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onderwijsprogramma HAVO/VWO

NAAM:

STARTNUMMER:KLAS
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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 wetenschappers en burgers vroeger maar ook 
vandaag de dag omgaan met epidemieën als pest en pokken. Welke inzichten 
bieden eerdere epidemieën voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de 
wetenschap?
 
In dit boekje vind je twaalf opdrachten die je door de tentoonstelling leiden. Je 
gaat onder andere zien wat er in de loop der jaren is bedacht en ontdekt om 
nieuwe uitbraken van infectieziekten beter te begrijpen en te voorkomen. Ook 
ervaar je wat je zelf 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 vanaf daar de loopaanwijzingen in het 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 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   CORONAVIRUS

Bekijk het gehaakte mondkapje.

1.  Kun je dit mondkapje gebruiken om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen? Waarom wel/niet? Noem twee redenen.

1   

2   

Bekijk de eiwitstructuur in de vitrine. 

2.  In de tekst wordt aangegeven dat het coronavirus zich met de spikes op 
een unieke manier aan de gastcel verbindt. Hoe denk je dat dat plaats vindt? 

ZAAL 1
 
 Loop naar de vitrine naast de ingang. 

Bekijk de twee beademingsapparaten.

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

ZAAL 1

 Ga naar de beademingsapparaten.

OPDRACHT 2   BEADEMINGSAPPARAAT
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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.

4. Wat is het voordeel van een mechanisch beademingsapparaat? 

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

1   

2  

VERSCHILLEN

OVEREEN- 
KOMSTEN

1

1

2

2

3

3

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).
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ZAAL 1
  Ga naar de wand met posters aan de linkerkant van  

de zaal.

OPDRACHT 3   UITBRAAK IN BEELD

Bekijk de posters aan de wand.

1. Welke poster vind je het meest indrukwekkend en waarom?

Lees in het digimagazine de verhalen ‘in de media’ en ‘eerste artikel over 
aids’. Hierin worden vier infectieziektes besproken. Schrijf de antwoorden op 
onderstaande vragen in de tabel.

2. Wanneer vonden deze uitbraken in Nederland plaats?
3. Komt de ziekte nog voor in Nederland?
4.  Zo nee, welke wetenschappelijke ontwikkelingen en/of praktische 

maatregelen hebben, denk jij, ervoor gezorgd dat deze ziekte niet meer 
voorkomt in Nederland? 

5.  Komen deze ziektes nog voor in andere landen? Zo ja, hoe kun je dat 
verklaren?

Aids

Cholera

Spaanse 
griep

Covid-19

VRAAG 2: VRAAG 3: VRAAG 4: VRAAG 5:ZIEKTE
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ZAAL 2
  
 Ga nu links van je de quarantainetunnel in.

ZAAL 3
  Ga naar de tijdlijn in de  

volgende zaal.

OPDRACHT 4   IN QUARANTAINE

Bekijk de foto’s aan de wand aandachtig en lees de bijschriften. 

1.  Welke overeenkomsten merk je op tussen de scènes van andere 
epidemieën en die waar we nu middenin zitten?

2.  Wat zijn belangrijke lessen die we hebben geleerd van het verleden en nu 
toepassen in het onder controle krijgen van epidemieën in de huidige tijd?  
Kies twee objecten in de quarantainetunnel die jouw voorbeeld illustreren 
en leg je antwoord uit. 

1    

2    
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ZAAL 3
 
 Ga naar het diereneiland.

OPDRACHT 6   DIEREN

Bekijk de tijdlijn. 

1.  Wat valt je op / vind je opmerkelijk aan de tijdlijn? Bespreek elkaars 
antwoorden.

De HPV-prik is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma en beschermt 
tegen baarmoederhalskanker en verschillende vormen van kanker in vagina, 
anus, penis, mond of keel. 

2.  Heb jij de HPV-vaccinatie gekregen? 

3.  Welk advies zou jij aan jongens en meisjes geven die nog een keuze 
moeten maken? 

1.  Speel het poepdeterminatiespel en bekijk de film op het scherm.

2. Hoe komt het dat de laatste jaren meer zoönosen zijn uitgebroken?

OPDRACHT 5   DOOR DE TIJD
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3.  Wat kunnen wij of jij als persoon doen tegen de uitbraak van een nieuwe 
infectieziekte? Wat zou er volgens jou moeten veranderen?

4.  Stel, je bent van plan op vakantie te gaan. Alle opties staan nog open 
maar je hebt heel veel zin om lekker te gaan eten op vakantie. Waar kun je 
op letten als je zo min mogelijk wil bijdragen aan het verspreiden van een 
nieuwe zoönose? Noem vier voorbeelden. 

