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JAARTALLEN IN DIT BOEK

JAARTALLEN IN DIT BOEK
v.Chr.: betekent ‘voor Christus’ en wil zoveel 

zeggen als ‘voor onze jaartelling begon’. Dus 100 
v.Chr. is ‘100 jaar voor het jaar 0’.

Alle jaren vanaf het jaar nul worden genoemd 
zonder dat er iets achter staat.
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Sommige kiemen doen 

nuttige dingen, die 

veranderen bijvoorbeeld 

dode planten in aarde.

DAT 
IS K

LEIN
!

Ziektekiemen zijn 

piepklein! In de breedte 

van een mensenhaar passen 

200 Plasmodium-protisten, 

500 builenpestbacteriën of 

3.300 Variola-virussen.

IN HET VIRUSLAB
Welkom in het viruslab, de woonplaats van gruwelijke 

ziektes. Wees voorzichtig, anders loop je zelf nog iets op! 
 
Als je vervolgens anderen besmet, kun je een epidemie 
veroorzaken waarin duizenden doden vallen… Maar wacht eens 
even! Wist je dat je deze dodelijke ziektes tegenwoordig kunt 
stoppen?

Ziektekiemen verspreiden ziektes niet altijd in 

hun eentje. Sommige krijgen hulp. De builen-

pest werd bijvoorbeeld door zwarte ratten 

verspreid (zie p. 14-17). En eigenlijk waren het 

de vlooien op hun rug die de schadelijke bac-

terie doorgaven. Ratten verspreiden meer dan 

veertig menselijke ziektes, maar ze zijn niet de 

enige boosdoeners. Muggen, slakken, vogels en 

zelfs honden en katten dragen ziektes met zich 

mee. Kijk maar eens hoeveel ziektebezorgers je 

kunt vinden tijdens deze rondleiding door het 

VIRUSLAB.

Er zijn drie soorten kiemen die ziektes verspreiden.
Protisten zijn kleine levende wezens.

Bacteriën zijn nog kleiner – de kleinste levende dingen 
die we kennen.

Virussen zijn nóg kleiner, maar die leven niet.  
Zij zorgen ervoor dat ons lijf ze kopieert tot er zoveel 

virussen zijn dat het gevaarlijk wordt.

KEN JE KIEMEN

Rode bloedlichaampjes Rode bloedlichaampjes 
besmet met de besmet met de 

PlasmodiumPlasmodium-protist, die -protist, die 
malaria veroorzaaktmalaria veroorzaakt

Yersinia pestis-Yersinia pestis-bacterie bacterie 
(veroorzaakt de builenpest)(veroorzaakt de builenpest)

VariolaVariola-virus -virus 
(veroorzaakt (veroorzaakt 

pokken)pokken)
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Bacteriën kun je zien door een 

microscoop die 100 maal vergroot. 

Bacteriën vermenigvuldigen zich snel 

en vormen grote groepen: kolonies. 

Ze bevinden zich overal, maar er zijn 

maar een paar soorten die ziektes 

verspreiden.

VIRUSSEN 
VERGROTEN

Virussen zijn zo klein dat je ze 

alleen kunt zien door een krachtige 

elektronenmicroscoop. Ze dringen 

lichaamscellen binnen – de 

bouwstenen van alle levende wezens. 

Als een virus ‘binnen’ is, dwingt hij 

de cel om steeds meer van dezelfde 

virussen aan te maken. Daardoor 

beschadigt de cel en word je ziek.

DE EERSTE MICROSCOOPDe eerste persoon die ziektekiemen zag, was de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek 
(links). Hij gebruikte een microscoop zo groot als een duim, met glazen kralen erin als lenzen. Aan het eind van de 17de eeuw bestudeerde hij protisten 
en bacteriën, maar hij wist niet dat ze ziektes veroorzaakten.

PROTISTEN VAN DICHTBIJ Protisten zijn iets groter dan bacteriën en 
makkelijk te zien onder een microscoop. Ze 
houden van vochtige plaatsen. Sommige, zoals 
algen (links), voeden zich met licht, net als 
planten. Andere lijken meer op dieren en 
scharrelen rond op zoek naar voedsel.

Een normale microscoop gebruikt licht 

om het beeld te vergroten. Maar virussen 

zijn kleiner dan lichtstralen, waardoor 

ze er wazig uitzien. Daarom richten 

wetenschappers een straal met elektronen 

– kleine deeltjes – op virussen. Een 

elektronenmicroscoop (rechts) kan een 

beeld tot twee miljoen keer vergroten.

Je kunt een ziektekiem niet zien met het blote 
oog. Pas toen de microscoop in de 17de eeuw 

werd uitgevonden, zagen wetenschappers deze 
pestkoppen voor het eerst. Een microscoop 
gebruikt lenzen om ziektekiemen te vergroten, 
zodat deskundigen ze kunnen bestuderen.

ONDER DE MICROSCOOP
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Groene algen
Groene algen
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In een laboratoriummicroscoop 

zitten twee lenzen om 

voorwerpen te vergroten. Bij 

het uiteinde zit een ‘objectief’, 

een lens die vergroot wat er 

vlak onder ligt. Bovenin zit een 

‘oculair’, dat het beeld nog eens 

vergroot.


