
Vaccins hebben een lange geschiedenis. Het eerste vaccin werd ongeveer 225 jaar geleden ontwikkeld. Het 
ging om een middel tegen pokken, destijds een enorm dodelijke ziekte. Vaccineren heeft ervoor gezorgd dat 
veel levensbedreigende ziektes inmiddels in ons land, of zelfs wereldwijd, (bijna) niet meer voorkomen. 
Vaccins beschermen mensen tegen infectieziektes. In Nederland kennen we sinds 1957 het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk 
voor het programma. De minister bepaalt welke vaccinaties kinderen aangeboden krijgen. De minister neemt 
die beslissing op basis van advies van de Gezondheidsraad. Het RIVM is verantwoordelijk voor de organisatie 
van het programma. 
Deze les heeft tot doel om kinderen te informeren over vaccins. 

Digitale les
In de digitale les ‘Vaccins en vaccineren’ leren kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs alles 
over vaccins, vaccineren en ziektes waartegen gevaccineerd kan worden. Uiteraard wordt in de les ook inge-
gaan op de specifieke hygiëne die kan helpen om ziektes te voorkomen. Ook in deze les 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 negen afwisselende onderdelen en duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. 

Doel van de les is de kinderen te leren over vaccinatie en ze zich bewust te laten worden van de rol die zij zelf 
kunnen spelen in de strijd ter voorkoming van ziektes. 

In deze les leren de kinderen:
- wat een vaccin is
- hoe een vaccin werkt
- meer over de geschiedenis van vaccins
- waarom vaccineren belangrijk is
- tegen welke ziektes je je kunt laten vaccineren
- alles over deze ziektes
- wat het Rijksvaccinatieprogramma inhoudt
- wat de rol is van je afweersysteem bij vaccinatie
- wat je zelf kunt doen om de kans op besmetting kleiner te maken

Er is ook een les ontwikkeld over vaccins en vaccinatie voor het voortgezet onderwijs. Hygiëne helpt!  
ontwikkelde eerder digitale lessen over corona, antibioticaresistentie en muggen. Ook deze zijn er op twee 
niveaus: basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De lessen zijn te vinden op de website.  
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https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/vaccinatie/vo/
https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/corona/
https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/antibiotica/
https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/muskieten/
http://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/


De les 

Klik op het introductiefilmpje. Dokters Thomas en 
Mélise vertellen de leerlingen wat ze in deze les gaan 
leren. Klik op opdracht 1.  

 
 
 
 
 
 
 
1. Pokkelijers
Pokken waren tot tweehonderd jaar geleden een van 
de gevaarlijkste ziektes ter wereld. In 1796 ontwikkelde 
de Engelse arts Edward Jenner het pokken-vaccin. 
Bekijk het filmpje om te zien hoe dit ging.
Klik na het kijken in de les op         om naar de  
volgende opdracht te gaan.

2. Vaccins
De leerlingen testen hun voorkennis over vaccins door 
in het woordweb alle woorden aan te klikken die te 
maken hebben met een vaccin. Wanneer ze klikken op 
een woord, wordt dit groen als het bij vaccins hoort, of 
rood als het niets met vaccins te maken heeft. Ook  
verschijnt er een tekstblokje in beeld met uitleg. 
Klik in de les op        om naar de volgende opdracht te 
gaan.

 



3. Virussen verslaan 
In het filmpje ontdekken de leerlingen wat de woorden 
epidemie en pandemie betekenen en zien ze  
voorbeelden van pandemieën. Bekijk het filmpje. Vraag 
na het kijken welke pandemieën genoemd werden. 
 
 
  Antwoorden 
  de pest, cholera, Spaanse griep, Aziatische griep,    
  Hongkong griep, SARS, Mexicaanse griep, ebola en 
  corona. 

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

 
 

4. Niet meer ziek? (01)
Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat sinds 1957. Bij 
de opdracht Niet meer ziek? slepen de leerlingen de 
ziektes waartegen je gevaccineerd kunt worden naar 
het vak WEL en ziektes waartegen geen vaccin is naar 
het vak NIET. Als een ziekte in het juiste vak staat, zien 
ze een blok met informatie over de aandoening. 

   
  Antwoorden 
  WEL De bof, hepatitis B, HPV, rodehond, difterie,     
  Hib-infectie, de griep
  NIET Hiv/aids, de griep

Klik in de les op        om naar het tweede deel van de 
opdracht te gaan

 



5. Niet meer ziek? (02) 
De volgende zeven ziektes slepen de leerlingen weer 
naar WEL of NIET. 
 
   
    Antwoorden 
    WEL Kinkhoest, polio, mazelen, meningokokken-    
    ziekte, tetanus, pneumokokkenziekte
    NIET Roodvonk 

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

 
 

6. Zo werkt een vaccin
In het eerste filmpje leggen dokter Thomas en dokter 
Mélise uit hoe een vaccin werkt en wat de rol is van het 
afweersysteem. In het tweede filmpje gaan we hier  
dieper op in.  
 
