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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 1ma_O 

 
 

 

 

Datum:   17 januari 2020 
Kenmerk: 192000197/KAR 

Betreft:  Profielwerkstuk 5V 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij zijn Mara Hutzezon en Sofie Heijne uit klas 5Va. Dit jaar moeten wij ons profielwerkstuk 

schrijven en dit doen wij over het onderwerp: Hoe is het Placebo-effect van invloed op 

uithoudings- en prestatievermogen? Bij dit profielwerkstuk hoort een onderzoek, en hierbij 

zouden wij graag de hulp inschakelen van de leerlingen uit 1ma_O.  

 

Ons onderzoek gaat als volgt: de leerlingen rennen drie keer de shuttle-run test (piepjestest). 

Afgelopen maandag, 13 januari, zijn wij begonnen met ons onderzoek. Op 27 januari en 3 

februari zullen wij nog een keer bij de klas terugkomen om ons onderzoek te vervolgen. De 

eerste keer is een nulmeting waar we kijken hoe het uithoudingsvermogen van de leerlingen 

normaal gesproken is. Bij de tweede keer zullen we de leerlingen limonade geven gemengd 

met bloem, dit is onze placebo. We vertellen de leerlingen dat je hiervan langer kan rennen 

en gaan kijken of hun resultaten verbeteren. De derde keer krijgen ze een ‘werkend middel’ 

dit is Roosvicée Ferro, dit is ijzerhoudende limonade die te verkrijgen is bij ieder supermarkt. 

Van ijzer wordt de aanmaak van rode bloedcellen gestimuleerd en dat zou hun luchtinhoud 

dus iets moeten vergroten. IJzer is niet schadelijk en kinderen mogen deze al vanaf hun 

tweede levensjaar innemen. Elke leerling krijgt een dosis van ca. 15 mg ijzer. Doordat ijzer 

ongeveer 3 uur de tijd nodig heeft om via de dunne darm in het bloed terecht te komen, 

zullen we uw kind tijdens het eerste lesuur opzoeken en een glas limonade geven. We 

vergelijken deze resultaten met de resultaten van de tweede piepjestest. 

 

Om een optimaal resultaat uit ons onderzoek te halen willen we u vragen dit niet te vertellen 

aan uw kind. De bedoeling is natuurlijk dat de kinderen denken dat de limonade werkt, zodat 

wij kunnen aantonen dat placebo’s net zo goed werken als de echt werkende middelen. De 

resultaten worden anoniem afgenomen en zullen vanzelfsprekend vernietigd worden nadat 

we deze hebben verwerkt.  

 

Mocht uw kind een allergie hebben voor bijvoorbeeld gluten, zou u ons dan een mailtje willen 

sturen? Als er nog verdere vragen of onduidelijkheden zijn kunt u ons natuurlijk ook altijd 

mailen. 
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Email: sofie.heijne@schoter.nl (leerling) 

 T.degroot@schoter.nl (LO-docent en coördinator brugklas) 

n.ras-verloop@schoter.nl  (profielwerkstuk begeleider en biologie docent) 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Sofie Heijne & Mara Hutzezon 5Va  

 

 

 

Hierbij geeft ik mijn kind ……………………… 

 

Wel / geen toestemming om deel te nemen aan het profielwerkstuk onderzoek van Sofie  

Heijne en Mara Hutzezon.  

 

Handtekening ouder/verzorger:  

 

      …………………………………………… 

 

Gelieve in te leveren bij LO docent (T. de Groot) voor 23 januari 2020. 
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