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Eind vorig jaar werd Nederland opgeschrikt door het nieuws dat in ons land op verschillende 
plaatsen tropische muggen aangetroffen waren. Het ging om de tijgermug en de gelekoortsmug, 
soorten die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Muggen kunnen tropische virusziektes 
zoals dengue, zika, gele koorts en het westnijlvirus verspreiden bij mensen en dieren. 
Klimaatverandering zorgt ervoor dat de muggen steeds beter gedijen in Nederland en de rest 
van Europa waar ze tot voor kort nauwelijks voorkwamen. Maar wist je dat ook onze huis-, tuin-, 
en keukenmug tropische virussen kan overbrengen?  
Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op dergelijke ziektes. 

Digitale les
In de digitale les ‘Muggen’ leren kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs alles 
over muggen, muggenziektes, waar muggen van houden en wat ze zelf kunnen doen om ze op 
afstand te houden. Uiteraard wordt ingegaan op de specifieke hygiëne die hierbij hoort: 
persoonlijke hygiëne en omgevingshygiëne. 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. Daarnaast bevat de les een verdiepingsopdracht waarbij de 
leerlingen (in groepjes) onderzoek doen naar verschillende muggensoorten en hun resultaten 
presenteren aan de klas.   

Doel van de les is de kinderen te leren over muggen en ze zich bewust te laten worden van de 
rol die zij zelf kunnen spelen in de strijd ter voorkoming van ziektes. Dit gebeurt op een speelse 
manier met korte filmpjes en opdrachten, zonder de leerlingen angst aan te jagen.

In deze les leren de leerlingen:
- dat de mug het meest dodelijke dier op aarde is
- dat muggen niet steken maar bijten (en nog veel meer weetjes over muggen)
- waarom een muggenbeet jeukt
- welke ziektes muggen bij zich kunnen dragen
- dat je ook in Nederland ziek kunt worden van muggenbeten
- hoe tropische muggen in Nederland kunnen komen
- wat helpt (en wat niet helpt) om muggen op afstand te houden
- hoe ze hun eigen muggenval maken
- dat muggen ook nuttig zijn
- wat de leerlingen zelf kunnen doen om te helpen in de strijd tegen verspreiding van ziektes.

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

https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/corona/
https://www.hygienehelpt.nl/digitalelessen/antibiotica/


Antwoorden:

1 Muggen komen op licht af.  
NIET WAAR, ze komen af op je lichaamsgeur. Dit in tegenstelling tot vliegen, die wel aangetrokken 
worden door licht. 
2 Alle muggen steken.  
NIET WAAR, alleen vrouwtjes doen dat. Ze steken trouwens niet, ze bijten. Bekijk het filmpje om te 
zien hoe dat gaat.
3 Muggen leven van bloed.  
NIET WAAR. Alleen vrouwtjesmuggen hebben de eiwitten uit ons bloed nodig om eitjes te maken. 
Bekijk het filmpje.
4 Het zoemgeluid van muggen komt van hun vleugels. 
WAAR, ze maken het geluid doordat ze heel snel met hun vleugels bewegen.
5 In Nederland kun je niet ziek worden van muggenbeten.
NIET WAAR, het gebeurt niet vaak, maar het kan wel. Zo werd vorig jaar het westnijlvirus bij een 
Nederlandse patiënt aangetroffen na een muggenbeet.
6 Hoe groter de muggenbult, hoe gevaarlijker de mug.  
NIET WAAR, de bult is een allergische reactie (histamine) op het antistollingsmiddel dat een mug 
inspuit als ze bloed uit je lichaam zuigt. Bekijk het filmpje.
7 Muggen hebben geen nut in de natuur. 
NIET WAAR, muggen hebben wel een rol in ons ecosysteem. Zo filteren muggenlarven algen uit het 
water en worden mannetjesmuggen gegeten door vogels en vleermuizen. Bekijk het filmpje. 
8 Water in je tuin trekt muggen aan.
WAAR, muggen leggen eitjes in stilstaand water.
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De les 

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

 
1. Waar of niet waar? 
De leerlingen testen hun voorkennis over muggen aan 
de hand van negen beweringen. Ze klikken steeds op 
‘waar’ of ‘niet waar’.

