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C o r o n a JAARGROEP 7-8

W E R K B L A D

Eind december 2019 waarschuwde 
een dokter in de Chinese stad 
Wuhan dat er een gevaarlijke 
ziekte op de loer lag. Die leek op 
een gewone griep, maar mensen 
konden hiervan volgens hem 
dodelijk ziek worden.
De ziekte is waarschijnlijk 
begonnen op een van de vele 
markten in Wuhan. Daar worden 
veel wilde dieren verkocht om 
op te eten, zoals vleermuizen en 
apen. En de ziekte kan daar zijn 
overgegaan van die dieren op 
mensen.
De dokter werd eerst niet geloofd 

door de overheid. Die wachtte 
af en toen duidelijk werd dat de 
dokter gelijk had, was het al te laat 
om te kunnen ingrijpen. Er waren 
toen al te veel mensen besmet.
Vanuit China brachten besmette 

mensen zonder het te weten 
de ziekte ook over naar andere 
gebieden in de wereld. Hierdoor is 
de ziekte nu over de hele wereld 
verspreid en is er sprake van een 
pandemie.

De coronaziekte wordt 
veroorzaakt door een virus. Dat is 
een microscopisch klein wezentje 
dat alleen kan leven in een dier of 
mens. Het kan een mens flink ziek 
maken. En het vervelende is dat er 
geen medicijnen zijn, die helpen 
tegen virussen. Dat moet je eigen 
lichaam doen met antistoffen.
Het virus dat nu rondwaart, 
noemen we het coronavirus. 
Dit virus kan van mens op mens 
overgaan in deeltjes speeksel die 
door de lucht vliegen als iemand 

bijvoorbeeld hoest of niest. 
Daarom wordt aangeraden om 
afstand van elkaar te houden en 
te niezen of hoesten in je gebogen 
arm.
Wat opvalt is dat vooral oudere 
mensen erg ziek kunnen worden 
van het virus en er zelfs door 
kunnen doodgaan. Kinderen 

lijken juist zelden ziek te worden. 
Maar zij kunnen de ziekte wel 
overdragen op ouderen. En 
daarom is het verstandig om je opa 
en oma een tijdje niet te bezoeken.

Je kunt het zo gek niet 
bedenken, Chinezen 

eten bijna elk dier. 
Ook slangen.

Zo ziet het coronavirus eruit. Lijkt 
groot, hè. Maar in werkelijkheid is 
het zo klein dat je het alleen kunt 

zien onder een speciale microscoop.

Opdracht 1
Heb jij wel eens griep gehad? Zo ja, waar had je toen last van?

Opdracht 1
Waar merk jij vooral aan dat er momenteel een besmettelijke ziekte heerst?

2 Wat is een virus?

1 Hoe is de coronaziekte ontstaan?
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Onze overheid heeft strenge 
maatregelen genomen om met 
name de oudere mensen te 
beschermen. Dat lukt alleen als 
we elkaar zo weinig mogelijk 
aanraken. Op die manier hopen 
we dat het virus vanzelf verdwijnt.
Daarom gingen scholen dicht, 
blijven mensen binnen, zijn 
winkels en cafés gesloten en zie 
je veel lege straten. Allemaal erg 
vervelend, maar zo zorgen we er 
in ieder geval voor dat mensen 
niet allemaal op hetzelfde moment 
ziek worden. Want dat zouden de 
ziekenhuizen niet aankunnen.

Maar we zitten met een enorm 
probleem dat we een beetje voor 
ons uit schuiven. Er komt namelijk 
een moment dat we moeten 
beslissen dat we allemaal weer 
aan het werk gaan. Dit kan niet te 

lang zo doorgaan, omdat veel 
mensen in de problemen raken 
doordat ze geen werk en dus 
geen inkomen hebben. De echte 
oplossing van het probleem zal 
toch van de artsen moeten komen.

We zullen ons pas echt veilig gaan 
voelen als er een vaccin tegen het 
coronavirus gemaakt is. Vaccins 
kennen we allang in de vorm van 
een griepspuit. Elk jaar kunnen 
mensen zo’n inenting krijgen bij 
de huisarts. Er wordt dan een 
klein beetje van een griepvirus 
ingespoten. Je krijgt een lichte 
vorm van die griep waardoor je 
lichaam antistoffen gaat maken 
die dat virus doden. Daarna ben je 
voortaan immuun voor deze vorm 
van griep.

Wetenschappers over de hele 
wereld zijn druk bezig met het 
maken van een vaccin tegen het 
coronavirus. Maar het zal nog 
wel een tijdje duren voordat dat 
beschikbaar is. Een vaccin moet je 
immers eerst ontzettend 
goed testen. Want wat 
je zeker niet wilt, is dat 

mensen er juist ziek van gaan 
worden. Dus het goede nieuws is 
dat er een vaccin aankomt. Maar 
tot die tijd: houd afstand en hoest 
in je mouw!

De mensen die in 
de ziekenhuizen 

werken, hebben het 
op dit moment  

erg druk.

En was regelmatig 
je handen.

Opdracht 3
In welke beroepen zullen nu veel mensen werkloos zijn?

Opdracht 4
Wat doe jij nu anders dan in de tijd dat het virus er nog niet was?
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3 Wat zijn de gevolgen?

Wat is de oplossing?
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