
Vaccins hebben een lange geschiedenis. Het eerste vaccin werd ongeveer 225 jaar geleden ontwikkeld. Het 
ging om een middel tegen pokken, 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 leerlingen te informeren over verschillende vaccins. 

Digitale les
In de digitale les ‘Vaccins en vaccineren’ leren leerlingen in het voortgezet onderwijs alles over vaccins, 
vaccineren en ziektes waartegen gevaccineerd kan worden. Uiteraard wordt in de les ook ingegaan 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 leerlingen 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 ze:
- wat een vaccin is
- welke soorten vaccins er zijn
- hoe een vaccin werkt
- hoe het eerste vaccin uitgevonden werd (tegen pokken)
- de geschiedenis van vaccins
- wat een pandemie is
- welke vaccins je nodig hebt als je naar het buitenland gaat
- 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 de hoogste klassen van het basisonderwijs. 
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.  

https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/vaccinatie/bo/
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 ruim 200 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 te typen die te maken 
hebben met een vaccin. Als je deze opdracht klassikaal 
doet, kun je de leerlingen eerst hun eigen lijst laten 
maken en daarna samen het web invullen. Een werk-
blad van het woordweb om zelf te printen zit aan het 
einde van deze handleiding. 
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 voorbeel-
den van pandemieën. Bekijk het filmpje. Vraag na het 
kijken: 
 
 
  Vragen 
  Wat betekent het woord pandemie? Het gehele volk. 
  Welke pandemieën werden in het filmpje genoemd?
  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?  
Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat sinds 1957. 
Weten de leerlingen of (en waartegen) zij zelf  
gevaccineerd zijn? 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

 



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.
 

5. Van ziekte naar vaccin
Bekijk het filmpje waarin dokter Thomas en dokter 
Mélise de opdracht uitleggen.
In deze opdracht duiken de leerlingen in de  
geschiedenis van vaccins. Ze zetten de gebeurtenissen 
op de juiste plek op de tijdlijn. 

  Antwoorden 
  14e eeuw De pest woedt in Europa. Heel veel mensen worden ziek en gaan dood. Hoe dat kan, 
  begrijpt niemand.
  1674 Antoni van Leeuwenhoek vindt de microscoop uit. Daarmee ontdekt hij bacteriën. Hij weet  nog
  niet dat die ‘kleine dierkens’ de oorzaak zijn van vele ziektes. 
  1796 Edward Jenner ontdekt dat besmetting met koeienpokken ervoor zorgt dat je geen gewone pokken 
  krijgt. 
  19e eeuw De Amsterdamse grachten zijn een open riool. Veel mensen worden ziek door cholera.
  1877-1883 Louis Pasteur ontdekt hoe bacteriën mensen ziek maken en hij ontwikkelt een vaccin tegen 
  hondsdolheid.
  1898 Martinus Beijerinck ontdekt dat mensen ook ziek kunnen worden van iets kleiners dan een bacterie: 
  een virus.
  1957 Het Rijksvaccinatieprogramma start in Nederland.
  1979 Pokken zijn ’uitgeroeid’.
  1987 De laatste Amsterdamse grachtenpanden worden op het riool aangesloten. Nu belandt hun poep en    
  plas niet meer in de gracht. Een stuk hygiënischer. Belangrijk om ziektes door vies water te voorkomen.



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 die-
per op in. 

  Vragen 
  Waar vermenigvuldigt een virus zich? In een cel van   
  een mens.   
  Hoeveel cellen heeft een mens ongeveer?    
  30.000.000.000.000 (dertigduizend miljard). 
  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. Als je de 
  genetische code kent, kun je bij corona de code van 
  de uitsteeksels (spikes) gebruiken. Die worden dan
  bijvoorbeeld in een onschuldig verkoudheidsvirus 
  gestopt. Je lichaam gaat dan hulptroepen aanmaken 
  om in de aanval te gaan. Het vaccin bereidt je lichaam 
  dus eigenlijk voor op het virus. 

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

Er zijn verschillende soorten vaccins, die ook werken 
op verschillende manieren. De animatie laat de vier 
belangrijkste soorten zien. Vraag na het kijken welke 
soorten vaccins genoemd werden. Kunnen de  
leerlingen per vaccin benoemen hoe dit werkt? 

