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Ik voel me goed! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: ……………………………………. 

Klas:……………………………………… 

Schooljaar:……………………………….. 
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1. Wat is ziek/gezond zijn?  

1.1 Schrijf rond deze figuren waaraan jij denkt als je de woorden ziek en gezond 

hoort. Dat kunnen ook namen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kan je ziekte  voorkomen? Hoe?  

 Welke ziekte heb je al gehad? Wat heb je gedaan om terug te genezen?   

 Heb je al eens in het ziekenhuis gelegen?        

 

 

ZIEK 

GEZOND 
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2. Voeding  

2.1 De voedselpiramide 

Een gezonde voeding is noodzakelijk om ons lichaam gezond te houden.  

Maar wat is nu gezonde voeding?  

 

Als hulpmiddel hiervoor gebruikt men de voedselpiramide. Deze piramide toont aan hoe 

belangrijk bepaalde voedingstoffen zijn voor ons lichaam.  

Hoe hoger ze in de piramide staan, hoe minder noodzakelijk voor ons lichaam ze zijn.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alle vakken zijn even groot. Uit de grote vakken, dus onderaan de piramide, mag je 

meer gebruiken. Het is dus ook aangeraden om veel te sporten.  

De stoffen die bovenaan in de piramide staan moeten we proberen minder te gebruiken 

tijdens de maaltijd.  
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 Duid met groen aan wat gezond is en met rood wat minder gezond is.  

Wie van de drie is het gezondst? ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denk eens even na. 

Wat heb je gisteren gegeten dat gezond was? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heb je ook iets gegeten dat minder gezond was? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ontbijt 

Chocolabroodje 

Glas melk  

 

Middag 

3 boterhammen met choco 

Flesje Fanta 

 

Avond 

Pizza  

Glas Cola 

 

Sport 

Middagsport op school: voetbal 

 

LOUIS 

 

 

 

 

 

 

Ontbijt 

Cornflakes natuur met melk 

Banaan 

 

Middag 

3 boterhammen met kaas 

Tas thee 

 

Avond 

Aardappelen met bloemkool en 

biefstuk 

Glas water 
 

Sport 

Met de fiets naar school 

Voetbaltraining 

 

 

 

 

 

 

 

Ontbijt 

Boterham met salami 

Glas  water 

 

Middag 

Broodje martino 

Flesje Cola 

 

Avond 

Frietjes met curryworst 

Glas Fanta 

 

Sport 

30 minuten lopen 

 

TIM 

MARIE 
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2.2 Zonder benzine rijdt een auto ook niet… 

 

Om te kunnen leven, sporten en allerlei dingen te doen hebben we bouwstenen en 

brandstoffen nodig.  

Eiwitten zijn nodig om de groei en de slijtage te herstellen. Het zijn de bouwstenen van het 

lichaam. Vb. wanneer je wil groeien, heb je eiwitten nodig.  

Vetten en koolhydraten leveren de energie om je spieren te gebruiken en je 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Het zijn brandstoffen. Vb. Wanneer je je tijdens 

een zware fietstocht flauw voelt, kunnen een paar suikerklontje wonderen doen. 

Vitamines en mineralen zorgen voor een goede weerstand en regelen processen in het 

lichaam. Het zijn beschermende stoffen. Vb. spierversterking.  

 

Op potjes en blikjes staan vaak tabellen die aanduiden hoeveel eiwitten, koolhydraten en 

vetten het product bevat. We gaan eens kijken.  

Hoeveel energie, eiwitten, koolhydraten en vetstoffen bevat een stukje chocolade van 25 g? 

 

Koolhydraten?............................ 

Energie?...................................... 

Vetten?....................................... 

Eiwitten?....................................   
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2.3 Hoeveel calorieën hebben we nodig?  

Voedsel levert de energie die men nodig heeft om te leven en te werken. Maar het is 

duidelijk dat een zwaargebouwde handarbeider meer energie verbruikt dan een slanke 

huisvrouw, een marathonloper meer dan een bediende en een puber meer dan een 

bejaarde.  

