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onderwijsprogramma MBO

NAAM:

STARTNUMMER:
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BESTE STUDENT, 
Welkom bij Rijksmuseum Boerhaave.
Straks ga je de tentoonstelling ‘Besmet!’ bekijken en ervaren.
 
Toen het coronavirus uitbrak werd het voor iedereen pijnlijk duidelijk welke 
invloed de uitbraak van een besmettelijke ziekte op de wereld, maar ook 
op jou persoonlijk kan hebben. Toch zijn zulke uitbraken niet nieuw. In deze 
tentoonstelling ga je zien hoe mensen in de zorg, wetenschappers en burgers 
vroeger maar ook vandaag de dag omgaan met epidemieën als pest en pokken. 
Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst?  
En welke oplossingen biedt de wetenschap?
 
In dit boekje vind je vijftien opdrachten die je door de tentoonstelling leiden.  
Je gaat onder andere ervaren hoe jouw beroep er vroeger uitzag, hoe vaccinatie 
werd ontdekt en wat jij kunt doen om een volgende epidemie te voorkomen.
 
PRAKTISCH
De docent deelt jullie in groepjes in en geeft jullie een startnummer. Dit nummer 
correspondeert met een opdracht. Zoek op de plattegrond op de allerlaatste 
pagina waar je deze opdracht kunt vinden. Daar begint jullie route door de 
tentoonstelling. Volg de loopaanwijzingen in dit boekje tot je weer terug bent bij 
het startnummer en je alle opdrachten hebt gemaakt.

1.    Zoek in de tentoonstelling de antwoorden op onderstaande vragen.

2. Combineer de antwoorden tot een code ‘ABC’. 
3. Vul de code in als onderdeel van een url.
4. Ga naar rijksmuseumboerhaave.nl/ABC en volg de instructie.

WINACTIE

Vind de code en win een 
leuke én handige prijs!

Derde letter van de 
notensoort die Anna 
Dumitriu gebruikte in 
haar kunstwerk.

Vijfde letter van het 
voorwerp dat in 1960 
werd gebruikt voor 
luchtbevochtiging in 
het beademings- 
apparaat. 

Eerste letter van de 
achternaam van de 
ontdekker van het 
pokkenvaccin.

ZAAL 1

A:

ZAAL 2

B:

ZAAL 1

C:
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OPDRACHT 1   BEADEMINGSAPPARAAT

Bekijk de twee beademingsapparaten.

1.  Welke huis-tuin-en-keukenspullen zitten in dit exemplaar uit 1960 verwerkt?

2.  Wat is in dit apparaat hun functie?

3.  Bekijk ook het beademingsapparaat van de TU Delft. Noem drie verschillen 
en drie overeenkomsten tussen de versie uit 1960 en de versie van nu.

Dit beademingsapparaat is mechanisch en niet elektrisch zoals de beademings-
apparaten van tegenwoordig. Mechanisch betekent in dit geval dat een apparaat 
werkt door middel van beweging in plaats van een elektrisch signaal.
Denk bijvoorbeeld aan een rolluik. Een mechanisch rolluik heeft een lint waar je 
aan trekt om het rolluik te laten bewegen. Sommige rolluiken gaan omlaag en 
omhoog door middel van een schakelaar (elektrisch).

VERSCHILLEN

OVEREEN- 
KOMSTEN

1

1

2

2

3

3

ZAAL 1
 Loop naar het begin van zaal 1.
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3.  Wat is het voordeel van een mechanisch beademingsapparaat?

4.  Waarschijnlijk wordt het beademingsapparaat van de TU Delft niet in Neder- 
land gebruikt maar in ontwikkelingslanden. Geef twee redenen waarom.

1   

2  

Maak deze vraag individueel.

Hier staan drie woorden gegeven: angst, medeleven en hoop.
Kies bij elk woord een poster aan de muur die je het best bij dat woord vindt 
passen en beantwoord de vragen in de tabel.

ZAAL 1
  Ga naar de wand met posters aan de linkerkant  

van de zaal.

OPDRACHT 2   KRANTENARTIKELEN EN POSTERS

1a.  Wat zie en 
lees je op de 
poster?

1b.  Van welke 
uitbraak 
is dit een 
beeld?

