
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Het ultieme griepvaccin 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Griep kan voor mensen die oud zijn of een zwakke 
weerstand hebben gevaarlijk zijn. De griepprik kan 
voorkomen dat ze geveld worden door de griep, 
maar vaak werkt die niet voldoende. Er zijn zoveel 
soorten griep, dat het heel moeilijk is om een 
vaccin te maken dat tegen allemaal beschermt. 
 
Vakgebied 
Biologie en Natuurkunde 
 
Kernbegrippen 
Griep, virus, vaccins, mutaties 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Dure medicijnen’ en ‘Organen 
kweken met stamcellen’. 
 
Antwoorden 
1 Ouderen en mensen met een zwakke 
weerstand. 
2 Om de drukte in goede banen te leiden en om 
besmetting van andere patiënten te voorkomen.  
3 Longontsteking.  
4 C: Omdat er verschillende soorten griepvirussen 
zijn.  
5 1: uitspraak a is waar, uitspraak b is niet waar. 
6 Zodat het lichaam deze hopelijk kan herkennen. 
7 Omdat virussen zich steeds weer muteren. 

Kijkvragen 
 

1 Welke groepen mensen zijn het kwetsbaarst voor 
griep? 
2 Waarom is er in het ziekenhuis een aparte 
griepafdeling? 
3 Mensen met griep hebben kans om nog een extra 
complicatie op te lopen. Welke? 
 

 
 
4 Waardoor werken griepvaccins niet altijd? 
A: Omdat niet iedereen zich laat inenten 
B: Omdat het vaccin eigenlijk niet voor griep is 
bedoeld 
C: Omdat er verschillende soorten griepvirussen zijn  
 
5 Welke uitspraken zijn waar? 
A: Ons lichaam herkent niet alle griepvirussen 
omdat de eiwitstructuren verschillen. 
B: Het bestaande griepvaccin beschermt alleen 
tegen één griepvariant. 
1. Uitspraak a is waar, uitspraak b is niet waar. 
2. Uitspraak b is waar, uitspraak a is niet waar. 
3. Uitspraak a en b zijn allebei waar 
4. Uitspraak a en b zijn allebei niet waar.  
 
6 Waarom is het nieuwe vaccin gebaseerd op 
overeenkomende aminozuurvolgordes? 
7 Waarom is het nieuwe vaccin geen garantie om 
geen griep meer te krijgen? 
 
Verdiepingsvraag 
Ondanks dat er een nieuw griepvaccin wordt 
ontwikkeld, kan een virus zich altijd weer muteren. 
Leg uit wat een mutatie is. Noem twee andere 
voorbeelden van mutaties die in de biologie 
voorkomen.       
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-organen-kweken-met-stamcellen/#q=eenvandaag
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-organen-kweken-met-stamcellen/#q=eenvandaag


  
 

EenVandaag in de klas 
Het ultieme griepvaccin 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Griep kan voor mensen die oud zijn of een zwakke 
weerstand hebben gevaarlijk zijn. De griepprik kan 
voorkomen dat ze geveld worden door de griep, 
maar vaak werkt die niet voldoende. Er zijn zoveel 
soorten griep, dat het heel moeilijk is om een 
vaccin te maken dat tegen allemaal beschermt. 
 
Vakgebied 
Biologie en Natuurkunde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Dure medicijnen’ en ‘Organen 
kweken met stamcellen’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema virussen en vaccins is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
biologie en natuurkunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Doktersassistent 
Labaratoriumassistent 
 
HBO: 
Scheikunde 
Farmakunde 
 
WO: 
Moleculaire Geneeskunde 
Farmaceutische wetenschappen 
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