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Kennis op een rijtje:
Virussen zijn veel kleiner dan bacteriën. Verder kunnen virussen zich niet in
hun eentje voortplanten, bacteriën wel. Virussen kunnen dat pas wanneer ze
een ander levend wezen binnendringen, de gastheer.
Een virus is een microbe. Virussen zijn de allerkleinste microben die er
bestaan. Om ze te zien heb je een elektronenmicroscoop nodig die
microbiologen gebruiken.
Virus betekent letterlijk ‘gif’ in het Latijn. Mensen twijfelen wel of een virus
een levend organisme is. Ze kunnen zich niet zomaar voorplanten zonder een
gastheer. Alleen kunnen ze niet overleven.
Een virus heeft altijd een kern met genetisch materiaal in. Dat is het recept
voor alle leven dat in elke cel in je lichaam zit. Dat hebben ze nodig om zichzelf
te kunnen kopiëren. Daarrond zit een omhulsel dat bestaat uit eiwitten.
Sommige soorten hebben nog een extra wand met stekels. Dat is een
enveloppe. Die bestaat uit eiwitten en vetten. Dit maakt de enveloppe iets
minder sterk. Alleen wanneer de enveloppe nog helemaal heel is, kan het virus
een ziekmaker zijn.
Een enveloppe kan je makkelijk stuk krijgen door je handen met zeep te
wassen.
De ‘spikes/stekels’ op de enveloppe zijn heel belangrijk want ze kunnen zich
vastmaken aan de receptoren (ontvangers) in ons lichaam. Zo brengen ze ons
immuunsysteem (wat ons beschermt tegen ziektes) op gang en worden we ziek.
Enveloppen zijn dan misschien wel minder stevig en gaan snel kapot, maar het
coronavirus is bijvoorbeeld een virus met een enveloppe. Dat is toch heel
gevaarlijk. Dit komt doordat het virus zich heel vaak razendsnel kan
aanpassen.
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OPDRACHT:
Los het kruiswoordraadsel op. Heb je alles goed onthouden?
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Horizontaal
Hoe heet het systeem dat ons beschermt tegen
ziekmakers?
Binnen de microben heb je bacteriën, maar ook …
Om virussen af je handen te wassen, moet je
wassen met …
In onze cellen kunnen virussen zichzelf …
Daardoor komen er steeds meer bij.
Hoe noemen wetenschappers het organisme waarin
een virus binnendringt?
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Verticaal
Een virus heeft telkens een omhulsel gebouwd uit
…
Een wetenschapper die virussen bestudeert, heet
een …
Een enveloppe bestaat uit een wand met …
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Een virus behoort tot de grote groep van …
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Kennis op een rijtje:
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OPDRACHT:
Je hebt natuurlijk je virussenboekje gemaakt met alle informatie over de
virussen. Dit kan je nog gebruiken en herbekijken. Wanneer dit nog niet af
is, kan je dit nog even aanvullen.

Kleef hier een kopie van jouw virus:
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Kennis op een rijtje:
Behandelen en beschermen - hygiëne:
Op je handen zitten microben. Door je handen lang genoeg met zeep te wassen, gaan ze van je handen af. Je moet
ze regelmatig wassen! Ook tussen de vingers, de polsen, …
Niezen doe je best in je ellenboog. Je kan het in een zakdoek doen, gooi deze dan ook meteen weg.
Je houdt afstand van elkaar en vermijdt fysiek contact. (geen handen schudden, kussen, …)
Raak je gezicht zelf niet te veel aan met je handen.
Social distancing betekent dat mensen afstand moeten houden. Er worden regels opgelegd die hierbij helpen. Zo
kunnen ze werken aan ‘flattening the curve’. Dit wil zeggen dat ze niet alle mensen tezamen ziek willen. Ze maken
die pieken plat en verspreiden de grafiek. Zo krijgen de ziekenhuizen het niet te druk in één keer.