ANGST MEDELEVEN HOOP
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1c.    Wanneer 
vond deze 
uitbraak 
plaats?

1d.  Waarom vind 
je deze poster 
het best bij 
dit woord 
passen?

ANGST MEDELEVEN HOOP

2.   Bespreek elkaars antwoorden.

ZAAL 1
 Ga naar de jurk aan het eind van de zaal.

OPDRACHT 3   DE PESTJURK

Deze jurk is gemaakt door Anna Dumitriu. Zij gebruikte een aantal bijzondere 
materialen om haar verhaal te vertellen.

1.  Teken de jurk schematisch na in het kleine tekenvlak en benadruk drie 
materialen die de kunstenares gebruikte bij het maken van de jurk. 
Let op: probeer niet te groot te tekenen. Bij de volgende vragen heb je 
ruimte nodig om in je tekening te kunnen schrijven.
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1a. Schrijf bij de drie getekende materialen welke materialen dit zijn.

2. Waarom heet deze jurk ‘de Pestjurk’?

3.   De kunstenares heeft met deze jurk willen verwijzen naar de pestuitbraak. 
Schrijf op je tekening naast de materialen op welke manier ze naar de pest 
verwijzen.

4.  Stel, jij bent de kunstenaar van deze jurk. Wat voor voorwerp of materiaal 
zou jij toevoegen aan je kunstwerk over een epidemie? Teken dat in je 
tekening erbij, benoem ook het materiaal en op welke manier het naar een 
epidemie verwijst.

ZAAL 2
  Ga nu links van de pestjurk de  

quarantainetunnel in.

OPDRACHT 4   IN QUARANTAINE

Bekijk het filmpje over Tyfoid Mary.

1.  Heb je ervaringen of ben je bekend met een andere vorm van quarantaine 
naast de uitbraak van het coronavirus? Omschrijf deze situatie.

In de tunnel zie je voorbeelden van maatregelen, zoals desinfecteren en 
signaleren, die werden genomen ten tijde van verschillende uitbraken van 
infectieziektes in het verleden.
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 2.  Noem bij deze twee voorbeelden uit de vorige eeuw een soortgelijk 
voorbeeld uit deze tijd.

DESINFECTEREN: De formalineketel werd gebruikt tussen 
1925 en 1950 voor het desinfecteren van ruimtes en 
schepen.

SIGNALEREN: Met deze gele quarantaine-vlag 
waarschuwden schippers de bevolking dat er een 
besmettelijke ziekte aan boord was.

ZAAL 2
  Ga naar de volgende zaal en bekijk de 

tijdlijn aan de linkerkant.

OPDRACHT 5   VACCINATIES

Bekijk de tijdlijn. 

1.  In de tentoonstelling zie je veel ziektes die nu, dankzij vaccinaties, niet of 
nauwelijks meer voorkomen. Noem er vijf.

1   

2  

3  

4  

5  

2.  Als het goed is ben je gevaccineerd tegen hepatitis B toen je aan de 
opleiding begon. Je wordt ook geadviseerd om ieder jaar de griepprik te 
halen.
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2a.  Doe je dit?

2b. Waarom wel/niet?

2c. Bespreek je antwoord met je groepje.

2d. Heb je net nee geantwoord? Zou je de griepprik volgend jaar wel halen?

2e. Wat is de reden hiervoor?

ZAAL 3
  Loop naar de vitrine waarin deze pakken  

te zien zijn.

OPDRACHT 6   KLEDING

Bekijk de pakken en het bijbehorende filmpje.

1.  Noteer de antwoorden op de deelvragen van vraag 1 in de tabel op de 
volgende pagina.

1a.  Wat zijn bijzondere kenmerken van de pakken?

1b.  Wanneer werd dit pak gebruikt? Benoem uitbraak en jaartal.

1c.  Noem twee overeenkomsten die je tussen de beschermende pakken door 
de jaren heen ziet.

1d. Noem twee verschillen tussen de beschermende pakken door de jaren heen.
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1e.  Van welke materialen zijn de pakken gemaakt en uit hoeveel lagen bestaat het?

2. Beschrijf jouw werkkleding.

2a. Hoe beschermt jouw werkkleding je tegen infectieziektes/besmetting?

1b.  
WANNEER?

