
 

Nieuwsuur in de klas 
Ebola 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
In 2014 breekt een grote ebola-epidemie 
uit in West-Afrika. Het ebolavirus 
verspreidt zich razendsnel over 
verschillende West-Afrikaanse landen. 
Door armoede, slechte gezondheidszorg 
en slechte hygiëne in de getroffen 
gebieden is de ziekte moeilijk te 
bestrijden.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / 
maatschappijwetenschappen: 
humanitaire rampen. 
Biologie: virussen en verspreiding van 
ziektes. 
 
Kernbegrippen 
Virus – Epidemie 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
domeinen in het examenprogramma: 
- Maatschappijwetenschappen:  
A3: benaderingswijzen;  
G4: milieu en beleid op mondiaal niveau 
H3: ontwikkelingssamenwerking en 
cultuur 
- Biologie: 
B5: afweer van het organisme 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van ‘Nieuwsuur 
in de klas’. 
 
Antwoorden 
1. Guinee. 2. Het jongetje dat als eerste 
in 2014 ebola kreeg en daarmee de 
epidemie veroorzaakte. Zijn naam is niet 
bekend. 3. Door armoede, slechte hygiëne 
en slechte gezondheidszorg is het virus 
moeilijk te bestrijden. Er is ook veel 
onwetendheid, bijvoorbeeld over de 
manier waarop je besmet kunt raken. 4. 
C. 5. A: fout; B: goed; C: goed. 7. Via de 
lucht; via lichamelijk contact zoals 
handen schudden; via dieren.  
 
 
 

Kijkvragen 
1. In welk land is de ebola-epidemie die in 
2014 begon, uitgebroken? 
 
2. Wie wordt bedoeld met Patiënt Nul? 
 
3. Hoe komt het dat het ebolavirus zich zo 
snel kan verspreiden in West-Afrika? 
 
4. Op welke manier wordt het virus 
voornamelijk verspreid? 
a. via het drinkwater 
b. via de lucht 
c. via overleden ebolaslachtoffers te 
wassen voordat ze begraven worden. 
 
5. Geef per stelling aan of deze goed op 
fout is: 
a. ebola kun je voorkomen door goed je 
handen te wassen en op te passen met 
wat je eet. 
b. het ebolavirus wordt waarschijnlijk 
door dieren overgedragen op mensen. 
c. als mensen in de besmette gebieden 
meer kennis over de ziekte zouden 
hebben, zou de uitbraak niet zo goot zijn 
als hij nu is. 
 
Verdiepingsvragen 

 
 
6. Het ebolavirus is ontdekt in het West-
Afrikaanse Guinee en verspreidde zich 
over Liberia en Sierra Leone. Kleur deze 
drie landen in op bovenstaande kaart van 
Afrika. 
 
7. Een virus kan zich op verschillende 
manieren verspreiden. Noem drie 
manieren waarop een virus overgedragen 
kan worden op iemand anders.  
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