
Thema: 
Microben
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Les 1: Wat zijn microben?

Schimmels zijn de grootste microben. 

Schimmels leven in de lucht, op planten en in het water. 

Je hebt schadelijke schimmels vanwege hun aanmaak van giftige 
stoffen in ons lichaam.

Er zijn ook onschadelijke schimmels. Ze kunnen zelfs helpen bij het aanmaken van antibioticum. 

Voorbeeld: Penicillium (foto)
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Les 1: Wat zijn microben?

Bacteriën kunnen zich razendsnel vermenigvuldigen.

Het grootste deel bacteriën is onschadelijk. Ze kunnen zelfs helpen bij 
het maken van voedsel. 

Een klein deel bacteriën is schadelijk vanwege hun aanmaak van giftige stoffen in ons lichaam. 

Er zijn drie soorten bacteriën: staafjes, spiraaltjes en bolletjes

Voorbeeld: Lactobacillus (foto)
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Les 1: Wat zijn microben?

Virussen zijn de kleinste microben.

Virussen zijn het schadelijkst voor de mens, ze maken ons ziek.

Virussen kunnen niet op zichzelf overleven. Ze hebben een ‘gastheer’ nodig om zich te 
vermenigvuldigen en zich te verspreiden.

Virussen kunnen dus overgedragen worden van persoon tot persoon.

Voorbeeld: Griep (foto)
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Les 2: Verspreiding van een infectie

Na de proef… vraag ik aan jullie:
• Hoeveel leerlingen werden er in het begin besmet volgens jullie?
• Hoeveel leerlingen zijn er na vijf minuten besmet?
• Vinden jullie dit veel/weinig?
• Denken jullie dat dit in de realiteit ook zo gebeurt?
• Hoe zou je het verspreiden kunnen voorkomen?
• Probeer jullie handen eens te gaan wassen! Wat gebeurt er dan?
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Les 2: Verspreiding van een infectie

Wat is de incubatietijd? Leg uit.

De incubatietijd is de tijd tussen de besmetting en de eerste 
symptomen van de ziekte. 
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Les 2: Verspreiding van een infectie

Waarom hoesten en niezen we? Leg uit.
Wanneer we schadelijke microben inademen kriebelen ze onze neus. Onze hersenen zorgen ervoor 
dat we dan hard hoesten of niezen om ze snel uit ons lichaam te krijgen. 

Wat is de beste manier om te niezen? 
In een zakdoek

Hoe komt het dat je nog steeds infecties kan verspreiden als je niest of hoest met je hand voor 
de mond? Geef twee redenen.
1. Je hand houdt niet alle ziektekiemen tegen
2. De ziektekiemen zitten op je handen. Als je iemand of iets aanraakt kan je hen nog besmetten.
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Les 2: Verspreiding van een infectie

• https://schooltv.nl/video/hoe-kun-je-hygienisch-niezen-in-je-
hand-je-elleboog-of-een-zakdoek/#q=niezen
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Les 3: Voorkomen van een infectie
Het natuurlijke afweersysteem

https://www.youtube.com/watch?v=asosmZbe66Q (3.20’ tot 4.10’)
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Les 3: Voorkomen van een infectie
Het natuurlijke afweersysteem

Eerste verdediging: Ziektekiemen uit ons lichaam houden
Dat doen we via de huid en de neus (met slijmen en neushaartjes).
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Les 3: Voorkomen van een infectie
Het natuurlijke afweersysteem

Tweede verdediging: Niet-doelgerichte witte bloedcellen
Vallen alle onbekende indringers aan die door de eerste verdediging 
raakten.
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Les 3: Voorkomen van een infectie
Het natuurlijke afweersysteem

Derde verdediging: Doelgerichte witte bloedcellen
Als er te veel indringers zijn voor de tweede verdediging, dan komt de 
derde verdediging. Zij maken antistoffen specifiek voor één soort 
ziektekiem. 

De antistoffen blijven nog lang in je bloed, ook na de ziekte. Je bent dus 
een tijdje immuun voor deze ziekte.
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Les 4: Voorkomen van een infectie
Vaccinaties

1. Hoe heette de dokter die vaccinaties ontdekte?
Edward Jenner ontdekte ze in 1796.

2. Op welke manier dacht Jenner de dodelijke pokken te kunnen stoppen?
Dokter Jennes besmette een kind eerst met de minder gevaarlijke koepokken. Hij ontdekte dat het 
kind nadien immuun was voor de dodelijke pokken.

3. Wat gebeurde er met James nadat hij werd besmet met de koepokken?
Hij werd even ziek, maar genas snel. 

4. Wat gebeurde er met James nadat hij werd besmet met de pokken?
Hij werd niet ziek./Hij vertoonde geen symptomen van de pokken.
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Les 4: Voorkomen van een infectie
Vaccinaties

Wat IS een vaccinatie en wat DOET het in je lichaam?
Een vaccin is een onschadelijke versie van een ziektekiem. 
De doelgerichte witte bloedcellen maken hiervoor antistoffen 
aan. 
Je wordt niet/even ziek en hebt vanaf dan antistoffen in je 
bloed tegen de gevaarlijke ziektekiem.
Het is dus om een infectie te voorkomen, niet genezen.
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Les 5: Behandelen van een infectie

Wat zijn antibiotica?
Antibiotica zijn speciale geneesmiddelen om bacteriële infecties te 
behandelen. Ze werken dus niet tegen virussen.

Waarom mogen we geen antibiotica van anderen gebruiken? 
Antibiotica worden specifiek gemaakt voor een soort bacterie. De 
ene antibiotica werken dus niet hetzelfde als de andere. 
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Les 5: Behandelen van een infectie

Wat kan er gebeuren als we onze antibiotica niet correct innemen? 
Als je je antibiotica niet inneemt zoals de dokter het zegt, kunnen de 
sterkste bacteriën overblijven in je lichaam. Die sterke bacteriën kunnen 
later opnieuw een infectie veroorzaken waar de antibiotica niet meer 
tegen werkt.

Wat is een pijnstiller?
Een pijnstiller is een geneesmiddel om de symptomen van een infectie te 
verzachten.
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Les 6: Epidemie en pandemie

Link webquest
https://sites.google.com/site/epidemieenpandemie/
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Les 7: Coronavirus

SARS-CoV-2 is de wetenschappelijke 

naam van een soort coronavirus dat de 

besmettelijke luchtwegaandoening 

COVID-19 bij mensen veroorzaakt.

Kaat De Meutter 18



Les 7: Coronavirus

Stellingen

• De klimaatopwarming is een veel groter probleem dan de coronacrisis.
• Tijdens de lockdown mogen bejaarden in een rusthuis één zelfde bezoeker krijgen die nog 

steeds op 1,5 meter afstand blijft.
• Als een persoon op sterven ligt in het ziekenhuis, moet familiebezoek toegelaten worden. 
• Zorgverleners moeten extra voordelen krijgen tijdens en na de coronacrisis. Bijvoorbeeld als 

eerste weer naar de kapper mogen.
• Er zou een app gemaakt moeten worden die alle mensen die besmet kunnen zijn volgt. Elke 

beweging en elk contact wordt bijgehouden.
• Het was de beste oplossing om de scholen te sluiten voor een lange tijd.
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Les 7: Coronavirus

Hoe voer je een debat?
http://youtu.be/LAJoNpeUPGc?hd=1&fbclid=IwAR3ZFU94PNQ
yeoUVcoOUzfHot1b_UBUe-y02FQWROC3czJuDQeak26umcB4Kaat De Meutter 20
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Les 8: Maak je eigen microbe
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