Hoeveel energie ieder van ons nodig heeft om gezond te leven hangt af van verschillende 

factoren. In de volgende tabel staat de hoeveelheid energie die een bepaald lichaam 

ongeveer nodig heeft per dag. De hoeveelheid energie wordt uitgedrukt in kilo-calorie (kcal) 

of in kilo-Joule (kJ). Hierbij is 1kcal = 4,2 kJ 

 

Tabel: Energiebehoefte van het lichaam per dag 

  Kcal kJ 

Zuigelingen 
3 – 5 maanden 110* 460* 

6 – 12 maanden 100* 420* 

Kinderen 

1 – 3 jaar 1357 5700 

4 – 6 jaar 1810 7600 

7 – 9jaar 2190 9200 

Jongens 

10 – 12jaar 2595 10900 

13 – 15 jaar 2881 12100 

16 – 19jaar 3048 12800 

Meisjes 

10 – 12jaar 2333 9800 

13 – 15jaar 2476 10400 

16 – 19jaar 2310 9700 

Mannen 

Lichte arbeid 2095 8800 

Normale arbeid 2690 11300 

Fysische arbeid 2976 12500 

Fysische zware arbeid 3476 14600 

Vrouwen 

Lichte arbeid 1786 7500 
Normale arbeid 2000 8400 
Fysische arbeid 2190 9200 
Zwanger   
        Tot 6 maanden +95 +400 
        6 – 9 +226 +950 
Borstvoeding +500 +2100 

Bejaarden Ongeveer 1548** 6500** 
 

* Per kilo lichaamsgewicht 

** Theoretisch daalt de energiebehoefte ongeveer 10% na het 60ste levensjaar en nog eens met 10% 

na het 70ste  
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Pieter meet 1m57 en 

weegt 51 kilogram. 

51/(1,57 x 1,57) 

= 20,7 

 

 

 

 

Jij meet ……m….. en weegt 

…….. kilogram. 

………/(……….x………..) 

= ………… 

 

 Vul in of duid aan:  

- Een meisje van 10 – 12 jaar mag …………kcal of …………kJ per dag verorberen. 

- Kinderen van 4 – 5 jaar hoeven niet zoveel te eten, namelijk …………kcal of ………… kJ. 

- Wie uit het volgende lijstje mag het meeste kcal tot zich nemen?  

(onderstreep éénmaal) 

Wie uit het volgende lijstje mag het minste kcal tot zich nemen? 

 (onderstreep tweemaal) 

    Jongens tussen 13 en 15 jaar 

    Meisjes tussen 16 en 19 jaar 

    Mannen die zware arbeid verrichten 

    Vrouwen die lichte arbeid verrichten 

- Hoeveel kcal mag een vrouw die normale arbeid verricht en borstvoeding geeft tot 

zich nemen? ………… 

- Hoeveel kJ mag een 5 maand zwangere vrouw tot zich nemen?  …………kJ. 

- Hoeveel kcal mogen jullie per dag nuttigen? ………… 

 

2.4 Welk gewicht moet je nastreven?  

Je kan zelf nagaan of je gewicht eventuele gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Dat kan 

gemakkelijk met de Body Mass Index (BMI). 

Je kan je eigen BMI berekenen op verschillende websites, bijvoorbeeld op  www.bmi-berekenen.be. 

Hier vind je ook heel wat informatie in verband met een gezond gewicht.  

 

MAAR, ik kan mijn BMI ook zelf berekenen met de volgende formule: Gewicht/(lengte x lengte) 

  

 

 

 

  

 

JIJ 

http://www.bmi-berekenen.be/
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 Onder 18 heb je onvoldoende gewicht.  
 

 Is je index gelegen tussen 18 en 25, dan heb je een gezond gewicht.  

 

 Is je index gelegen tussen 25 en 27, dan vertoont je gewicht neiging tot overgewicht 

wat kan leiden tot enige gezondheidsproblemen.  

 

 Is de index gelegen tussen 27en 30, dan is je gezondheidsrisico toegenomen. Het is 

zeer wenselijk dat je vermagert. 

 

 Is je index boven de 30, dan is gewichtverlies noodzakelijk. 

 

 

 Een uitdrukking:  

In  verband met eetgewoonten wordt wel eens gezegd dat je ’s morgens 

moet eten als een koning, ’s middags als een edelman en ’s avonds als een 

bedelaar.  

 

Wat wordt hier mee bedoeld?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Waarom zou dat zijn?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ik ben ziek  

3.1 De huisapotheek 

Het gebeurt wel eens dat je ziek wordt. Bij kleine ongevallen of plots opkomende ziekte is 

het nodig dat je sommige geneesmiddelen direct bij de hand hebt.  

