______
Eigen keuze

Verbetersleutel

NAAM: ___________________

Dit lees je in dit boek:
De opmaak kiezen ze zelf.

1. Influenza
2. Spaanse griep
3. Aziatische griep
4. Rotavirus
5. Verkoudheden
6. Hiv virus
7. Ebola
8. Corona

IK STEL ME EVEN VOOR:

influenza (=griepvirus)
Ziekte die het virus
veroorzaakt:
de verschillende
soorten:

symptomen:

Griep
Je hebt drie soorten. Eerst A, dit is de meest ernstige vorm. Dan
B, dit is de iets minder ernstige vorm. En laatst heb je C, de minst
ernstige vorm.
Je krijgt er spierpijn, hoofdpijn en koorts van. Je moet ook
hoesten en niezen.

kan je het voorkomen
of genezen:

Het is erg besmettelijk, maar het geneest wel vanzelf. Er is een
vaccin voor ouderen en baby's omdat griep voor hen gevaarlijk
kan zijn.

hoe krijg je het? hoe
geef je het door?:

Je moet hoesten en niezen en dan komen er druppeltjes met het
virus in vrij. Anderen ademen de druppels in en worden ziek.
Soms landen de virussen op handen, wanneer dan het gezicht
wordt aangeraakt, word je ook ziek.

weetje:

zo zie ik er uit:

Eigen keuze! Bijvoorbeeld, het lijkt op een verkoudheid.

IK STEL ME EVEN VOOR:

influenza (=griepvirus)
Ziekte die het virus
veroorzaakt:
Wanneer:

Spaanse griep
De griep was er in 1918.

Hoe werd de griep in de
hele wereld verspreid?:

De Amerikaanse soldaten gingen vechten in Europa. Zij kwamen
aan in Europa met het virus en namen het mee. Later gingen ze
weer naar huis en namen ze het mee naar daar waar het nog
eens doorgegeven kon worden.

Waarom heette het de
Spaanse griep?:

Spanje deed niet mee en ze konden dus over de griep schrijven
in de kranten. Zij schreven over de griep en daarvan kwam de
naam 'Spaanse' griep.

Symptomen:

Eerst was het een gewone griep met koorts. Dan sloeg de
vermoeidheid toe en werden de zieken zelfs te moe om te eten
en te drinken. Dan kwamen er ademhalingsproblemen bij. Laatst
stierven de zieken.

Hoeveel slachtoffers:

zo zie ik er uit:

Er stierven veel mensen aan. Het waren er tussen de 20 en 40
miljoen.

IK STEL ME EVEN VOOR:

influenza (=griepvirus)
Ziekte die het virus
Aziatische griep
veroorzaakt:
Wanneer:

Hoeveel
slachtoffers:

zo zie ik er uit:

De griep was er in 1957.

Er vielen een miljoen doden.

IK STEL ME EVEN VOOR:

rotavirus

Ziekte die het virus
veroorzaakt:

symptomen:

Buikgriep, dit is geen griep, maar een darmontsteking.

Je krijgt buikkrampen, diarree en moet overgeven.

Waar vallen de meeste
slachtoffers van dit
virus?:

Vooral in ontwikkelingslanden hebben mensen er last van. Het
virus komt daar veel voor en er sterven elk jaar bijna 2 miljoen
kinderen aan.

Kan je het voorkomen
of genezen?:

Er bestaat een vaccin tegen.

zo zie ik er uit:

IK STEL ME EVEN VOOR:

virussen die verkoudheid veroorzaken
Ziekte die het virus
veroorzaakt:

symptomen:
Hoeveel virussen bestaan
er die je een verkoudheid
kunnen geven?:

Hoe kan je genezen
van een verkoudheid?
Hoe zorgt je lichaam
hier voor?:

zo zie ik er uit:

Verkoudheid
Het virus steekt je neus, keel en oren aan. Je moet hoesten en
niezen en je moet vaak snuitten. Het is een milde vorm van
griep.

Er zijn meer dan 200 soorten die je dit kunnen geven.

Je lichaam heeft antistoffen, ridders die je lichaam verdedigen. Zij
beschermen je tegen een verkoudheid. Het virus dringt binnen
en ze schieten in actie. Je lichaam heeft de virussen niet graag en
wil ze niet ver laten komen. Daarom krijg je een verkoudheid. De
loopneus, niezen, … zijn acties om de virussen naar buiten te
krijgen.

IK STEL ME EVEN VOOR:

hiv-virus

Ziekte die het virus
veroorzaakt:

wat doet het virus
in je lichaam?:
Is het het virus dat jou
doodt? Of werkt dit
anders?:

Kan je het behandelen?
Kan iedereen dit?:

zo zie ik er uit:

Het veroorzaakt aids.

Het virus zorgt ervoor dat je immuunsysteem niet goed meer
werkt. Het nestelt zich in je lichaam. Als er ziekteverwekkers in je
lichaam komen, maakt het antistoffen aan om ze onschadelijk te
maken. Het hiv-virus doodt die antistoffen.

Het virus zelf doodt niet. Vaak sterven mensen aan dit virus
doordat er een ander virus binnen kon komen waartegen je
immuunsysteem je niet meer kon verdedigen.

Er zijn medicijnen voor. Die moet je heel je leven lang elke dag
nemen. In Afrika hebben veel mensen de ziekte, maar die
kunnen de medicijnen niet betalen. Ze zijn erg duur.

IK STEL ME EVEN VOOR:

Ebolavirus

wat doet het virus
in je lichaam?:

symptomen:

Het virus nestelt zich in de lever en steekt van daaruit andere
organen ook aan. Het veroorzaakt kleine scheurtjes waardoor
het bloed uit de bloedvaten in het lichaam loopt. Het zorgt voor
inwendige bloedingen.

Het bloed stroomt uit alle openingen van de zieke naar buiten.
(mond, neus en ogen)
Je krijgt ook koorts, zware hoofdpijn en sterke pijnscheuten.

Kan je genezen? Ga je
er aan dood?:

Het virus is erg gevaarlijk en ongeneeslijk. Er zijn geen
medicijnen en er is geen vaccin. De kans is maar 1/10 om te
overleven.

Hoe ziet het
ebolavirus er uit?:

Het is een draadvormig virus dat lijkt op touw.

zo zie ik er uit:

IK STEL ME EVEN VOOR:

coronavirus

ziekte die het virus
veroorzaakt:
Hoe ziet het virus er
uit? (vergelijking
kroon) :
Welk coronavirus was
er in 2002:

Het veroorzaakt COVID-19.

Het virus lijkt onder de elektronenmicroscoop op een kroon.
Kroon is in het Latijn 'corona'.
Toen was er SARS. Vooral China had problemen en 800 mensen
stierven.

Hoeveel bekende soorten zijn
Er zijn zeven bekende soorten van het coronavirus, waaronder
er van het virus en benoem er
SARS en MERS.
twee:

Wat zijn de
symptomen van
COVID-19?:
Wat is een pandemie?:

zo zie ik er uit:

Je krijgt een snotneus, hoest, koorts, keelpijn, spierpijn en
ademhalingsproblemen.

Het is een besmettelijke ziekte die bijna de hele wereld treft.

extra

