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Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem en een grote dreiging voor de volksgezond-
heid. 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 ontdekken leerlingen in het voortgezet onderwijs alles over 
bacteriën, virussen, schimmels en antibiotica en leren 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 dat leerlingen weten wat antibioticaresistentie is en waarom dit gevaarlijk is. 
Daarnaast worden ze zich bewust van de rol die zij kunnen spelen in de strijd ter voorkoming 
van dit probleem. 

In deze les ontdekken de leerlingen:
- wat bacteriën, virussen en schimmels zijn;
- waar bacteriën allemaal zitten en hoe snel ze zich delen;
- hoe het zit met bacteriën op voorwerpen (wat is viezer? Je telefoon of de wc-bril?)
- hoe hygiëne helpt om verspreiding van bacteriën tegen te gaan;
- alles over antibiotica;
- wat antibioticaresistentie is en waarom het gevaarlijk is;
- wat de leerlingen zelf kunnen doen om te helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie;
- wat bacteriofagen zijn en hoe ze wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het probleem van 
antibioticaresistentie.

Er is ook een les antibioticaresistentie voor het basisonderwijs. Het team van Hygiëne helpt! ont-
wikkelde eerder al een digitale les over corona. Ook deze is er op twee niveaus:  
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/antibiotica/bo/
https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/antibiotica/bo/
https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/corona/
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De les 
 
Proefje
Klik op de startopdracht. Dokters Thomas en Mélise 
laten de leerlingen met een proef zien waar in je 
omgeving allemaal bacteriën wonen en hoe snel ze 
zich delen. Je kunt deze proef ook zelf doen. Thomas 
en Mélise maken gebruik van petrischaaltjes met een 
voedingsbodem. Heb je die niet, dan kun je ze zelf 
maken. Hieronder leggen we uit hoe je dat doet.
 

Nodig om 5 petri-
schaaltjes met  
voedingsbodem te 
maken:

- erlenmeyer van minimaal 100 
ml
- 0,5 gram gistextract
- 1 gram eiwitpoeder
- 1 gram glucose
- 1,5 gram agar
- 100 ml water
- 5 petrischaaltjes van minimaal 
20 ml
- 5 schone wattenstaafjes
- een watervaste stift
- vuur (brander of gasfornuis)

Wat ga je doen?
 
1 Doe het water in de erlenmeyer en voeg de juiste hoeveelheden 
gist, eiwitpoeder, glucose en agar toe.  

2 Zet de erlenmeyer op het vuur en breng het geheel voorzichtig aan 
de kook. Laat de vloeistof een paar minuten doorkoken. Laat het  
vervolgens iets afkoelen, maar niet te veel, want dan gaat het  
stollen.  

3 Zet vijf petrischaaltjes klaar met deksels erop. Als de voedings- 
bodem is afgekoeld tot ongeveer 50-60 graden (na een paar  
minuten), haal je de deksel van het eerste schaaltje af en giet je de 
bodem erin. Doe vervolgens het deksel er weer op. Vul zo ook de 
andere schaaltjes en laat ze afkoelen. In de koelkast zijn ze  
ongeveer vier dagen houdbaar. 

4 Bedenk vijf plekken waarvan je benieuwd bent hoeveel bacteriën 
er groeien. Denk bijvoorbeeld aan een toetsenbord, de vloer, het 
lichtknopje, de prullenbak, de deurklink, een afstandsbediening enz.  

5 Pak een schoon wattenstaafje en wrijf over het te onderzoeken 
object. Wrijf vervolgens met het wattenstaafje voorzichtig over de 
voedingsbodem in het petrischaaltje. Niet te hard, dan gaat de 
bodem stuk. Pas ook op dat je vingers niet het wattendeel of de  
voedingsbodem aanraken, anders komen de bacteriën van je hand 
in het schaaltje. Doe het deksel weer op het schaaltje en sluit het af 
met plakband. Schrijf op het deksel waar je de proef hebt genomen. 
Doe hetzelfde met de overige schaaltjes. 