Vaccins
Geneesmiddel om te zorgen dat je niet ziek wordt.
Het bestaat tegen virussen en tegen bacteriën. Het is een zwak virus dat in je lichaam gebracht wordt. Zo zwak
dat je niet ziek wordt, maar je lichaam maakt wel antistoffen aan. Het leert er tegen te vechten. Wanneer er een
sterker virus van komt, weet je hoe je er tegen moet vechten en word je niet ziek. Er kunnen meerdere vaccins in
één spuitje zitten.

Medische vooruitgang
Het virus wordt alleen onderzocht en bekeken, dan worden stoffen of manieren gezocht die het virus verzwakken.
Dan proberen ze het virus met een drager zoals olie in een vaccin te krijgen. Dan testen ze het op dieren, op
gezonde mensen en op zieke mensen. Laatst verkopen ze het.

Laboratoria
Microbiologen werken in ziekenhuizen, in de voedingsindustrie, in de geneeskundige industrie, in de klas, …
De elektronenmicroscoop wordt gebruikt om virussen te vergroten. Met het blote oog zijn ze niet zichtbaar.
Virologen bestuderen virussen.
Milieuonderzoekers bestuderen de kwaliteit van het milieu zoals het drinkwater en zorgen dat er geen virussen in
zitten.
Epidemiologen bestuderen vreselijke ziektes die uitbreken.
Immunologen bestuderen hoe ons lichaam zich beschermt tegen virussen en andere microben.
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Beroepen zorgsector
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OPDRACHT: Vul tijdens de presentaties de mindmaps aan:

Wat kan jij doen tijdens een crisis? Schrijf het hier neer!
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Kennis op een rijtje:
Proef 1:
Virussen worden doorgegeven doordat ze vaak ook op je handen zitten. Ze blijven heel
goed kleven. Door je handen met water te wassen, zullen ze niet allemaal verdwijnen. Je
wast best met zeep en dit doe je best heel grondig. Daardoor kan je ze allemaal
wegkrijgen. Dit wordt getest met een proefje rond de oppervlaktespanning van water.
Water bestaat uit kleine deeltjes, moleculen. Ze trekken elkaar onderling aan en dat is
oppervlaktespanning. De zeep breekt deze spanning en de watermoleculen met pepers
schieten uit elkaar.

Proef 2:
Virussen zijn overal te vinden. Wanneer we niezen en hoesten, komen ze naar buiten.
Ook wanneer we verkouden zijn, brengt ons lichaam de virussen naar buiten met behulp
van snot. Snot kan je namaken. Je maakt slijm met drie ingrediënten. Doordat er
specifieke stoffen inzitten, blijven de ingrediënten samenhangen en krijg je slijm. Lijm
en lenzenvloeistof binden aan elkaar en de scheerschuim zorgt voor openingen zodat het
luchtiger wordt.

Proef 3:
Virussen kunnen je erg ziek maken. We hebben een immuunsysteem dat ons hiervan
probeert te redden. Ze maken antilichamen en gaan de strijd aan. Verschillende
wetenschappers bestuderen hoe we ons verzetten. Deze wetenschappers heten
immunologen. Sommigen bestudeerden de effecten van kruiden. Er zijn heel wat kruiden
die ons lichaam sterker proberen maken om virussen tegen te gaan. Met deze kruiden kan
je thee maken. Het heten antivirale kruiden. Je kan pepermunt en rozemarijn gebruiken,
je kan oregano, salie en basilicum gebruiken, je kan voor venkel gaan of voor knoflook.
Allemaal zitten ze boordevol vitaminen.

