
  
 
  

De Kennis van Nu in de klas 
De mug als virusverspreider    
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Virussen, mug, wetenschappelijk onderzoek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij biologie 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 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over aansluitende 
thema’s, zoals: Genetisch gemodificeerde mug tegen 
dengue en het antwoord op malaria? 
…………………………………………………………………………….. 
 
Antwoorden 
1 A, B en D (West-Nijl, Usutu en Zika-virus). 
2 Vogels nemen de virussen mee uit het zuiden en als 
zij worden gestoken door een Nederlandse mug dan 
verspreidt die het virus verder. Daarnaast reizen 
exotische muggen soms mee via transport. En door 
het opwarmende klimaat verspreiden de exotische 
muggen zichzelf ook steeds noordelijker.  
3 C: via haar speeksel 
4 West-Nijlvirus 
5 De virussen worden vaak via vogels verspreid. Dus 
als er zieke vogels zijn, is er het risico dat het virus via 
de muggen ook bij de mens terecht komt.  
6 Omdat ze het speeksel van de levende mug nodig 
hebben. 
7 B. Onderzoekers denken dat over 10 jaar 
Nederlanders onder een klamboe slapen. 
 

Samengevat 
Wetenschappers zijn erachter gekomen dat 
Nederlandse muggen het West-Nijlvirus en het Usutu-
virus kunnen overgedragen. Ook vogels zijn het 
slachtoffer van de muggen. Door vogels in een vroeg 
stadium te onderzoeken kan worden vastgesteld of er 
een virus in Nederland rondwaart.  
 
Kijkvragen 
 
1 Welk drie virussen kunnen via Nederlandse muggen 
worden overgedragen? 
A. Het West-Nijlvirus 
B. Het Usutu-virus  
C. Het Malaria-virus 
D. Het Zika-virus  
 
2 Op welke manier verspreiden de virussen zich naar 
Europa?  
 

 
 
3 Hoe besmet een mug zijn slachtoffer met een virus? 
A.Via zijn pootjes   B. Via zijn bloed   C. Via zijn speeksel 
 
4 Welk muggenvirus kan leiden tot hersenontsteking? 
 
5 Leg uit waarom vogels een ‘early warning’ zijn in het 
onderzoek naar de virussen. 
 
6 De pootjes en vleugeltjes van de muggen worden voor 
onderzoek uitgetrokken, zodat ze niet kunnen 
ontsnappen. Waarom worden de muggen niet gedood? 
 
7 Welke uitspraak is waar? 
A.Onderzoekers denken dat over 10 jaar de virussen 
onder controle zijn. 
B. Onderzoekers denken dat over 10 jaar Nederlanders 
onder een klamboe slapen. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-genetisch-gemodificeerde-mug-tegen-dengue/#q=dengue
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-genetisch-gemodificeerde-mug-tegen-dengue/#q=dengue
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-het-antwoord-op-malaria/#q=malaria
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Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Virussen, mug, wetenschappelijk onderzoek 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: Genetisch 
gemodificeerde mug tegen dengue en het 
antwoord op malaria? 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘de mug als virusverspreider’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
het vak biologie.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Adviseur duurzame leefomgeving 
Doktersassistent 
 
HBO: 
Toegepaste biologie  
Aarde en Milieu 
 
WO: 
Biologie 
Enviromental studies 
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