
 

 

 

Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus? 
Je kunt van allebei goed ziek worden 

 
Van kou word je niet verkouden. Het zijn virussen en bacteriën die je ziek kunnen maken. Allebei 

vervelend, maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? 
 

We zien ze niet, maar ze zijn overal om ons heen, ze zitten zelfs in ons, en ze kunnen ons goed ziek maken: 

bacteriën en virussen. Maar een bacterie is niet hetzelfde als een virus. 

Bacteriën zijn piepkleine organismen: ze bestaan uit 1 cel. Maar die cel kan zichzelf wel delen. Die cellen 

delen zich ook weer, dat gaat een tijdje zo door, en in een mum van tijdjes heb je een heel cellencomplex. 

Sommige bacteriën hebben ons lichaam nodig om te leven, maar zijn niet schadelijk. Maar er zijn ook 

slechteriken, die bacteriën dringen naar binnen om ons een vervelende ziekte te bezorgen. Denk aan legionella, 

cholera, pest, tyfus en salmonellavergiftiging. Als je zo’n kwaal hebt opgelopen dan komen je witte 

bloedcellen in actie om die indringers weer te verdrijven. En jij kunt ze een handje helpen door antibiotica te 

slikken. 

Een virus is geen organisme. Een virus is niet meer dan wat genetisch materiaal met daaromheen een 

eiwitmantel. Een virus is een soort piraat: het kaapt een cel in je lichaam. Het neemt de controle over die cel 

over, en geeft opdracht om weer nieuwe virussen aan te maken. Bekende virusziektes zijn hiv, koortslip, 

waterpokken en verkoudheid. Verkoudheid komt dus niet door de kou, maar door een virus, en zou eigenlijk 

vervirusdheid moeten heten. (hatsjie) Beterschap! 
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