Beeld je eens in, je staat bij je thuis voor de huisapotheek. Wat zit daar allemaal in?    

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 Wat bewaar je nu zoal in de huisapotheek?  

1. …………………………………………… dat is een koortsthermometer, schaar, 

veiligheidsspelden, watten, hechtpleisters,        

gaasverband van verschillende breedten,           

snelverband voor kleine wonden, rekverband. 

 

2. …………………………………………… Aspirine, Sedergine, Dafalgan, … 

 

3. …………………………………………… Ontsmettende zeep en ether-alcohol 

 

4. …………………………………………… Ether in glazen fles met schroefdop.  

 

5. Eventueel ook geneesmiddelen die door iemand in het gezin regelmatig worden gebruikt.  
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 Hier volgen enkel vuistregels voor elke huisapotheek. Daaronder staan ook enkele 

zinnen. Duid bij deze zinnen (in het rood) de fout aan en schrijf (op de stippellijn) voor 

iedere zin het nummer van de vuistregels waar het bijhoort.  

1. De huisapotheek mag niet toegankelijk zijn voor kinderen.  

2. Plaats de huisapotheek op een koele plaats.  

3. Bewaar elk product in zijn oorspronkelijke verpakking.  

4. Houd elke fles goed gesloten. 

5. Noteer goed zichtbaar het telefoonnummer van de huisarts en apotheek.  

……………. Geneesmiddelen bewaar ik altijd aan een venster aan de zuidkant . 

……………. De flessen laat ik open staan, zodat ik ze onmiddellijk kan gebruiken als dat 

nodig is.  

……………. De geneesmiddelen leg ik altijd op een tafeltje zodat ze goed zichtbaar zijn.  

……………. Het etiket trek ik altijd van de flesjes. Zo is duidelijk te zien hoeveel er nog in 

het flesje is.  

 

3.2  De dokter komt!  

Soms voel je je zo slecht dat je graag hebt dat de dokter toch even langskomt. Als je naar de 

dokter telefoneert is het belangrijk dat je het volgende zeker zegt: 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 
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3.3 Een beetje papierwerk… 

Na het onderzoek legt de dokter uit wat je hebt, wat je nu moet doen en welke medicijnen je 

moet nemen.  

Eerst schrijft hij een voorschrift of recept, waarmee je de geneesmiddelen kan gaan halen bij 

de apotheker. Dan schrijft hij een attest voor je school, waarop staat hoelang je afwezig zal 

zijn. Tenslotte schrijft hij een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’. Met dat papier moet je 

naar het ziekenfonds en krijg je een gedeelte terug van het bedrag dat je aan de dokter hebt 

betaald. Het deel dat je zelf moet betalen, noemen we het remgeld. Op het geneesmiddelen 

voorschrift en op het getuigschrift moesten we vroeger een plakbriefje kleven, tegenwoordig 

is dat niet meer nodig, nu hebben we hiervoor onze SIS-kaart. Als je je geneesmiddelen bij 

de apotheker gaat halen, moet je ook je SIS-kaart meenemen. Dan moet je niet de volle pot 

betalen voor de geneesmiddelen. De SIS-kaart wordt voorlopig alleen in ziekenhuizen en bij 

apotheker gebruikt nog niet bij de dokter, maar dit komt nog.   
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Wat staat er vermeld op het getuigschrift 

voor verstrekte hulp? Plaats het juiste 

cijfertje in de cirkeltjes. 

1. Naam en voornaam van de patiënt, het 

codenummer van de verstrekkingen en 

datum van de verstrekking; 

2. Plaats de klever van de mutualiteit; 

3. Ontvangstbewijs; 

4. Naam en adres van de dokter, 

herkenningsnummer en handtekening; 
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Geneesmiddelenvoorschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf bij het cijfer wat er wordt vermeld op het geneesmiddelenvoorschrift. 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………..  

