Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem en een grote dreiging voor de volksgezondheid. Door resistente bacteriën worden ziekten die nu met antibiotica nog eenvoudig te genezen
zijn, weer levensgevaarlijk. Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming in 1928
is ‘het kuurtje’ ingeburgerd als middel tegen infectieziekten. Helaas wordt antibiotica te vaak
onnodig voorgeschreven en foutief gebruikt.
Het gevolg kan zijn dat bepaalde infectieziekten niet meer met reguliere medicijnen behandeld
kunnen worden. Jaarlijks overlijden er wereldwijd nu al zo’n 700.000 mensen aan infecties met
resistente bacteriën. Als niet wordt ingegrepen, loopt dit aantal in 2050 zelfs op naar 10 miljoen
sterfgevallen per jaar.

Digitale les

In de digitale les antibioticaresistentie leren kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs
alles over bacteriën, virussen en antibiotica en ontdekken ze hoe zij hun steentje kunnen
bijdragen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Hierbij geldt: hygiëne helpt!
De leerlingen kunnen de les klassikaal, in groepjes of individueel doen op een digibord,
computer, laptop of tablet. De complete les bestaat uit acht afwisselende opdrachten en duurt
ongeveer 45 tot 60 minuten.
Doel van de les is de kinderen te leren over antibioticaresistentie en ze zich bewust te laten
worden van de rol die zij kunnen spelen in de strijd ter voorkoming van dit probleem. Dit gebeurt
op een speelse manier met filmpjes, proefjes en opdrachten zonder de leerlingen angst aan te
jagen.
In deze les leren de kinderen:
- wat bacteriën en virussen zijn;
- waar bacteriën zitten in en op je lichaam en wat ze daar doen;
- hoe bacteriën zich verspreiden (wat is viezer? Je telefoon of de wc-bril?);
- hoe hygiëne helpt om die verspreiding tegen te gaan;
- hoe het zit met bacteriën op voorwerpen;
- wat antibiotica zijn (en wat zijn de voor- en nadelen);
- wat antibioticaresistentie is en waarom het gevaarlijk is;
- wat de leerlingen zelf kunnen doen om te helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie.
Er is ook een les antibioticaresistentie voor het voortgezet onderwijs. Het team van Hygiëne
helpt! ontwikkelde eerder al een digitale les over corona. Ook deze is er op twee niveaus:
basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
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De les
Startproef

Klik op de startopdracht. Dokters Thomas en Mélise
laten de leerlingen met een eenvoudige proef zien wat
het effect is van hygiëne (handen wassen) op de
verspreiding van bacteriën. Je kunt dit proefje ook doen
met de klas.

Nodig

Wat ga je doen?

- 3 boterhammen (liefst wit in
verband met de zichtbaarheid
van bacteriën en schimmels)
- 3 afsluitbare zakjes
- wegwerphandschoen
- zeep om je handen te wassen
- een groep kinderen
- een watervaste stift

1 Doe de wegwerphandschoen aan en pak voorzichtig een
boterham uit de verpakking. Doe de boterham in een plastic
zakje en sluit deze. Schrijf op het zakje: ‘niet aangeraakt’.
2 Doe de handschoen uit en pak nog een boterham uit de verpakking. Nu met je blote handen. Laat de boterham rondgaan in
de klas. Iedereen pakt het brood even vast met ongewassen
handen. Doe de boterham vervolgens in een zakje en sluit het
zakje. Schrijf erop: ‘ongewassen handen’.
3 Laat alle leerlingen nu goed hun handen wassen (minimaal
20 seconde met water en zeep). Pak nog een boterham uit de
verpakking, nu met gewassen handen en laat deze rondgaan in
de klas. Stop de boterham in het zakje en sluit dit af. Schrijf
erop: ‘gewassen handen’.
4 Hang de zakjes met de boterhammen op een prominente plek
in de klas en kijk wat er de komende dagen gebeurt.

Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te
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De les
1. Wat is een bacterie?

De leerlingen slepen de beweringen naar de id-kaart
van de bacterie of het virus.

Antwoorden:

- Ik hou niet van zeep (gatver).
- Ik ben bang voor antibiotica (vet dodelijk voor
mij).
- Als ik slecht in mijn cel zit (en op de verkeerde
plek beland), kan ik je flink dwarszitten en een
infectie bezorgen. Diarree. Of keelontsteking. Of
buikpijn. Of, tsja, wat niet?
- Ik woon overal, op alles en iedereen.
- Ik heb miljarden broers en zussen.
- Mijn hobby’s zijn: mezelf delen en broeden op
warme plekjes.
- Ik ben een piepklein beestje (maar je ziet me
niet).

- Ik kan echt niet tegen vaccins (maar antibiotica
doen mij helemaal niks).
- Als ik goed in een cel zit (en de boel in jouw
lichaam heb gekaapt), kan ik je flink ziek maken.
Dan krijg je bijvoorbeeld griep van mij. Of een
snotneus. Of buikpijn. Of corona.
- Ik hou niet van zeep (gatver).
- Ik woon heerlijk in menselijke cellen (maar
overleef niet lang op voorwerpen).
- Mijn hobby’s zijn: indringen, cellen veroveren
en aanvallen.
- Ik ben een levenloos pakketje genetisch
materiaal in een eiwitmantel.
- Ik heb een vrij grote familie, waar ook covid-19
en influenza bij horen.

Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te
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2. Bah? Bacteriezoekplaat

De bacteriezoekplaat laat de leerlingen zien waar in en
op hun lichaam de meeste bacteriën zitten en wat ze
daar doen. Ze ontdekken dat de meeste bacteriën
‘goed’ zijn en helpen om je lichaam gezond te houden.
Daarnaast leren ze wat er gebeurt als ‘slechte’
bacteriën op een verkeerde plek terecht komen.
De leerlingen starten hun ontdekkingstocht door op een
van de negen gele cirkels te klikken. Ze kunnen de
tekst die vervolgens in beeld komt ook laten voorlezen
door te klikken op
Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te

3. Wat is viezer?

Vraag voordat je het filmpje start welk voorwerp
volgens de leerlingen het smerigst is: een telefoon of je
wc-bril. Waarom denken ze dat? Start vervolgens het
filmpje. Vraag na het kijken om een reactie van de leerlingen. Zijn ze verbaasd/geschrokken? Gaan ze hun
gedrag veranderen? Hoe dan?
Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te

4. Waar of niet waar?

De leerlingen testen hun kennis over bacteriën,
virussen en hygiëne aan de hand van vijf stellingen.

Antwoord
De volgende stellingen zijn waar:
3 Een bacteriële infectie kun je bestrijden met
antibiotica.
5 Op en in je lichaam zitten meer dan een miljard
bacteriën (1.000.000.000 dus).

De leerlingen krijgen meteen feedback als ze op een
antwoord geklikt hebben.
Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te
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5. Antibiotica

Vraag voor het kijken wie weleens antibiotica
voorgeschreven heeft gekregen. Weten de leerlingen
nog wat ze toen mankeerden? In het filmpje leggen
dokters Mélise en Thomas uit wat antibiotica zijn en
leren de kinderen over de uitvinding van penicilline door
Alexander Fleming.
Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te

5. Antibiotica (scherm 2)

Hoe werken antibiotica? De leerlingen zetten de
plaatjes met de teksten in de juiste volgorde door de
cijfers 1 tot en met 8 in te vullen in de cirkels. De
leerlingen zien meteen of hun antwoord goed is (groen)
of fout (rood).

Antwoorden:
1 Een slechte bacterie komt een lichaam binnen en begint zich daar lekker te delen, tot een kolonie.
Samen veroorzaken ze een infectie.
2 Je lichaam reageert op de infectie: je wordt ziek
3 De witte bloedlichaampjes in je lichaam beginnen de bacteriën te bestrijden.
4 De witte bloedlichaampjes zijn niet sterk genoeg, de bacteriën blijven ‘winnen’.
5 De dokter neemt de bacteriën onder de loep en schrijft een antibioticum voor.
6 Het antibioticum doodt de bacteriën die je ziek maken of zorgt ervoor dat ze niet meer zo snel kunnen groeien (maar ook gezonde bacteriën).
7 Je wordt beter.
8 Je slikt de antibiotica door, zolang als de dokter het medicijn heeft voorgeschreven. Zo weet je zeker
dat alle bacteriën weg zijn uit je lichaam.

Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te
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6. Quiz

De leerlingen maken de quiz.

Antwoord
1b
2b
3c
4a
5a

Als de leerlingen klikken op het juiste antwoord
verschijnt een uitleg in beeld.
Klik in de les op
om naar de volgende opdracht te
gaan.

7. Antibiotica: de nadelen

De leerlingen hebben geleerd wat antibiotica voor je
kunnen doen. Kunnen ze ook een nadeel bedenken
van antibiotica? (bacteriën worden resistent)
Check het antwoord in het filmpje.
Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te

7. Antibiotica: de nadelen (scherm 2)

De leerlingen bekijken het stripje. Ze gaan steeds naar
het volgende plaatje door te klikken op
rechts
onderaan. Vervolgens
kiezen ze hoe het verhaal afloopt door te klikken op het
juiste plaatje.
Antwoord
De slechte bacterie wapent zich steeds beter tegen de
antibiotica.

Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te

6

8. Antibioticaresistentie

De leerlingen bekijken het filmpje over antibioticaresistentie.
Klik in de les op
gaan.

om naar de volgende opdracht te

8. Antibioticaresistentie (scherm 2)

De leerlingen ontdekken wat zij zelf kunnen doen in de
strijd tegen antibioticaresistentie. Hoe verhoog je je
weerstand, hoe gebruik je antibiotica op de juiste
manier en nog veel meer. De leerlingen klikken op de
bolletjes met de teksten die volgens hen slim zijn.
Vervolgens kleurt het bolletje meteen groen of rood en
krijgen de leerlingen feedback op hun antwoord.

Antwoord
Wat helpt is:
- goed slapen, genoeg bewegen
- geen antibiotica slikken als het niet nodig is
- je ouders vertellen wat je hier geleerd hebt
- regelmatig je handen wassen
- antibiotica altijd op hetzelfde tijdstip innemen
- wondjes goed schoonmaken

Deze les van Hygiëne Helpt! is mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Hygiëne Helpt! is een initiatief van Prof.
Eric van Gorp (hoogleraar virologie aan het Erasmus MC), Viruskenner en Stichting Cirion.
Hygiëne helpt! heeft zich ook aangesloten bij een initiatief over gezonde lifestyle. Dit is een idee van Prof.
Leonard Hofstra (cardioloog en hoogleraar aan de VU), Prof. Eric Scherder (hoogleraar neuropsychologie aan
de VU) en Prof. Eric van Gorp. De inhoud van deze les is mede tot stand gekomen met hun input.
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