6 Zet de bakjes weg op een donkere plek (bijvoorbeeld in een kast) 
en kijk wat er na ongeveer een week gebeurd is. En hoe zien de 
schaaltjes eruit na twee weken? 
PAS OP! Maak de schaaltjes met bacteriën niet meer open maar 
gooi ze afgesloten weg als je ze niet meer gebruikt.
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Klik in de les op          om naar de eerste opdracht te 
gaan.

 
 
1. Ziekmakers (en wat is een bacterie?)
Als je ziek bent, kan dat allerlei oorzaken hebben. 
Soms maakt een virus je ziek, soms een bacterie of 
een schimmel. Het zijn alle drie microben. Klik op het 
filmpje om er alles over te leren.
Vervolgens slepen de leerlingen de ‘karaktereigen-
schappen’ van de diverse microben naar het juiste 
profiel van bacterie, virus of schimmel. Bij ieder goed 
antwoord verschijnt een groen bolletje in beeld, voor 
een fout antwoord een rode.  
 
(Bekijk de juiste antwoorden op de volgende pagina 
van deze handleiding).
 

Extra
 
- Maak vooraf met de klas een voorspelling. Waar denken de leerlingen dat de meeste bacteriën  
zullen verschijnen?
- Zet na een week de petrischaaltjes op volgorde van weinig bacteriën naar veel. 
- Klopten de voorspellingen?
- Waarom denken de leerlingen dat er op bepaalde plekken zoveel bacteriën wonen?
- Waarom zou het zo belangrijk zijn om minimaal 20 seconde je handen te wassen voordat je gaat 
eten, of als je naar de wc bent geweest?
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Als niet alle bolletjes groen zijn, kunnen de leerlingen 
de opdracht nog een keer doen en nu proberen wel 
alle eigenschappen op de juiste plek te zetten. 
 
Klik in de les op       om naar de volgende opdracht te 
gaan.
 
 

Antwoorden:
 

- Ik kan je keelontsteking geven
- Ik ben als de dood voor:  
antibiotica
- Ik woon met miljarden broers 
en zussen op je lichaam  
zonder dat je er iets van hoeft 
te merken
- Ik kan je flinke buikpijn geven
- Ik hou niet van zeep (gatver). 
- Ik kan overal overleven: op 
mensen, dieren én dingen
- Ik ben gek op warme plekjes 
(daar kan ik mezelf goed delen 
en lekker broeden)

- Antibiotica doen mij niks 
- Ik kan je keelontsteking geven
- Ik ben de veroorzaker van 
(onder andere) corona en griep
- Ik kan je flinke buikpijn geven
- Ik overleef alleen in mensen 
en dieren
- Ik hou niet van zeep (gatver). 
- Ik leef niet
- Ik kan overal overleven: op 
mensen, dieren én dingen

- Antibiotica doen mij niks 
- Je kunt mij met het blote oog 
zien
- Ik ben gek op vochtige plekjes
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2. Bah? Bacteriën 
De leerlingen testen hun kennis over bacteriën door in 
de tekst te klikken op de juiste woorden. Ze zien 
meteen of hun antwoord goed (groen) is of fout (rood) 
en krijgen feedback waarom dit zo is. 
 
Klik in de les op        om naar de volgende opdracht te 
gaan.
 

 
3. De wc-bril test
Vraag voordat u 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       om naar de volgende opdracht te 
gaan.
 
 
 
4. Wat is een antibioticum?
Vraag voor het kijken wie weleens antibiotica voorge-
schreven heeft gekregen. Wanneer krijg je antibiotica? 
Helpen ze bij iedere infectie? En weten de leerlingen 
wat antibioticaresistentie is? In het filmpje leggen  
dokters Mélise en Thomas het uit.  

Klik vervolgens in de les op        om naar de volgende 
opdracht te gaan.

