
 
 

 



 
 

 

Aids 
Dit is een ziekte die je krijgt door het hiv-virus. Het virus zelf doodt niet. Het zorgt 

ervoor dat je immuunsysteem niet goed meer werkt.  

Anesthesist 
Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor de 

verdoving van patiënten en coördinatie van de intensieve 

zorgen. 
 

Antilichamen 
Dit zijn vechters die ons lichaam aanmaakt om indringers zoals 

virussen te bestrijden. Het zijn ridders die hun burcht (je 

lichaam) beschermen. 

 

Antiviraal Anti = tegen    ;      viraal = virussen     → tegen virussen  

 

Apotheker 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

bereiden en verkopen van medicijnen. Ze zorgen dat zieken de 

juiste medicijnen nemen, ze volgen zieken op. 

 
 

Arts-specialist 
Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor een 

bepaald domein waarin hij/zij gespecialiseerd is. Het is een 

aanspreekpunt over bepaalde problemen. 

 

Aziatische griep 
Dit was een soort griep die in China op kwam dagen. Bijna een 

miljoen mensen stierven.  

 

Bacterie 

Dit is een soort microbe. Deze zijn iets groter dan virussen en 

leven wel op zichzelf. Het zijn ook ziekmakers. Heel wat 

bacteriën zijn niet gevaarlijk. 

 
 

Chirurg 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

opereren van mensen. Ook bij infecties (kan door virus) 

moeten ze helpen. 

 

 



 
 

 

Coronavirus 

Het is een virus dat nu heel bekend is. Er was een coronavirus 

even geleden dat SARS heette. Nu is er het COVID-19 virus. 

Je krijgt er een snotneus, hoest, koorts, keelpijn, spierpijn en 

ademhalingsproblemen van. 

 

Ebolavirus 

Het hoort bij de groep virussen die inwendige bloedingen 

veroorzaken.   

Het is ongeneeselijk. Het is een draadvormig virus en nestelt 

zich in de lever. Van daaruit maakt hij ook andere organen 

ziek. 

 

Eiwitten 

Dit zijn belangrijke bouwstenen die ons lichaam nodig heeft. 

Je kan ze bijvoorbeeld uit eten halen.  

 

 

Elektronenmicroscoop 
Een speciale microscoop die heel erg vaak kan vergroten. Zo 

vaak dat je de virussen kan zien. 

 

Epidemioloog 

Wetenschapper die vreselijke ziektes die uitbreken bestuderen. 

 

Filosoferen 

Samen nadenken over vragen waarop geen passend antwoord te 

vinden is. 

 

 

Gastheer 

Dit is het wezen waarin virussen binnendringen. Daarin kunnen 

ze verder leven en zich voortplanten.  

 

 

Genetisch materiaal 
Dit is het recept voor alle leven dat in elke cel in je lichaam 

zit. Dit is het materiaal dat maakt wie je bent.  

Hiv-virus 
Dit is het virus dat de ziekte aids veroorzaakt. De ziekte die 

je immuunsysteem aantast. 

 

Huisarts 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

onderzoeken van patiënten en voor het opstarten van 

triageposten. 

 
 



 
 

 

Hygiëne 

Dit is properheid, netheid. Dingen die totaal niet vies zijn, zijn 

heel hygiënisch. 

 

Influenza 

Dit is een virus. Er zijn verschillende soorten influenza van 

heel ernstig naar minder ernstig. Het virus geeft de griep. 

Mensen krijgen spierpijn, hoofdpijn en koorts. Het is heel erg 

besmettelijk, maar geneest vanzelf.  

 
 

Immunoloog 

Dit zijn wetenschappers die bestuderen hoe ons lichaam zich beschermt tegen 

virussen en andere microben. 

 

Immuunsysteem 

Het immuunsysteem beschermt je tegen indringers van 

buitenaf. Het is ontworpen om het lichaam te verdedigen 

tegen lichaamsvreemde stoffen als bacteriën, virussen, 

schimmels, parasieten en gifstoffen. 

 

Inwendige bloeding 

Soms bloed je zonder dat je dit aan je lichaam kan zien. Je 

hebt dan een inwendige bloeding. In je lichaam is iets 

gescheurd. Daardoor bloed je van binnen en dit kan heel 

gevaarlijk zijn.  
 

Kinesitherapeut 
Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

behandelen van mensen zodat ze hun lichaam weer goed kunnen 

gebruiken. 
 

Laborant 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

onderzoeken van staaltjes van mensen om te zoeken naar 

virussen en bacteriën. 