 



Antwoorden (vervolg)

9 De mug is het meest dodelijke dier op aarde.  
WAAR, je zou het misschien niet denken, maar er vallen jaarlijks wereldwijd meer doden door muggen 
dan bijvoorbeeld door slangen of leeuwen. Bekijk het filmpje.

 

3

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

 
 
2. Filmpje
Bekijk het filmpje. Vraag na het kijken: Wie 
wist dat de mug het dodelijkste dier ter wereld 
is? Hoeveel mensen overlijden jaarlijks door 
muggenbeten? Antwoord: 1 miljoen. In welk 
werelddeel vallen de meeste slachtoffers? 
Afrika. Welke ziekte die muggen kunnen  
overbrengen is het meest dodelijk? Malaria. 
 
Klik in de les op         om naar de volgende 
opdracht te gaan.

3. Muggenziektes
Vraag voordat u deze opdracht start van 
welke ziektes die door muggen worden over-
gebracht de leerlingen weleens gehoord heb-
ben. Antwoord: meerdere antwoorden zijn 
mogelijk, bijvoorbeeld malaria, westnijl- 
virus, zika, dengue. 
Op de wereld komen wel 3500 muggen-  
soorten voor. In de opdracht maken de  
leerlingen nader kennis met vier bekende 
ziektes die door muggen kunnen worden  
overgebracht. Ze klikken op een ziekte, lezen 
de teksten en klikken de juiste antwoorden 
aan. 
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Klik in de les op          om naar de volgende opdracht 
te gaan.

4. Animatie
In de animatie ontdekken de leerlingen hoe muggen 
naar Nederland komen en op welke manier zij hier 
tropische ziektes kunnen overbrengen. Bekijk de 
animatie. 
 
Klik in de les op         om naar de volgende opdracht te 
gaan.

 
 
 
5. Muggenroute
De leerlingen zetten de plaatjes uit het filmpje in de 
juiste volgorde. Ze zien meteen of hun antwoord goed 
is. Alleen als een plaatje naar de goede plek wordt 
gesleept, blijft de afbeelding staan. Vraag vervolgens 
wie het verhaal kan navertellen.  

 
 
 
 

Antwoorden:

Malaria 
(sub)tropische gebieden 
wel. 
 
Bekijk het filmpje  
over malaria.

Westnijlvirus 
vogels 
wel. 

Zikavirus  
(sub)tropische gebieden.

Bekijk het filmpje over 
zika. Het filmpje verschijnt 
nadat alle antwoorden zijn 
ingevuld.

Dengue 
(sub)tropische gebieden
koorts
geen. 
 
Bekijk het filmpje over 
dengue. Het filmpje 
verschijnt nadat alle ant-
woorden zijn ingevuld.



Antwoorden:

1 Wereldkaart, de meeste muggen wonen in warme gebieden in Afrika of Azië. 
2 Een mug legt eitjes in water.
3 Autoband, een mug legt ook eitjes op andere gekke plekken zoals een autoband.
4 Boot, als die autobanden vervolgens vervoerd worden op een schip, dan reizen de muggeneitjes 
mee naar Europa. 
5 Het is hier warmer dan vroeger en daarom hebben tropische muggensoorten meer kans om hier te 
overleven. Zij dragen zelf geen ziektes bij zich, maar sommige mensen nemen wel ziektes mee uit  
tropische gebieden. Als een mug iemand steekt die zo’n ziekte heeft, wordt de mug zelf niet ziek, maar 
de persoon die ze prikt wel. 
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Klik in de les op          om naar de volgende opdracht 
te gaan. 

