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VRAAG 1

Wetenschappers vermoeden dat het coronavirus afkomstig is van een vleermuis of 
schubdier (zie afbeelding 2). Bij deze levendbarende dieren zijn virussen aangetroffen die 
sterk lijken op het coronavirus.

A Zoek op bij welke groep deze dieren horen.  
Vleermuizen zijn amfibieën / reptielen / zoogdieren en schubdieren zijn  
amfibieën / reptielen / zoogdieren.

B Normaal gesproken dringt een virus niet zomaar je lichaam binnen. 
Welke delen van je lichaam zorgen ervoor dat virussen niet binnen kunnen komen? 
Noteer er twee.

Je slijmvliezen en je huid zorgen ervoor dat virussen niet zomaar je lichaam binnen 
kunnen dringen.

C Bekijk afbeelding 1. Op versmarkten in landen zoals China kun je levende dieren, 
stukken vlees en dode dieren kopen. 
Waardoor loop je op zulke versmarkten meer kans om besmet te worden dan in een 
supermarkt waar het vlees allemaal verpakt is?

Mensen kunnen op zulke versmarkten in direct contact komen met dieren of dierlijk 
materiaal. Bij verpakt vlees komt je minder snel met dierlijk materiaal in contact en al 
helemaal niet met levende dieren.

D Een virus bestaat uit RNA (een stof die lijkt op DNA) met een omhulsel van vetten en 
eiwitten. Virussen kunnen zich alleen vermenigvuldigen (‘voortplanten’) in cellen van 
mensen of dieren. 
Een virus is heeft wel / niet alle levenskenmerken en is wel / geen organisme.

E Om een cel te kunnen binnendringen, moeten de eiwitten van het virus passen op de 
cel. Het is bijzonder dat het coronavirus op menselijke cellen past. Veel virussen passen 
niet op de receptoren van menselijke cellen.  
Zitten die receptoren op de celwand of op het celmembraan van menselijke cellen? Leg 
je antwoord uit.

Op het celmembraan, want cellen van mensen hebben geen celwand.
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VRAAG 2

A Zoek ‘respiratory’ op in je woordenboek Engels-Nederlands.  
Welk orgaan wordt aangetast bij infectie met dit coronavirus?

De longen.

B Als je ziek wordt door infectie met het SARS-CoV-2 virus, noem je die ziekte CoViD-19. Dit 
staat voor ‘Corona Virus Disease 2019’ en betekent ‘Coronavirusziekte 2019’.  
Hoe maakt het coronavirus jouw lichaam kapot? Hoogleraar immunologie Huub 
Savelkoul (Wageningen University & Research) legt het uit. Kijk naar de video (gemaakt 
op 2 april 2020). 
Hoe komt het dat er bijna geen kinderen zijn die ernstig ziek worden door het 
coronavirus?

Omdat een cytokinestorm bij hen vrijwel niet voorkomt, en jonge, gezonde mensen 
hebben genoeg T-cellen om een cytokinestorm te voorkomen.

C Waarvoor hebben de lever, nieren en hersenen zuurstof nodig?

Voor verbranding (in de mitochondriën), dus om energie vrij te maken om hun taken uit 
te voeren.

D Corona-patiënten die heel erg ziek worden, worden op de intensive care beademd.  
Waarom krijgen ze beademing?

Omdat ze zelf niet voldoende zuurstof kunnen binnenkrijgen omdat hun longen vol 
vocht zitten.

E Elk virus verandert door mutatie. Het RNA van het coronavirus heeft een mutatiesnelheid 
van zo’n 25 mutaties per jaar. Bij patiënten in Wuhan zijn twee varianten aangetroffen 
van het coronavirus: het L-type en het S-type. Het L-type heet zo omdat een eiwit van 
dit virus op een bepaalde plek het aminozuur leucine (L) bevat. Het S-type heeft op 
dezelfde plek het aminozuur serine (S). Het L-type-virus past beter op de receptoren van 
menselijke cellen dan het S-type-virus. 
Zoek in je Binas op welke RNA-codons coderen voor serine en welke voor leucine. 
Hoeveel basen is het minimale verschil tussen een codon voor serine en een codon voor 
leucine?

1 base; leucine kan gecodeerd worden door UUA of UUG en serine door UCA of UCG. 
Daar zit één base verschil tussen.

F Door de mutatie kan de primaire / secundaire / tertiaire / quaternaire structuur van het 
kroon-eiwit zijn veranderd.

https://www.youtube.com/watch?v=wzI_SKNF6YI
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VRAAG 3

A Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het wijs om vaak je handen te 
wassen. Zeep maakt vetten oplosbaar in water.  
Hoe kan zeep het virus doden?

Het omhulsel van het virus bestaat deels uit vetten. Zeep maakt het omhulsel van het 
virus oplosbaar in water, waardoor het virus kapotgaat. Het virus kan dan niet meer 
binden aan menselijke cellen.

B Als je ziek wordt door het coronavirus, kun je koorts krijgen. Bij koorts werkt je 
afweersysteem beter. Pas bij hele hoge koorts boven de 40 °C is koorts gevaarlijk voor 
je. Paracetamol verlaagt je lichaamstemperatuur bij koorts. 
Heeft het  zin om paracetamol te slikken als je CoViD-19 hebt? (En heeft het dus zin om 
paracetamol te hamsteren?) Leg je antwoord uit.

Nee, het heeft geen zin om bij koorts door CoViD-19 paracetamol te slikken. Alleen 
bij hele heftige koorts (boven de 40 °C) is het belangrijk de temperatuur omlaag te 
brengen. Paracetamol hamsteren is dus niet nodig!

