of je een partner kunt vinden 

 hoeveel nakomelingen je kunt krijgen 

Honger als een beer 

 reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca) 

o mislukking van de evolutie 

o heeft gebit van carnivoor, maar eet plantaardig voedsel 

o eet bijna de hele dag 

o eet vooral bamboe 

o bamboe is moeilijk verteerbaar en voedingsstofarm 

o 10-12 uur per dag op pad om 12 kg voedsel te eten 

 zwarte beer (Ursus americanus) 

o is opportunist (eet bijna alles, omnivoor) 

 twijgjes, takjes, vruchten, noten 

 vis 

 honing,  

 insecten 

 kleine zoogdieren 

o gaat 5 maanden per jaar in winterrust 

 veel slapen en niets eten 

 zogen hun jongen 

 moeten hol en jong verlaten om te eten 

 jong is dan onbeschermd 

 

DVD the life of mammals opportunists 

 

 

 

 

 

 

 



Een prinsessenmaal 

Honingbij (Apis mellifera) 

 leeft in kolonies 

 overleeft de winter als kolonie 

 darren  

o mannetjes ontstaan uit onbevruchte eicel 

o haploïd 

o bevruchten koningin tijdens bruidsvlucht 

o sterven kort erna 

 werksters 

o onvruchtbare vrouwtjes 

 maken cellen schoon (eerste paar dagen van hun leven) 

 verzorgen en voeden de larven (na zes dagen) 

 helpen met beschermen van de korf tegen indringers (vanaf dag 

15) 

 vliegen uit om uit bloemen nectar te verzamelen (vanaf dag 21) 

 maken van nectar honing 

 kunnen op zoek naar bloemen 250 km per dag afleggen 

 leven in de zomer 6 weken 

 koningin  

o veel groter postuur dan andere bijen 

o legt eitjes 

o als koningin oud wordt of overlijdt dan is er een nieuwe koningin nodig 

o 1 larve krijgt extra veel koninginnengelei (royal jelly) 

o royal jelly is eiwitrijk mengsel gemaakt door werksters in kopklier 

o gelei bevat het eiwit royal actin 

o royal actin stimuleert de groei eierstokken bij de larve 

o larve groeit uit tot koningin 

Dieet bij mensen (optioneel) 

 voedselallergie (melkeiwit, gluten) 

 verteringsproblemen (lactose) 

 overtuiging: 

o vegetariërs eten geen vlees 

o veganisten eten geen enkel dierlijk product 

o moslims en joden eten geen varkensvlees 

 afvallen 

o Atkins 

o Montignac 

o Slimfast 

o Weight watchers etc. etc. 