1 

3

6 

2 

5 

4 

3 

2 

1 

5 
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 Vul de SIS-kaart aan met de gegevens van je eigen kaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul op het doktersbriefje in wat de dokter zou voorschrijven als je een zware griep hebt en 

enkele dagen moet thuisblijven. Op de volgende pagina vind je een verklaring van de 

arbeidsonderbreking.  
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Verklaring van arbeidsonderbreking 

Ondergetekende, Dokter in de Geneeskunde, verklaart heden 

persoonlijk te hebben ondervraagd en onderzocht: 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

en hem (haar) onbekwaam te hebben bevonden om 

 arbeid te verrichten 

 de lessen te volgen 

 aan de turnlessen deel te nemen 

 aan de zwemlessen deel te nemen 

 zware krachtinspanningen te leveren 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….. 

van……………………tot……………………20…..inbegrepen.  

Wegens: 

 ziekte 

 een ongeval, hem (haar) overkomen op…………………… 

 een heelkundige ingreep 

 verlenging 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zich buitenshuis begeven: 

 toegestaan 

 verboden 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

Behoudens verwikkelingen kunnen de bezigheden hervat worden 

op…………………………………………20…… voor……% 

op…………………………………………20…… voor……% 

 

     Datum: 

     ………………………………………… 

      

Handtekening 

Dr. Heirbout Jozef 
Hoogstraat 29 B 
B-9310 LEDE 
OG 1.4.02054.4 O-VL 
Tel. 053/70.02.40 

Verklaring van arbeidsonderbreking 
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 Je moet een blindedarmoperatie ondergaan. Je ouders melden dit met een kort briefje 

aan de directie. Schrijf dit briefje.  

 Let op de aanspreking en wees beleefd! 

 Ook een kort briefje heeft een inleiding, midden en slot.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4 Zegswijzen en uitdrukkingen 

Link de zegswijzen met de juiste uitdrukkingen: 

1. Ik voel me zo gezond als een vis. 

2. Lies voelt zich zo misselijk als een kat. 

3. Het lijkt dat ze in hun laatste schoenen  

lopen. 

4. Het lijkt dat ze haar liedje heeft  

uitgezongen.  

5. De dokter schrijft een paardenmiddel. 

6. Straks is ze weer de oude. 

7. Krakende wagens rijden het langst. 

8. Dat is een pleister op de wonde. 

9. Ze is bezig met gal uit te spuwen. 

10. Ik zie dat er nog iets op zijn lever ligt. 

 

a. Ze voelt zich heel misselijk. 

b. Ik voel me heel gezond. 

c. Ik zie dat hij nog iets zou willen 

zeggen. 

d. Zwakke personen zijn soms heel taai. 

e. Dat is een verzachting voor je. 

f. Het lijkt dat ze de dood nabij zijn. 

g. De dokter schrijft een heel sterk 

medicijn. 

h. Het lijkt dat ze bijna dood zijn. 

i. Straks is ze helemaal zoals vroeger. 

j. Ze is bezig haar woede uit te 

spreken.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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4. Ziek zijn kost geld: Het ziekenfonds 

4.1 Maatschappijen voor onderlinge bijstand 

De 1ste ziekenfondsen ontstonden in de 19e eeuw. 

Ambachtslieden en handarbeiders van een wijk, fabriek of eenzelfde beroepstak richtten een 

“Maatschappij voor onderlinge bijstand” op. 

Hoewel ze voor een werkdag van 13 uur niet meer dan 1 frank verdienden, spaarden ze iedere week 

enkele centiemen in een gemeenschappelijke kas. Dat geld diende om hulp te bieden bij ziekte, 

ongeval of de dood van een lid. Om de drie maanden, op zondagnamiddag, vergaderden alle leden, 

meestal in een wijkcafé. Men besprak de toestand van de kas en ieder lid had recht om het kasboek 

in te kijken.  

De financiële toestand van de meeste kassen was slecht. Een oorzaak was het gebrek aan 

boekhoudkundige kennis van de arbeiders. Wie 25 centiem per week afdroeg, kreeg 1 frank 

dagvergoeding bij ziekte of ongeval; bij overlijden kreeg een weduwe 30 frank. Die uitkeringen waren 

te hoog in verhouding tot de bijdragen. 

Na 1860 begonnen gegoede burgers en sommige patroons zelf ziekenkassen op te richten. De 

socialistische en christelijke vakbonden richtten volksmutualiteiten op. In 1894 kwam een wet tot 

stand waardoor de staat toelagen kon verlenen aan ziekenfondsen met volledige boekhouding. Op 

dat moment besloten veel kassen tot samenwerking. Van dan af konden ze financieel tussenkomen 

voor dokterskosten en geneesmiddelen en invaliditeitsvergoedingen uitkeren.  