1a.  
KENMERKEN

1c.  
OVEREEN- 
KOMSTEN

1d.  
VERSCHILLEN

1e.  
MATERIALEN

EBOLAPAK QUARANTAINEPAK PESTDOKTER

1

1

2

2



10

ZAAL 3
  Loop naar het scherm aan het eind van 

deze zaal.

OPDRACHT 7   WAT KUN JIJ DOEN?

Bekijk de beelden. 

Veranderingen in de afgelopen decennia hebben ervoor gezorgd dat er vaker 
infectieziektes uitbreken en dat deze ook makkelijker verspreiden.

1.  Noem vier veranderingen die een rol spelen bij het sneller laten 
verspreiden van infectieziektes.

1   

2  

3  

4  
 

2.  Stel, je doet boodschappen voor het avondeten en een fruitsalade. Waar 
zou je dan rekening mee kunnen houden als je de factoren die een rol 
spelen bij de verspreiding van een infectieziekte in je achterhoofd houdt? 
Beschrijf drie voorbeelden. 

1    

2  

3  
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ZAAL 3
  Zoek deze en andere campagneposters in  

de zaal.

OPDRACHT 8   VOORKOMEN

Bekijk de posters.

1.  Wat is het doel van deze posters?

Verspreiding van infectieziektes tegengaan kan op verschillende manieren. 
Een campagne met een waarschuwing of pakkende tekst is één manier. Tijdens 
de coronacrisis werden ook adviezen gegeven en maatregelen genomen en 
gecommuniceerd.

2.  Hoe ontvang je zelf het liefst informatie?  
Omcirkel wat voor jou van toepassing is.

3.  Op welke manier informeer jij patiënten? Komt dit overeen met hoe je zelf 
graag geïnformeerd zou willen worden?

4.  Vind je het moeilijk om je aan social distancing regels te houden?  
Waarom wel/niet?

SOCIALE MEDIA, POSTERS, 
TELEVISIE, WEBSITES,  

KRANTEN, MONDELING, 
ANDERS…….
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ZAAL 2
  Ga naar de zilveren inktpot op de sokkel en  

de vitrine achter je.

OPDRACHT 9   GROEPSIMMUNITEIT

1.  Kijk door het rode glas. Wat zie je?

2.  Kijk door het blauwe glas. Wat zie je?

3. Wat betekent groepsimmuniteit?

4. Tegen welke ziektes ben jij gevaccineerd?

OPDRACHT 10   ONTDEKKING VAN DE VACCINATIE

1.  Wie staat er afgebeeld op de inktpot?

2.  Wat heeft deze persoon ontdekt?

ZAAL 2
   Loop naar de volgende zaal en zoek de  

standaard met rood en blauw glas.
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4.  Beschrijf hoe vroeger een vaccinatie werd gezet en leg uit wat het 
verschil is met tegenwoordig. 

ZAAL 2
 Blijf bij dezelfde vitrine.

OPDRACHT 11   EPIDEMIE VAN ANGST

Vroeger maakten mensen spotprenten om te laten zien hoe de bevolking 
over een bepaald onderwerp dacht. 
Deze prent gaat over de vaccinatie tegen de pokken.

1.  Welke mening van de bevolking heeft de 
tekenaar hiermee willen uitbeelden?

Bekijk de verschillende voorwerpen die mensen vroeger gebruikten om een 
vaccinatie te zetten.

3.  Nummer deze voorwerpen op volgorde van oudste (= 1) naar nieuwste (= 5).
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3.  Maak een nieuwe tekst bij deze meme en laat daarmee zien hoe jij de tijd 
in quarantaine hebt ervaren.

2.  Waar kun je dat aan zien?

Memes zijn de spotprenten van deze eeuw. Ook over het coronavirus en 2020 
zijn veel memes gemaakt. Zoals deze twee hieronder: 
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ZAAL 2
  Loop naar het  

aidsquilt aan de wand.

OPDRACHT 12   EMPATHIE OF STIGMA

1.  Voor wie is dit quilt gemaakt en door wie is het gemaakt? Beschrijf waar 
je dat aan ziet.

2.  Met welk stigma of vooroordelen kwamen aidspatiënten toendertijd in 
aanraking?

3.  Tegenwoordig bestaat er goede medicatie tegen hiv die er voor zorgt dat 
het virus wordt onderdrukt en zelfs bij onveilige seks niet kan worden 
overgedragen. Met welke stigma’s of vooroordelen komen mensen met hiv 
vandaag de dag in aanraking?