5. Hoera voor antibiotica
Klik op een plaatje. De leerlingen testen hun kennis 
over (de geschiedenis van) antibiotica door de  
gebeurtenissen naar de juiste plek op de tijdlijn te  
slepen. 
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De leerlingen krijgen meteen feedback als ze op een 
antwoord geklikt hebben.

Klik in de les op       om naar de volgende opdracht te 
gaan.

 
6. AntibiotiJA? (of nee)? 
De leerlingen zien vier stellingen over antibiotica. Welke 
zijn waar? Ze krijgen meteen feedback op hun  
antwoord.
 
 
Antwoord:
De juiste stellingen zijn:
1 Verschillende bacteriën moeten met verschillende 
soorten antibiotica bestreden worden. 
3 Hoe vaker we antibiotica gebruiken, hoe gevaarlijker 
het is. 

Antwoorden:

Voor 1928:  Wie een serieuze bacteriële infectie heeft, gaat daar vaak dood aan, omdat er geen
                   medicijn tegen is.
1928   Alexander Fleming ontdekt het eerste antibioticum: penicilline. Per ongeluk eigenlijk.  
  Hij ruimt zijn lab op en komt een vergeten kweekschaaltje tegen waarin alle bacteriën  
  gedood zijn. Dat komt door een schimmel die erin is ontstaan en die een stofje afgeeft  
  waar bacteriën niet tegen kunnen. 
1940   Het eerste antibioticamedicijn wordt gebruikt. Er geneest na een tijdje voor het eerst   
  iemand van een infectie. Dan worden er massaal antibiotica gemaakt. 
1950-1970  De een na de andere soort antibiotica wordt ontdekt. Zo kunnen steeds meer bacteriën  
  bestreden worden. 
1959   Te vaak behandeld worden met antibiotica, maakt dat sommige bacteriën er niet meer  
  op reageren. Ze worden resistent. 
2003   Er wordt een bacterie ontdekt die resistent is tegen ALLE soorten antibiotica. Daardoor  
  is een infectie door die bacteriën niet te genezen en sterven twee  
  laboratoriummedewerkers. 
2015   De Wereldgezondheidsorganisatie ziet in antibiotica-resistentie een groot probleem. Als  
  er niets gebeurt, is er straks geen geneesmiddel meer waar bacteriën mee bestreden  
  kunnen worden.
2050   Wie een serieuze bacteriële infectie heeft, gaat daar vaak dood aan, omdat er geen   
  medicijn tegen is.
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Klik in de les op        om naar de volgende opdracht te 
gaan.

7. Antibioticaresistentie
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, lekker sporten
- geen antibiotica slikken als het niet nodig is
- je ouders een lesje leren
- regelmatig je handen wassen
- antibiotica altijd op hetzelfde tijdstip innemen
- wondjes goed schoonmaken

Klik in de les op        om naar de volgende opdracht te 
gaan.
 

8. De oplossing
Wetenschappers doen er alles aan om de strijd aan te 
gaan met (resistente) bacteriën en zoeken nieuwe 
oplossingen voor infecties. Een van die mogelijke 
oplossingen zou het gebruik van bacteriofagen kunnen 
zijn. Bekijk het filmpje.
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Extra 
Vraag na het kijken wat de belangrijkste verschillen zijn 
tussen antibiotica en bacteriofagen. 

Antwoord
- Een bacteriofaag is een virus, een antibioticum een 
schimmel. 
- Iedere bacteriofaag werkt maar tegen 1 specifieke 
bacterie, een antibioticum tegen meerdere bacteriën. 
- Bacteriën kunnen niet resistent zijn voor een  
bacteriofaag, wel voor antibiotica.
- Antibiotica maken ook goede bacteriën dood,  
bacteriofagen alleen de slechte.
- In Nederland is behandeling met fagen (nog) niet  
toegestaan, antibiotica wordt al sinds 1940 gebruikt als 
medicijn. 

 

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.

 

 
 
 
 
 