Naar P. Quaghebeur in ‘Onder ons’ 

4.2 Ziekenfondsen nu  

Onderstreep in de tekst 3 samenstellingen met zieken of ziekte. 

Ziek zijn kost veel geld, maar toch stelt het vandaag de dag geen grote financiële problemen. Het 

ziekenfonds betaalt het grootste deel van de kosten. Voor langdurig zieken en gehandicapten, op wie 

lasten van het ziek zijn zwaar wegen, is de financiële hulp erg belangrijk. Iedereen in ons land is 

wettelijk verplicht zicht tegen ziekte en invaliditeit te verzekeren en moet daartoe aansluiten bij een 

ziekenfonds. De ziekte– en invaliditeitsverzekering worden gefinancierd door de verplichte 

afhoudingen op het loon van de werknemers, de bijdragen van werkgevers en van zelfstandigen en 

de toelagen van de staat.  

Al wie een beroep uitoefent of stempelt en dus een inkomen heeft, is effectief lid. Hij of zij krijgt een 

lidboekje op naam en betaalt bijdragen. Personen die geen inkomen hebben, dit zijn personen ten 

laste, zijn automatisch lid; ze staan ingeschreven in het lidboekje van een effectief lid en hoeven niet 

te betalen. Als je begint te werken of te stempelen, moet je je als effectief lid bij een ziekenfonds 

aansluiten. Je stapt naar het secretariaat van het ziekenfonds met het lidboekje van je ouders en 

daar ontvang je een persoonlijk lidboekje.  
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 Ben jij nu effectief, automatisch of geen lid van een ziekenfonds?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wie betaalt er voor je lidmaatschap?.............................................................................. 

 Over welke vier bronnen van inkomsten beschikken de ziekenfondsen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3 Het ziekenfonds betaalt mee voor gezondheidszorgen 

Aan dokter, tandarts, kinesist of andere zorgverstrekkers betaalt de patiënt gewoonlijk het 

volledige honorarium. Hij ontvangt dan een attest “getuigschrift van verstrekte hulp”. Als hij 

dat aan het ziekenfonds bezorgt, krijgt hij een groot deel van het honorarium terugbetaald. 

Sommige patiënten ontvangen een hogere terugbetaling: weduwen, invaliden, 

gepensioneerden en wezen (de WIGW’s), althans als hun inkomen beneden een bepaald 

bedrag ligt. Het gedeelte dat niet wordt terugbetaald heet remgeld.  

Code Aard van de prestatie je 
betaalt 

je krijgt 
vergoed 

301011 Raadpleging € 19,64 € 15,52 
301033 Bezoek van de geneeskundige bij je thuis € 28,18 € 21,28 
301055 Bijkomend honorarium voor dringende raadpleging 

tijdens weekend en feestdagen 
€ 11,50 € 8,74 

301070 Bijkomend honorarium voor dringende raadpleging ’s 
nachts 

€ 22,99 € 16,87 

102012 Raadpleging van een specialist € 19,32 € 11,60 
301556 Mondonderzoek 1 keer per semester – tot de 18e 

verjaardag 
€ 21,69 € 21,69 

301571 Jaarlijks mondonderzoek na de 18de verjaardag € 20,13 € 15,27 
302153 Verwijderen tandsteen € 12,97 € 9,73 

 

 

 

 

 

Wat is een HONORARIUM?  

……………………………………………..………

……………………………………………………..

. 
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 Bereken het remgeld voor:  

Code 301011:…………………………………………………………………………………………….. 

Code 301571:…………………………………………………………………………………………….. 

 

 Hoeveel procent van het totaal bedrag bedraagt het remgeld bij: 

Code 301055:……………………………………………………………………………………………………………………..... 

.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Code 302153:……………………………………………………………………………………………………………………..... 

.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 

Haal je geneesmiddelen bij de apotheker, dan betaal je enkel de opleg, als je tenminste je 

SIS-kaart hebt meegenomen. De apotheker ontvangt de hoofdsom rechtstreeks van het 

ziekenfonds. Op de verpakking vind je doorgaans, naast een omkaderde A, B of C, drie 

prijzen. De bovenste is de volle prijs, de tweede is het bedrag dat betaald moet worden 

(opleg of remgeld) door WIGW’s, de derde is het remgeld voor gewone patiënten. Als er 

maar één prijs op staat, is het een medicijn dat niet voor terugbetaling in aanmerking komt.  