1    

2    

3   

4   

ZAAL 3
  Ga naar de maquette  

‘A Cluster of 17 Cases’.

OPDRACHT 7   SARS

Stel, je werkt voor de World Health Organisation op het Strategic Health 
Operations Centre (SHOC). Dit is de plek waar ze epidemieën en pandemieën in 
de gaten houden en internationale samenwerkingen coördineren.

Er komt een melding binnen van een hotel. Een stewardess is ernstig ziek en 
heeft een nog onbekende ziekte. Hoe zou je te werk gaan om te voorkomen dat 
de onbekende ziekte tot een pandemie leidt? 

1. Welke maatregelen zou je de vrouw opleggen? Noem er drie.

1    

2    

3   
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Bekijk de maquette van de SARS-uitbraak in het hotel en luister het fragment.

2. De vrouw zat in kamer 338. Hoe is zij zeer waarschijnlijk besmet geraakt? 

ZAAL 2
 Ga naar de spiegels in de volgende zaal.

OPDRACHT 8   VACCINATIE 

Bekijk jezelf in de spiegels. 

1. Ben jij ingeënt tegen de ziektes die je ziet in de spiegels? 

 
 
 
Bekijk de inkpot rechts van de spiegels.

2. Welke observatie deed Edward Jenner? 

3.  Stel, Edward Jenner zou de huidige onderzoekscyclus volgen. Welke 
hypothese zou hij dan hebben getoetst?
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4.  Leg uit hoe het kan dat besmetting met koepokken immuniteit voor 
‘menselijke pokken’ kan veroorzaken. Denk daarbij aan hoe een virus er 
uit ziet. 

5. Wat is een vaccin?

6.  Hoe werkt het vaccin in je lichaam?  
Leg je antwoord uit aan de hand van de volgende termen: antigeen, 
antilichaam, T-cellen.

 

Tip: bekijk het filmpje via deze QR-code.
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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?

OPDRACHT 9   EPIDEMIE VAN ANGST

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: 

ZAAL 2
 
 Ga naar de spotprenten in de vitrine.
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3.  Maak een nieuwe tekst bij deze meme en laat daarmee zien hoe jij de tijd 
in quarantaine hebt ervaren.

Bekijk het filmpje van Bernard.

1. Welke stigma’s of vooroordelen ervaart Bernard? 

2.  Heeft Bernard bij jou een vooroordeel of stigma weggenomen? Of heeft hij 
je iets anders geleerd? Noem één voorbeeld en bespreek dit in je groepje.

OPDRACHT 10   STIGMA

ZAAL 2
  Ga naar het beeldscherm aan de andere kant van  

de zaal.
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3.  Geef een voorbeeld van andere populaties of groepen mensen die in 
het verleden of nu te maken hebben gehad met stigma’s rondom een 
infectieziekte. 

Bekijk de lazarusklepper.

1. Waarvoor werd de zeventiende-eeuwse lazarusklepper gebruikt?  

2.  Wat gebruiken we tegenwoordig om hetzelfde resultaat te bereiken?

3.  Hoe reageer jij op mensen die niet de coronamaatregelen volgen?

4.  Merk je een verschuiving in jouw gedragsnormen sinds de coronacrisis?  
Zo ja, wat dan?

OPDRACHT 11   LAZARUSKLEPPER

ZAAL 2
  
 Zoek de lazarusklepper in de vitrine.
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ZAAL 1
 Ga verder naar zaal 1

OPDRACHT 12   DE PESTJURK

Deze jurk is gemaakt door Anna Dumitriu. Zij gebruikte een aantal bijzondere 
materialen in het ontwerp. 

1.  Teken de jurk na en benadruk drie materialen die de kunstenares 
gebruikte bij het maken van de jurk. Geef deze materialen met pijltjes aan 
en schrijf de naam van het materiaal erachter.

2.  Je hebt nu drie materialen benoemd. Schrijf op je tekening naast de 
materialen op welke manier ze naar de pest verwijzen.

Een van de materialen die de kunstenares gebruikt is DNA dat ze haalde uit 
dode pestbacteriën. 

3.  Stel, jij gaat een kunstwerk maken waarbij je gebruik maakt van je eigen 
DNA. Wat voor cellen in je lichaam zou je hiervoor gebruiken en waarom? 

4.  Als je de cellen hebt verzameld is het tijd om je DNA te isoleren. Dat 
betekent dat er een aantal lagen kapot moet voor je bij je DNA komt. 
Welke onderdelen van de cel moeten worden doorbroken om bij het DNA 
te komen?
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