 

Microbe 

Microbe is een verzamelnaam voor verschillende micro-

organismen. Dat zijn levensvormen die zo klein zijn dat je ze 

met het blote oog niet kunt zien. Er zijn vier soorten 

microben. Je hebt bacteriën, virussen, schimmels en 

parasieten.  

  



 
 

 

Microbioloog 
Microbiologen werken in ziekenhuizen, in de voedingsindustrie, 

in de geneeskundige industrie, in de klas, … Ze bestuderen alle 

microben. 

 

Medische 

ontwikkeling 

Onze gezondheidssector groeit steeds meer en meer. Ze ontdekken nieuwe dingen, 

maken nieuwe medicijnen, … Er is een echte ontwikkeling. We worden steeds beter en 

sterker.  

Milieuonderzoeker 
Ze bestuderen de kwaliteit van het milieu zoals het drinkwater 

en zorgen dat er geen virussen in zitten. 

 

Organen 

Organen zijn delen van een levend wezen die een vaste taak 

hebben. Het zijn werktuigen van ons lichaam. Zo heb je het 

hart, de longen, de maag, de hersenen, de nieren, de lever, … 

 

 

Oppervlaktespanning  
Water bestaat uit kleine deeltjes. Dit zijn moleculen. Ze 

trekken elkaar heel erg hard aan net zoals magneten. Dit is de 

oppervlaktespanning van water.   

Pandemie 

Een besmettelijke ziekte die bijna de hele wereld treft. 

 

 

pH schaal  
Dit is een schaal waarmee je de zuurtegraad van water kan 

meten. Het gaat van heel zuur naar heel basisch. Het gaat van 

0 tot 14. Bij 7 heb je neutraal water.   

Psycholoog 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

helpen van mensen met problemen met zichzelf. 

 

 



 
 

 

Receptoren 
Dit zijn ontvangers. Het zijn plaatsen waarop de stekels van 

virussen zich kunnen vastmaken. Daardoor kunnen virussen 

binnen in onze cellen.  

 

Rotavirus 
Buikgriep krijg je van verschillende virussen, maar één van de 

gemeenste is het rotavirus. Je krijgt diarree, buikkrampen en 

je moet overgeven.   
 

Spaanse griep 

Een soort griep die vroeger tijdens de Eerste Wereldoorlog 

kwam opdagen. Mensen kregen eerst gewone griep met koorts. 

Dan werden ze heel moe en kregen ze moeilijkheden met 

ademen. Nadien stierven ze. 
 

Spoedarts 
Op spoed komen mensen met uiteenlopende ziekten binnen en 

de spoedarts moet ze telkens helpen. Hij/zij moet heel snel 

werken. 

 

Vaccin 

Dit wordt ingespoten bij mensen en zorgt ervoor dat ze beter 

bestand zijn tegen het virus waarvoor het vaccin gemaakt is. 

Het is een verzwakt virus dat je lichaam leert vechten tegen 

het echte virus nog voor je het gehad hebt.  

 
 

Verpleegkundige 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

bieden van hulp aan zieken. Ze ondersteunen zieken, houden ze 

in het oog, geven pilletjes, … 

 

 

Vetten 

Het is een bron van energie voor ons lichaam. Je kan ze 

bijvoorbeeld uit eten halen. Ze zijn erg belangrijk, maar te 

veel is nooit goed.  
  

Vitamines 

Vitamines zijn voedingsstoffen die in kleine 

hoeveelheden voorkomen in eten en drinken. Ze zijn 

nodig voor een normale groei en ontwikkeling en om 

gezond te blijven. 

  



 
 

 

Viroloog Wetenschappers die virussen bestuderen. 

 

Virus 

Ze zijn de kleinste microben die er bestaan. Ze leven niet op 

zichzelf en hebben een gastheer nodig. Het zijn ziekmakers, 

maar ze zijn zeker niet allemaal even gevaarlijk.   

 

 

Ziekenhuisapotheker 
Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

leveren en maken van medicijnen voor zieken in het ziekenhuis. 

 

Ziekteverwekkers 

Ziekteverwekkers zijn organismen die je ziek maken. Ze 

dringen je lichaam binnen en maken je ziek. Zo heb je 

bacteriën, virussen, … 
 

Zorgkundige 

Dit is een beroep uit de zorgsector dat instaat voor het 

ondersteunen en aanbieden van verzorging aan patiënten. Het 

zijn vaak oudere mensen en gehandicapte mensen die deze 

zorg ontvangen. 

 

Zorgsector 

De zorgsector bestaat uit verschillende zorg gevende 

beroepen. Zo heb je verpleegkundigen in ziekenhuizen, 

dokters en huisartsen, apothekers, rusthuizen, …  

 



 
 

 

 