6. Tropische sferen 
Waarom hebben tropische muggen het in Nederland 
steeds fijner? De leerlingen slepen de stellingen naar 
de vakjes ‘waar’ of ‘ niet waar’. Rechts wordt hun score 
bijgehouden. Voor ieder juist antwoord komt een groen 
bolletje in beeld. Is een antwoord fout, dan zien ze een 
rood bolletje. Bij sommige stellingen verschijnt na het 
slepen automatisch een filmpje met extra uitleg. Nadat 
alle stellingen beantwoord zijn, leggen Mélise en 
Thomas uit wat de invloed van klimaatverandering is op 
de muggen in Europa. Ook vertellen ze hoe de 
leerlingen hun steentje kunnen bijdragen om 
klimaatverandering tegen te gaan. 
 



Antwoorden:

WAAR 
- Mensen gaan steeds meer op reis en nemen  
tropische ziektes mee. 
- We wonen heel dicht op elkaar met mensen en 
dieren. Daarom is het voor muggen makkelijker 
om ziektes tussen mensen en dieren te  
verspreiden.
- Het wordt steeds warmer. Steeds meer tropische 
muggen kunnen daarom overleven in Europa. 

NIET WAAR 
- Muggen houden van de geur van 
Europeanen. 
- Er zijn steeds meer mensen in Europa met 
een tropische ziekte. Daarom kunnen muggen 
hier ook overleven.  
- Muggen kunnen steeds verder vliegen. 
Daarom komen ze eerder in Europa. 
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Klik in de les op         om naar de volgende opdracht te 
gaan.
 

 
7. Lekker hapje
De leerlingen bekijken het filmpje en zien hoe muggen 
geboren worden, hoe ze bijten, hoe een mug hen weet 
te vinden en welke geuren muggen lekker of juist vies 
vinden. Waarom zou het handig zijn om te weten welke 
geuren muggen vies vinden?
Antwoord: Dan kun je een middeltje maken dat vies 
ruikt om muggen op afstand te houden.  

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



Antwoorden:

WEL 
- Horren voor ramen en deuren
- Een klamboe ophangen
- Teatree olie gebruiken
- DEET gebruiken, dit is een anti-insectenmiddel. 
Muggen hebben een hekel aan de smaak en geur 
van deet. Een leuk weetje: ze proeven dit met hun 
poten.
- Een vliegenmepper
- Jezelf goed wassen 

NIET 
- Emmers vol water in je tuin. Dit trekt juist 
muggen aan.  
- Ventilator aan. Muggen zijn niet bang voor 
een beetje wind.  
- Citroenkaarsen branden. Deze geur schrikt 
muggen niet af. 
- Een muggenarmbandje. Misschien leuk als 
sieraad, maar het helpt niet tegen muggen.
- Een zwembadje in je tuin. Water is de 
perfecte plek voor een mug om eitjes in te 
leggen.
- Het licht aan in je kamer. Muggen komen 
niet op licht af. 
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8. Praatplaat
De leerlingen bekijken de praatplaat. Op de plaat zoe-
ken ze zes dingen die echt helpen om muggen op 
afstand te houden en zes dingen die niet helpen (maar 
waarvan veel mensen wel denken dat ze werken tegen 
muggen). 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.

 

Klik in de les op         om naar de volgende opdracht te 
gaan.
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9. Knutselopdracht
De leerlingen maken hun eigen muggenval.  
 
 
Nodig:
- lege frisdrankfles 
- schaar
- warm water
- gist
- bruine suiker

Knip de bovenkant van de fles, doe de gist in het 
onderste deel en voeg flink wat bruine suiker toe. Doe 
vervolgens het water erbij. Zet de bovenkant  
omgekeerd in de fles en klaar is de val. 
Gist zorgt ervoor dat er CO2 vrijkomt. Daar komen 
muggen op af. Ze vliegen in de fles, maar zijn niet zo 
slim dat ze de weg naar buiten ook weer kunnen  
vinden. 

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

 
Verdiepingsopdracht 
Bij de verdiepingsopdracht gaan de leerlingen in 
groepjes online op zoek naar meer informatie over vier 
muggensoorten: de denguemug, de huissteekmug, de 
malariamug en de tijgermug. Ze printen de posters en 
schrijven de informatie die ze gevonden hebben rond 
de afbeelding. Vervolgens presenteren de groepjes hun 
bevindingen aan elkaar.
 
 
 

 

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. 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. 


