
  

Onzichtbaar Nederland  
in de klas 
Ziektes van over de grenzen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland is een open samenleving. 
Vanuit de hele wereld komen hier 
dagelijks talloze mensen en goederen 
naartoe. Maar wat zouden ze allemaal, 
zonder het te weten, mee kunnen nemen? 
Cholera, de pest, vogelgriep of ebola: hoe 
gaan we om met de dreiging van 
levensgevaarlijke ziektes en epidemieën? 
 
Vakgebied 
Geschiedenis, maatschappijleer, 
aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Gezondheid, ziektes, epidemieën 
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Onzichtbaar Nederland in de klas‘. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Industrie’. 
 
Antwoorden 
1a Een in het Oosten ontwikkelde ziekte 
verspreidde zich over de wereld door 
handel. b Zwarte plekken op de huid, hoge 
koorts, ondraaglijke hoofdpijn en 
hallucinaties. 2 Door die mensen via 
pestsloten naar pesthuizen te sturen. 3a 
Speciaal voor zeelieden die exotische 
ziektes meedroegen. b Geslachtsziektes. 4 
De kennis van tropische aandoeningen en 
de uitvinding van penicilline. 5a Het 
vervuilde drinkwater. b De aanleg van 
riolering. 6a Er heerste een malaria-
epidemie. b Je kon ruiken aan de melk en 
de boter dat de koeien vervuild water 
dronken. 7 Betere hygiëne, goede zorg en 
welvaart. 8 1 Mug 2 Bijv. vervuild 
drinkwater 3 Via seks of bloed. 
 

Kijkvragen 
 
1a Hoe ontwikkelde de pest zich tot een 
wereldepidemie? 
b Wat waren de symptomen van de pest? 
 
2 Hoe werden de met pest besmette 
mensen buiten de Amsterdamse stad 
gehouden? 
 
3a Waarom was het Havenziekenhuis er? 
b Wat was, volgens dokter Overbos, een 
vaste aanwezigheid bij zeelieden? 
 
4 In Rotterdam werd tevens een 
quarantaineterrein ingericht. Wat maakte 
het isoleren van bepaalde patiënten 
uiteindelijk overbodig? 
 
5a Wat zorgde er voornamelijk voor dat de 
cholera zich in Delft snel kon verspreiden? 
b Waar was dit (waarschijnlijk) een directe 
positieve aanleiding voor? 
 

 
 
6a Waarom gooide men petroleum in het 
water?  
b Waarom waren de boeren hier niet blij 
mee? 
 
7 ‘Gelukkig zijn epidemieën met veel 
slachtoffers iets van vroege tijden.’  
Noem drie oorzaken hiervan. 
 
Verdiepingsvraag 
 
8 Hoe worden onderstaande ziektes 
overgebracht? 
1 Malaria 
2 Pest 
3 Aids 
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