Stel na het kijken de volgende vragen:
1. Wat heeft een virus nodig om te (over)leven?
Een cel van een mens.
2. Hoe kun je zorgen voor een groot leger afweercellen 
tegen bijvoorbeeld corona?
Door een nepvirus te maken (een vaccin) dat lijkt op 
corona, maar waarvan je niet ziek wordt.

Klik in de les op        om naar het tweede deel van de 
opdracht te gaan

7. Zo werkt een vaccin
De leerlingen zien welke fases doorlopen worden bij 
een vaccinatie. 
Onder ieder plaatje staat een vraagteken. Door hierop 
te klikken, verschijnt de omschrijving van iedere fase. 
De leerlingen zetten de afbeeldingen in de juiste  
volgorde. 



8. Waar of niet waar 
De leerlingen testen hun kennis over vaccins en vacci-
neren aan de hand van zeven beweringen. Ze klikken 
steeds op ‘waar’ of ‘niet waar’.

   Antwoorden 
   1 Een vaccin kan ook een pil zijn. WAAR, het  
   vaccin  tegen de ziekte buiktyfus is er bijvoorbeeld in
   pilvorm. Bekijk het filmpje. 
   2 Je wordt altijd ziek (van bijwerkingen) na een  
   vaccinatie. NIET WAAR, dat verschilt per persoon.     
   Bekijk het filmpje. 
   3 Een prik moet altijd in je arm. NIET WAAR.  
   Waar een prik gezet wordt, maakt voor de werking        
   niet uit. Bekijk het filmpje.
   4 Voor sommige ziektes kunnen nog geen  
   vaccins worden gemaakt. WAAR. Bekijk het  
   filmpje.
   5 In Nederland zijn genoeg mensen gevaccineerd  
   om andere mensen te beschermen. NIET WAAR,      
   steeds minder mensen laten zich vaccineren in ons   
   land. Bekijk het filmpje om te zien waarom dat
   gevaarlijk kan zijn. 
   6 Vaccineren is in Nederland verplicht. NIET       
   WAAR. Bekijk het filmpje.
   7 Polio komt niet meer voor in Nederland. Je     
   hoeft hier dus niet meer tegen gevaccineerd te     
   worden. NIET WAAR. In Nederland komt de ziekte 
   niet meer voor, maar in het buitenland helaas nog       
   wel. Bekijk het filmpje. 

  Antwoorden 
  Stap 1 Een klein, verzwakt deeltje van het virus wordt ingespoten. 
  Stap 2 Cellen in je lichaam doen alsof ze het virus hebben of het virus zijn. 
  Stap 3 Je afweersysteem ontdekt de ‘vijandige’ cellen en maakt zich klaar voor de aanval. 
  Stap 4 je lichaam heeft een legertje klaarstaan om tegen de ziekte te vechten. 
  Stap 5 Je kunt je een beetje ziek voelen, omdat je afweersysteem hard aan het werk is. 
  Stap 6 Je krijgt vaak nóg een prik, waardoor je leger nóg sterker wordt.
  Stap 7 Als je besmet wordt met het échte virus of de bacterie komt binnen, herkent je afweersysteem  
  (het leger) het direct. En gaat in de aanval. Je wordt hooguit een beetje ziek, maar waarschijnlijk merk je    
  er amper iets van. Door de vaccinatie weet je afweersysteem precies met welke antistoffen ze het virus of 
  de bacterie kunnen bestrijden. 

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



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

9. Praatplaat 
De leerlingen bekijken de praatplaat. Op de plaat zoe-
ken ze zes dingen die je op reis WEL moet doen om 
niet ziek te worden. Daarna zoeken ze zes dingen die 
je juist NIET moet doen. Als de leerlingen klikken op 
iets wat helpt, verschijnt er een groen rondje om het 
object. Bij de voorwerpen die niet helpen, komt er een 
rood rondje in beeld. 
 
   Antwoorden 
   WEL 
   - Voor je vakantie uitzoeken of vaccinaties nodig zijn. 
   - Insectenspray. 
   - Handen wassen
   - In je elleboog niezen of hoesten. 
   - Zorgen voor goede weerstand (sporten). 
   - Klamboe ophangen.

    NIET 
   - Op vakantie in een ver land: ijsblokjes in je drinken     
     doen. Ze zijn vaak gemaakt van kraanwater en niet 
     overal kun je water uit de kraan drinken.   
   - Op vakantie in een ver land: water uit de kraan  
     drinken.  
   - Zwemmen in vies water.
   - Op vakantie: (wilde) dieren aaien.  
   - Eten van een kraampje in de volle zon (rotte vis,      
     besmette groente). 
   - Water drinken uit een pomp of stilstaande bron.  
 

Deze les van Hygiëne Helpt! is mogelijk gemaakt met 
financiële ondersteuning van GSK. Hygiëne Helpt! is 
verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de 
digitale lessen. Hygiëne Helpt! is een initiatief van Prof. 
Eric van Gorp (hoogleraar virologie aan het Erasmus 
MC), Viruskenner en Stichting Cirion. De inhoud van 
deze les is tot stand gekomen met zijn input.
Hygiëne helpt! heeft zich ook aangesloten bij een initia-
tief 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. 
 
   