C In de Verenigde Staten raadt president Donald Trump de burgers aan om het medicijn 
hydroxychloroquine te gebruiken tegen CoViD-19. Het medicijn lijkt bij sommige 
ernstig zieke patiënten te werken, maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. 
Hydroxychloroquine kan de elektrische signalen in het hart verstoren. 
Waarom is het gevaarlijk als de elektrische signalen in het hart worden verstoord? 

De elektrische signalen zijn nodig om de kamers en boezems op het juiste moment te 
laten samentrekken. Als dat niet gebeurt, kan de bloed- en zuurstofvoorziening van 
organen in gevaar komen.

D Over de hele wereld wordt er gezocht naar een vaccin tegen CoViD-19. Ook in 
Wageningen is er een onderzoek in volle gang. Viroloog Gorben Pijlman legt uit hoe hij 
samen met zijn collega’s werkt aan een nieuw vaccin tegen het coronavirus. Bekijk het 
filmpje. 
De ‘spikes’ waarover onderzoeker Gorben vertelt, zijn: 

 A  antilichamen 
 B  antigenen 
 C  antistoffen

E Mensen die genezen van CoViD-19 maken antistoffen aan tegen het virus. Het is 
mogelijk om antistoffen bij deze mensen af te nemen en aan ernstig zieke patiënten te 
geven.  
Het toedienen van antistoffen aan patiënten is een vorm van passieve / actieve 
immunisatie.

https://www.youtube.com/watch?v=vhwIBf5UKgU
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F Eén manier om het coronavirus te bestrijden is om groepsimmuniteit op te bouwen. 
Dit houdt in dat er zo veel mensen ziek worden en weer herstellen, dat 60% van de 
bevolking immuun wordt tegen het virus. De kans dat het virus zich dan nog verspreidt, 
is heel klein. 
Helpt zoveel mogelijk thuisblijven om groepsimmuniteit te bereiken?

Nee, zo wordt niet (of pas na lange tijd) 60% van de bevolking ziek.

G Het probleem bij het idee van groepsimmuniteit is dat veel van de mensen die ziek 
worden zullen overlijden. Zelfs als alle ouderen en kwetsbare mensen geïsoleerd 
zouden worden op een eiland met een hek eromheen, zouden naar schatting 350 000 
van de overgebleven mensen in Nederland in het ziekenhuis terechtkomen en zouden er 
50 000 overlijden. 
Op welke manier kunnen mensen immuun worden zonder dat er zoveel mensen 
overlijden?

Door vaccinatie met een vaccin tegen het coronavirus.

H Waarom moet je echt afstand houden, ook als je jong bent en zelf niet zoveel risico loopt 
om ziek te worden?

Omdat je het virus, als je het krijgt, wel kunt doorgeven aan mensen met een zwakke 
gezondheid. Die kunnen daardoor overlijden.

I Hoewel je het best alleen naar buiten kunt gaan als het echt nodig is, is het toch 
goed om af en toe zonlicht te vangen. Onder invloed van zonlicht maak je vitamine 
D aan. Deze vitamine stimuleert de rijping van immuuncellen, remt reacties van het 
immuunsysteem tegen eigen cellen en herstelt het dekweefsel in de longen. 
In welk orgaan wordt vitamine D onder invloed van zonlicht aangemaakt?

In de huid.
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VRAAG 4

Op het nieuws zeggen ze soms dat ‘de mens dit aan zichzelf te danken heeft’. Ze bedoelen 
dan dat mensen het leefgebied van wilde dieren verstoren (zie afbeelding 5) en wilde dieren 
vangen om ze op te eten.

A Hoe moeten we met wilde dieren omgaan om een volgende virusuitbraak te voorkomen?

We moeten wilde dieren met rust laten en hun leefgebied niet verstoren.

B Op versmarkten komen veel virussen voor. Virusonderzoekster Reina Sikkema van het 
Erasmusziekenhuis struint zelfs zulke versmarkten af om nieuwe virussen te vinden. 
Welke maatregelen zorgen voor een goede hygiëne zodat de kans op virusinfecties 
kleiner wordt?

De verkopers kunnen handschoentjes aandoen, messen schoonmaken, vlees van elkaar 
scheiden enzovoorts. Hierdoor is de kans kleiner dat er virussen van het ene naar het 
andere dier of van dier naar mens worden overgedragen.

C Hoe helpt de virusjacht van Reina Sikkema om volgende uitbraken van virussen te 
voorkomen?

Nieuwe virussen kunnen zo in een vroeg stadium worden opgespoord zodat 
geïnfecteerde mensen of dieren kunnen worden geïsoleerd. Ook kunnen er al 
medicijnen of vaccins gemaakt worden tegen zulke virussen.

D Het wordt het ‘mysterie van Ferrera Erbognone’ genoemd. In het Italiaanse dorpje 
Ferrera Erbognone, dat midden in het zwaar getroffen Lombardije ligt, is niemand ziek 
geworden van het coronavirus. 
Wat is de meest waarschijnlijke verklaring voor dit mysterie? 

 A  De inwoners hebben allemaal eerder al CoViD-19 gehad en daardoor zijn ze nu   
      immuun. 

 B  De inwoners hebben allemaal een goede natuurlijke afweer door hun gezonde en  
      gevarieerde voeding. 

 C  De inwoners hebben allemaal een andere griep gehad waardoor ze antistoffen   
        tegen CoViD-19 hebben aangemaakt. 

 D  De inwoners hebben allemaal een heel goede mechanische afweer waardoor het   
      virus hun lichaam niet kan binnendringen.