 

 



 
   Antwoorden 
   1 vaccin met dood of afgezwakt virus (het virus is 
   niet sterk genoeg om je ziek te maken, maar je krijgt    
   wel antigenen in je lichaam, waartegen je antistoffen    
   aanmaakt). 
   2 Vectorvaccin (het antigen of de code daarvan zit 
   verstopt in een ander onschuldig vaccin. Zo komt het
   je lichaam in). 
   3 Eiwitvaccin (gebruiken een heel klein deel van het   
   virus, namelijk het eiwit van het kapsel. Dat is precies 
   het deel van het virus waartegen je lichaam in actie 
   moet komen).
   4 mRNA vaccins (dit zijn de nieuwste vaccins, ze 
   bevatten geen echte antigenen, maar de genetische 
   codes ervan. Die zitten in een vetoplossing die ver-
   smelt met je celoppervlak. Zo krijgt je lichaam gericht 
   de code binnen van het deel waartegen het moet 
   vechten). 

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

7. Dit weet je over vaccins
De leerlingen testen hun kennis over vaccins en 
vaccineren aan de hand van negen 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 Vaccineren is in Nederland verplicht. NIET WAAR. 
   Bekijk het filmpje. 

 



  
6 Als je je niet laat vaccineren, kan dat gevaarlijk 
zijn voor anderen. WAAR. Bekijk het filmpje.

Discussie bij stelling 6
In sommige streng gelovige delen van Nederland kiezen veel mensen ervoor om zich niet te laten 
vaccineren. Zij vinden dat God een plan met hen heeft en bepaalt wat er gebeurt. Dat kan dus ook 
zijn dat je ziek wordt. Andere gelovigen vinden juist dat God het vaccin ook gegeven heeft en dat je je 
dus wel mag laten inenten. Wat vinden de leerlingen hiervan? 

Discussie bij stelling 5
- Wat vinden de leerlingen ervan dat vaccinatie in Nederland niet verplicht is? Wat zouden de voordelen 
hiervan zijn? En wat de nadelen? 
- In sommige andere landen is vaccineren wel verplicht. In Tsjechië mogen kinderen bijvoorbeeld niet 
naar een kinderdagverblijf als ze niet ingeënt zijn. Italië was een van de eerste landen die mensen die in 
de zorg werken verplichtte om zich te laten vaccineren. Wat vinden de leerlingen daarvan? 
- Vinden de leerlingen dat mensen die niet gevaccineerd zijn op bepaalde plekken geweigerd mogen 
worden (bijvoorbeeld in vliegtuigen, bioscopen, sportvelden, scholen)?  Waarom wel/niet? 
- Bij vaccinatie tegen het coronavirus mogen kinderen vanaf twaalf jaar zelf weten of ze zich willen laten 
vaccineren of niet. Tot 16 jaar moet dat in overleg met ouders. Als ze het niet eens worden, heeft de  
jongere het laatste woord. Wat vinden de leerlingen daarvan? Moeten ouders het laatste woord hebben 
of kinderen? 

  

7 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. 
8 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. 
9 Het zou slim zijn om alle baby’s in Nederland zo 
snel mogelijk na hun geboorte in te enten met de 
vaccins in het RVP. WAAR. Het immuunsysteem 
van baby’s is nog niet getraind. Baby’s dragen vaak 
wel antistoffen van de moeder, maar deze 
beschermen niet tegen alle ziekten. Het is 
belangrijk om kinderen zo vroeg mogelijk te 
beschermen, zodat ze zo weinig mogelijk risico 
lopen. 



Klik in de les op        om naar de volgende opdracht te 
gaan.
 
 
8. Over de grens 
Sommige ziektes komen in Nederland niet (meer) voor, 
maar in andere landen wel. Daarom moet je je voor 
bepaalde reizen laten vaccineren. Als de leerlingen  
klikken op een ziekte, zien ze waar ter wereld deze 
ziekte nog voorkomt en horen ze wat de ziekte precies 
inhoudt. 

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

 
 

9. Praatplaat 
De leerlingen bekijken de praatplaat. Op de plaat  
zoeken 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 ver-
antwoordelijk 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 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. 

 