Proef 4:
Microbiologen werken op verschillende domeinen in onze maatschappij. Je hebt de
virologen, immunologen, epidemiologen, … Je had ook de milieuonderzoekers. Zij houden
zich bezig met het milieu. Één van hun taken is water onderzoeken en kijken of er geen
virussen aanwezig zijn. Je kan water ook op een andere manier testen. Water kan
ingedeeld worden op een pH schaal. Dit is op basis van de zuurtegraad van water. Het
gaat van 0 heel zuur, naar 7 neutraal en naar 14 heel base. We drinken neutraal water.
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OPDRACHT:
Beantwoord de filosofische vragen (heel persoonlijk!)
Hebben dieren humor?

Hoek 1

Waarom vinden we snot vies?

Hoek 2

Kan je communiceren met planten?

Hoek 3

Bestaan er slechte mensen?

Hoek 4
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OPDRACHT BIJ LES 1: zoek de woorden in de woordzoeker.
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Welke
Hoe heet de
verschillen zijn
microscoop die
er tussen een
microbiologen
bacterie en
gebruiken?
een virus?

Wat zit er in de
kern van een
virus?

Hoe heet het
systeem dat
vecht tegen de
virussen?

OPDRACHT BIJ LES 1: Maak je eigen vragendobbelsteen en stel daarmee
vragen aan anderen. Je knipt hem uit en vouwt hem op de juiste manier.

Wat doen
virussen in een
menselijke cel?

Waarom is het
coronavirus zo
gevaarlijk?

Uit welke
bouwsteen is
een virus
gebouwd?
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Hoe heten
wetenschappers
die microben
bestuderen?

OPDRACHT BIJ LES 2: Verbind de virussen met de juiste kenmerken. Er
kunnen meerdere dingen naar een virus getrokken worden.
Influenza

O

O

Enorm dodelijk door inwendige
bloedingen.

Hiv-virus

O

O

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

O

Kwam in 1957 en doodde een
miljoen mensen.

O

Kwam net na de Spaanse griep en
doodde evenveel mensen.

O

Het heet eigenlijk
darmontsteking.

O

Amerikaanse soldaten gingen dit
virus meenemen.

O

Er zijn drie soorten van dit virus.
(A, B en C)

O

Veroorzaakt COVID-19.

O

Ons lichaam maakt de symptomen
om het virus buiten het lichaam
te krijgen.

O

Ontstaat door rotavirus.

O

Mensen werden er zo moe van dat
ze niet meer konden eten en
drinken.

O

Zorgt ervoor dat je
immuunsysteem niet meer gaat
kunnen werken.

Spaanse griep

Aziatische griep

Verkoudheid

Coronavirus

Ebolavirus

Buikgriep

O

O

O

O

O

O
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OPDRACHT BIJ LES 3: Zoek in het raster de dingen die samen horen. Maak
zo groepen van 3 kaders. Deze noteer je onderaan op de lijnen.

Zeep

Verzwakt virus

Virussen onderzoeken

Voor je ziek wordt

Testen op mensen

Polsen

Vaccin

Arts-specialist

Verkopen in winkel

Huisarts

Lang genoeg

Spoedarts

1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

2

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

4

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

OPDRACHT BIJ LES 4: Teken de gevraagde begrippen om ze zo uit te
leggen.
Oppervlaktespanning

pH schaal
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OPDRACHT: We zagen in het doorgeefspel en in de talentenles dat je
voorzichtig moet zijn zodat je virussen niet krijgt of doorgeeft.

Één van die dingen die je moest doen, was afstand houden. Dit wordt ook ‘social
distancing’ genoemd. Bekijk het filmpje:

Beantwoord nu de vragen:
1. Wat betekent ‘Flattening the curve’?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________

2. Welke regels helpen ervoor dat mensen afstand houden?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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OPDRACHT: We leerden over vaccins en ons immuunsysteem. Dit filmpje legt
hier nog wat meer over uit.

Bekijk het filmpje:

Beantwoord nu de vragen:
1. Wat is een risicogroep?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Kan je anderen besmetten wanneer je je niet ziek voelt?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Wat is groepsimmuniteit?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Wat is vaccineren?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Voor welke ziektes kreeg je al eerder een vaccin?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

17