Een stigma is een negatief vooroordeel over bijvoorbeeld een persoon of een 
groep mensen.
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MICRO-ORGANISME ZIEKTE KENMERKEN (A,B,C OF D)

Virus

Schimmel

Bacterie

Parasiet

ZAAL 2
  Loop naar de vitrine met moulages.

OPDRACHT 13   MICRO-ORGANISMEN

Infectieziekten kunnen worden veroorzaakt door verschillende micro-organismen.  
Micro-organismen kunnen goed zijn, bijvoorbeeld bij het maken van kaas 
of de aanmaak van vitamine K in je darmen, maar ze kunnen ons ook ziek 
maken. Micro-organismen zijn in te delen in bacteriën, virussen, schimmels en 
parasieten. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen deze groepen? 

1.  Hieronder staan acht ziektes die je in de tentoonstelling terug kunt 
vinden. Plaats de ziektes bij de juiste ziekteverwekker.

PEST COVID-19POLIO HIV/AIDSPOKKEN RODE HONDMALARIA MAZELEN
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1a.  Noem zelf nog drie infectieziektes die je ziet in de tentoonstelling, hebt 
geleerd op de opleiding, of kent door eigen ervaringen. Zet ze ook in het 
juiste vak.

2.  Hieronder staan vier kenmerken van de verschillende micro-organismen.
Kies voor elk micro-organisme de zin die het best bij het micro-organisme 
past. Schrijf je antwoord in de daarvoor bestemde kolom in de tabel.

A.  Ziektes veroorzaakt door dit micro-organisme worden vaak bestreden met 
antibiotica.

B.  Dit micro-organisme heeft levende cellen nodig om zich te kunnen 
vermenigvuldigen.

C.  Dit micro-organisme is grofweg in te delen in eencelligen, wormen en 
geleedpotigen.

D.  Dit micro-organisme heeft twee verschijningsvormen; ze groeien als 
eencellige of als draden.

ZAAL 2
  Loop naar het beeldscherm aan het eind van  

zaal 2 aan de linkerkant.

OPDRACHT 14   IMPACT CORONAVIRUS OP MAATSCHAPPIJ

Bekijk de beelden. 

Wij zijn trots op onze helden. Op 17 maart 2020 klapte iedereen in Nederland 
voor jullie en alle andere zorgmedewerkers.

1.  Ben jij trots op je werk/vak? 

2.  Waarom ben je wel/niet trots op je werk/vak? 

3.  Wat heeft ervoor gezorgd dat je deze opleiding hebt gekozen?
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ZAAL 1
 Loop verder naar zaal 1.

OPDRACHT 15   FLATTEN THE CURVE

Bekijk de film op het scherm en de posters aan je linkerkant. 

Op 15 maart 2020 werd besloten de scholen in Nederland te sluiten vanwege 
het coronavirus. Later werd daar een ‘intelligente lockdown’ aan toegevoegd.

1.  Waarom werden deze maatregelen genomen? Denk bij het antwoord 
bijvoorbeeld aan hoe ziekenhuizen met een epidemie omgaan. 

 

2.  Noem drie maatregelen die iedereen in Nederland tijdens de coronacrisis 
moest volgen.

 
3.  Hoe veranderde jouw werk of stage tijdens de lockdown? Welke 

maatregelen moest jij treffen om je werk te kunnen blijven uitvoeren?

 

4.  Teken in het assenstelsel op de volgende pagina het verwachte verloop 
van het aantal besmettingen over de tijd wanneer we ons niet aan de 
maatregelen houden. De horizontale lijn in de grafiek geeft aan hoeveel 
patiënten de ziekenhuizen in Nederland kunnen behandelen.  
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6.  Leg uit wat het verschil is tussen de twee grafieken die je nu hebt 
getekend. 

5.  Teken in het assenstelsel het verloop van het aantal besmettingen over 
de tijd wanneer we ons wel aan de maatregelen houden.

AANTAL 
CORONAPATIËNTEN

TIJD

CAPACITEIT VAN ZIEKENHUIZEN

AANTAL CORONABESMETTINGEN IN DE TIJD
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