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WERKBLAD FOOD EVOLUTION 
VO BOVENBOUW
In de film Food Evolution zijn er een paar hoofdrolspelers die voor of tegen het gebruik van genetisch 
gemodificeerde organismen (GGO’s) zijn.  

A. Geef bij de onderstaande personen aan of de persoon voor (V) of tegen (T) het gebruik van GGO is. 

DENNIS CONSALVES (V)

MARK LYNAS (V)

LENA TRIPATHI (V)

ROBERT FRALEY (V)

MARGARAT WILLE (T)

CHARLES BENBROOK (T)

EMMA MUGERWA (V)

ZEN HONEYCUTT (T)

JEFFREY SMITH (T)
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De film bevat meerdere positieve quotes over (GGO’s): “All criticism against genetic modified organisms can 
be largely rejected on strictly scientific criteria.” en “To date, no adverse health effect attributed to the use of 
genetic engineering have been edocumented in the human population.” 

B. Waarom denk je dat er de afgelopen jaren toch een boycot heeft plaatsgevonden op GGO’s in de 
voedselindustrie? Verklaar het domino-effect van het wetsvoorstel om GGO’s te verbannen van Hawaii.

Dankzij gebrek aan kennis over de processen van moderne landbouw, hebben mensen de neiging om bang 
te zijn als ze horen over nieuwe technologieën die ze niet begrijpen. Politici gebruiken dit gebrek van kennis 
voor politieke winst. In veel Europese landen is het tegengaan van de teelt van GM gewassen enorm populair, 
ook als is dit niet in het belang van het volk. Zolang politici op korte termijn winst kunnen boeken, zullen ze 
het populaire beleid steunen als het gaat om landbouw. Politici negeren hiermee de langetermijngevolgen 
van hun beslissing. Op die manier doen politici een dienst aan hun kiezers, maar nemen ze tegelijkertijd een 
beslissing die uiteindelijk schadelijk voor ons allemaal zal zijn. Wanneer omliggende buurlanden kiezen voor 
een GGO-verbod, zal dat zorgen voor een domino-effect omdat je niet als enige land tegen de mening van 
het volk ingaat.

C. Welke invloed heeft de reputatie van Monsanto gehad op hun producten als RoundUp Ready en Bt? 

De negatieve reputatie van Monsanto heeft voor een bepaalde vorm van wantrouwen gezorgd bij mensen, 
waardoor eventuele goede producten die juist wél in het belang van het volk zijn, bij voorbaat worden 
afgekeurd. De deur is dus vrijwel gesloten voor vernieuwingen.

CORRELATIE VS CAUSATIE 
Hier zie je de grafiek gebruikt in de film die een 
verband tussen glyfosfaat en autisme weergeeft.

Zoek de begrippen op. Wat is het verschil tussen 
correlatie en causatie? Denk je dat hier sprake is van 
correlatie of causatie?

Bij een causaliteit hebben de twee variabelen een 
oorzaak-gevolg relatie, terwijl er bij een correlatie 
geen sprake van is. 
Een voorbeeld waarbij er wel een correlatie aanwezig 
is, maar geen sprake van een causaal verband is: 
als er op het strand meer ijsjes worden verkocht, 
dan stijgt het aantal verdrinkingen in de zee. Het 
is niet zo dat een stijging van het aantal verkochte 
ijsjes op het strand resulteert in een stijging van 
het aantal verdrinkingen in de zee. Het is veel 

aannemelijker dat een derde variabele, namelijk de buitentemperatuur, invloed heeft op beide variabelen. 
Als het namelijk lekker warm weer buiten is (i.e. hoge temperatuur), dan zal er meer ijs verkocht worden en 
zullen er meer mensen gaan zwemmen, wat tot een hoger aantal verdrinkingen zal leiden vergeleken bij 
koudere temperaturen (i.e. winter). Er is dus geen sprake van een causaliteit. Datzelfde geldt voor de grafiek 
van glyfosaat en autisme. Er is een derde variabele die invloed heeft op de stijging van beide variabelen 
(bijvoorbeeld het aantal mensen in de Verenigde Staten). 
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ONDERZOEKSOPZET
In de film wordt een onderzoeksopzet gemaakt van het probleem rondom de papajaplant in Hawaii. Een 
soortgelijk probleem komt later naar voren met betrekking tot de Ugandese bananenplant. Hier is echter 
geen onderzoeksopzet voor gemaakt. Maak een onderzoeksopzet over het probleem van de banenplant in 
Uganda. .  

PROBLEEM
Een hardnekkige bacterieziekte (Banana Wilt) dreigt de banaan in Uganda 
uit te roeien. 

VRAAG
Kunnen we de bananenplant in Uganda resistent maken tegen deze 
bacterieziekte?

HYPOTHESE
Met behulp van een gen uit paprika kunnen we de bananenplant resistent 
maken tegen de bacterieziekte. 

EXPERIMENT 
(denk ook aan je 
controlegroep!)

Controlegroep: bananenplant zonder aanpassingen
Experimentgroep: genetisch gemodificeerde bananenplant met gen uit 
paprika
Beide bananenplanten worden blootgesteld aan de bacterieziekte en 
gevolgd in de tijd. Beide groepen worden gelijk behandeld (hoeveelheid 
water, zonlicht, grondsoort etc.)

ANALYSE
De controlegroep is besmet geraakt met de ziekte en sterft af. De 
experimentgroep is ziektevrij en vormt vruchten. 

CONCLUSIE
Het genetisch modificeren van de bananenplant van Uganda met een gen 
uit paprika zorgt voor resistentie tegen de bacterieziekte.
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WAAR LEG JIJ DE GRENS?
MET GENETISCHE MODIFICATIE ZOUDEN WE IN DE TOEKOMST 
AANPASSINGEN KUNNEN DOEN AAN MENSEN VOORDAT ZE GEBOREN 
WORDEN. MAAR WAAR LEGGEN WE DAN DE GRENS? VIND JIJ DAT ER IN 
DEZE GEVALLEN GENETISCHE MODIFICATIE MAG WORDEN TOEGEPAST?

1. VOORKOMEN VAN ASTMA 
2. VOORKOMEN VAN EEN LEVENSBEDREIGENDE SPIERZIEKTE
3. UITKIEZEN VAN DE OOGKLEUR VAN JE KIND
4. LICHAAMSLENGTE KIEZEN VAN JE KIND
5. KIEZEN OF JE KIND EEN MEISJE OF JONGEN WORDT
6. VOORKOMEN DAT IEMAND LATER EEN BRIL NODIG HEEFT
7. VOORKOMEN DAT IEMAND EEN NOTENALLERGIE HEEFT
8. KIEZEN HOE GESPIERD IEMAND KAN WORDEN
9. NIET MEER VATBAAR ZIJN VOOR HIV-INFECTIES
10. VOORKOMEN DAT IEMAND OP JONGE LEEFTIJD KAAL 
WORDT
11. VOORKOMEN DAT IEMAND EEN VERHOOGD RISICO OP 
BORSTKANKER HEEFT
12.  KIEZEN HOE INTELLIGENT IEMAND WORDT
13.  VOORKOMEN DAT IEMAND GEBOREN WORDT MET DIABE-
TES

<< ZET DE NUMMERS OP VOLGORDE VAN JOUW ACCEPTATIE IN 
DE FIGUUR HIERNAAST. 

COLOFON | Auteur: Layla van Goor  Redactie: Susanne Beckers Ontwerp: studio another day 
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