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Partij tegen de Resistentie 
 

Antibioticacrisis 
In het practicum hebben jullie plasmiden geknipt die gebruikt worden om bacteriën genetisch aan 
te passen. Onderzoek dat gebruik maakt van deze methoden kan ons helpen om nieuwe antibiotica 
te vinden. Dit is hard nodig om te zorgen dat we bacteriële infecties kunnen blijven bestrijden, 
omdat bacteriën steeds sneller resistent worden tegen de antibiotica die we nu hebben. Neem het 
voorbeeld van meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), een bacterie die veel 
voorkomt in ziekenhuizen en nu al lastig te bestrijden is. De ‘antibioticacrisis’ is niet alleen een 
wetenschappelijk probleem, maar heeft ook impact op de maatschappij en economie. Veel partijen 
zijn hier dus bij betrokken en iedereen heeft eigen belangen in de aanpak van de antibioticacrisis. 
In de komende les gaan we dieper in op deze verschillende belangen. Daarna gaan jullie met elkaar 
in discussie over hoe de antibioticacrisis goed aangepakt kan worden.  
 

 
Figuur 1. Close-up van de resistente bacterie MRSA gemaakt met elektronenmicroscoop.  
Bron: UMC Utrecht (https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekte/mrsa)  
 
 
Wie zijn de belanghebbenden?  
 

● Minister van Volksgezondheid: Erika Kuijpers 
● Boer: Annemiek van Winden 
● Burger: Lotte Dijkman 
● Huisarts: Christine Smit 
● Microbioloog: Kim van der Veer 
● Farmaceutisch bedrijf: Leonoor Steenstra 

Figuur 2. Belanghebbenden in de antibioticacrisis. Gemaakt in BioRender.  
Bron: https://www.flaticon.com/ Copyright-free icons.  
 
 
 
 
 
 

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekte/mrsa
https://www.flaticon.com/
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Je gaat nu kijken naar een korte introductievideo die de verschillende perspectieven van 
bovenstaande belanghebbenden uitlegt.  
 
Opdracht 1: Wat is belangrijk voor elke speler?  
Vat in één of twee zinnen samen wat belangrijk is voor elke speler.  
 

● Minister van Volksgezondheid 
 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Boer 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Burger 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Huisarts 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Microbioloog 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Farmaceutisch bedrijf 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
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Opdracht 2: Kruip in de rol van de belanghebbenden. 
Jullie gaan nu verzamelen in jullie toegewezen groepjes om het debat voor te bereiden. Elk groepje 
krijgt straks één minuut om jullie standpunt als belanghebbende uit te leggen. Hoe denken jullie dat 
de antibioticacrisis aangepakt moet worden?  
 
Ruimte voor aantekeningen:  
 
………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………….………….
………………………………….…………………………….……………
……………………….……………………………………….……………
………………….…………………………………………….……………
…………….………………………………………………….……………
……….…………………………………………….………………………
….……………………………………………………………………….…
.…………………………………………………………………….………
……………………………………………………………….……….……
………………………………………………………….…………….……
…………………………………………………….…………………….…
……………………………………………….……………………….……
………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………….. 
 
 

In debat! 
 

1. Tijd voor het debat! Bouw je openingsuitspraak rond de argumenten 
die je net hebt verzameld met je groepje. Wat is jouw insteek?  

 
2. Nu is het tijd om op elkaar te reageren. Met welke argumenten van 

de andere spelers ben je het wel of niet eens? Welke problemen kom 
je tegen? Je docent kan met nieuwe vragen komen om het debat een 
andere wending te geven. 

 
Denk eraan om aantekeningen te maken tijdens het debat. Deze heb je straks nodig bij opdracht 3. 
 
………………….…………………………………………….……………
…………….………………………………………………….……………
……….…………………………………………….………………………
….……………………………………………………………………….…
.…………………………………………………………………….………
……………………………………………………………….……….……
………………………………………………………….…………….……
…………………………………………………….…………………….…
……………………………………………….……………………….…… 
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Opdracht 3: Hoe lossen we de antibioticacrisis op? 
Hoewel je je hebt verdiept in één speler, heb je nu wel een goed beeld 
gekregen hoe je vanuit verschillende perspectieven naar de 
antibioticacrisis kunt kijken.  
 
Welke argumenten van de andere groepjes vond je het meest 
overtuigend? Gebruik de ruimte hieronder om de argumenten samen te 
vatten.  
 

● Minister van Volksgezondheid 
 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Boer 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Burger 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

 
● Huisarts 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

 
● Microbioloog 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

● Farmaceutisch bedrijf 
 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
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Keuzestress 
Het wordt je tegenwoordig ook niet makkelijk gemaakt. Zoveel studiemogelijkheden… vind dan 
maar eens de studie die bij jou past! Je hebt al een profiel gekozen, maar welke studie past daarbij? 
Ook bij de studiekeuze geldt: meerdere wegen leiden naar Rome. Verschillende studies kunnen je 
bijvoorbeeld opleiden tot een microbioloog die helpt aan een oplossing voor antibioticaresistentie. 
De microbioloog heeft misschien wel farmaceutische wetenschappen, biomedische 
wetenschappen, biologie of laboratoriumonderzoek gestudeerd. Je kan ook huisarts worden door 
geneeskunde te gaan studeren. Het ligt minder voor de hand hoe je bij een farmaceutisch bedrijf 
terechtkomt. Diverse opleidingen zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie, chemie en farmaceutische 
wetenschappen kunnen als achtergrond dienen om bij een farmaceutisch bedrijf te gaan werken. 
Je kan ook met al deze richtingen de politiek ingaan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opdracht 4 (zelfstandig/extra): studiekeuze 
 

a) Welke van net gespeelde rollen zou je leuk om je meer in te verdiepen? En waarom? 
 

………………….…………………………………..………….……
…....…………………………………………………………………
……………………………………………………………….…...…
…..…………………………………………………………..……… 

 
b) Welke opleiding(en) zou je daarvoor kunnen volgen? 

Kijk op https://www.nationaleberoepengids.nl/beroepen-per-studierichting voor 
aanvullende informatie. De studierichtingen Beta Science, Life Science en Management & 
Business zijn waarschijnlijk het meest relevant voor jou, maar voel je vrij om alle 
studierichtingen rustig te bekijken! 
 
………………….…………………………………..………….……
…....…………………………………………………………………
……………………………………………………………….…...…
…..…………………………………………………………..……… 

 

https://www.nationaleberoepengids.nl/beroepen-per-studierichting
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