Op de verpakking van volgende geneesmiddelen vind ik volgende prijzen: 

Geneesmiddel 1 Geneesmiddel 2 Geneesmiddel 3 Geneesmiddel 4 

€ 26,70   € 11,35   € 8,00   € 6,80 

€ 4,00   € 1,70   € 4,00    

€ 6,70   € 2,83   € 4,00   
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 Help jij mij even met deze tabel in te vullen?  

 

  

4.4  Het ziekenfonds biedt veel extra voordelen. 

Als je aansluit bij een ziekenfonds, zal men je inschrijving alleen maar aanvaarden als je 

meteen ook inschrijft voor een aanvullende verzekering. Daarvoor moet je om de drie 

maanden een vrijwillige bijdrage betalen. Zo geniet je van veel aanvullende diensten.  

Voor de christelijke ziekenfondsen zijn er dat vier: 

 Bijkomende financiële uitkeringen, alleen voor leden die een bijkomende bijdragen 

betalen, o.m. een extra  vergoeding bij hospitalisatie, voorhuwelijkssparen, uitkering 

bij huwelijk en begrafenis, ... 

 Hulpdiensten, zoals thuisgezondheidszorg via het Wit – Geel kruis, ziekenvervoer, 

uitleendienst van allerlei apparaten, … 

 Welzijnsdiensten, in eerste instantie ziekenzorg en o.m. ook de vakanties met Kazou. 

 Poliklinieken met specialistengeneeskunde tegen remgeld.  

 

 

 Volle prijs Hoeveel betaalt daarvan: 

  Bij een WIGW Bij een gewone patiënt 

  patiënt  ziekenfonds patiënt ziekenfonds 

Medicijn 1 
 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Medicijn 2 
 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Medicijn 3 
 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Medicijn 4 
 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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5. Ziekte in boeken  en gedichten 

5.1 Zo mooi als poëzie… 

Leo is ziek 

Wees maar wat stil, 

en praat maar wat zacht, 

want Leo, die jongen die altijd lacht, 

die zo vlug en zo lang is, 

en voor niemand bang is, 

Leo is ziek. 

 

Vanmorgen heb ik hem opgezocht. 

Zijn moeder deed open. 

Ze zei: “Je komt zeker voor Leo, hé, 

kom maar mee, 

zul je zachtjes lopen?” 

 

Leo lag in bed en zag heel bleek. 

Het was net of hij veel kleiner leek, 

zo in bed met zijn nachtgoed aan. 

Ik zei: “Dag Leo, word jij maar gauw beter. 

En hij zei: “Dag Peter,” 

Ik kon hem haast niet verstaan. 

Op een kast naast zijn bed 

waren allemaal drankjes neergezet. 

 

Op straat scheen de zon, 

een draaiorgel maakte muziek 

maar ik dacht alleen maar: 

Leo, 

Leo is ziek 

HAN HOEKSTRA 

 

Over wie gaat het in het gedicht? ……………………………………………………………………………………….. 

Wat is er met hem aan de hand?................................................................................................ 

Hoe ziet hij eruit?........................................................................................................................ 
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5.2 Tekstfragmentje: ‘Het is gewoon een griepje, toch?’  

Lina nam de stukjes vlees een voor een van haar bord en gaf ze stiekem aan de hond onder 

tafel. Kwispel, die de laatste dagen steeds haar bord had leeg gegeten, had zich al strategisch 

neergezet aan de tafelpoot. Lina was Kwispel dankbaar om zijn vraatzucht, want ze kreeg 

geen hap door haar keel.  

Lina toonde haar moeder het lege bord en vroeg of ze naar haar kamer mocht. Toen haar 

moeder ‘ja’ zei stond ze bruusk recht. Iets te bruusk, ze wankelde even en zag overal 

sterretjes. Ze kon zich net op tijd vasthouden aan de tafel.  

‘Lina! Gaat het?’, vroeg moeder bezorgd. Lina stelde haar moeder gerust en zei dat ze haar 

voet verkeerd gezet had.   

Op weg naar boven hield ze de trapleuning stevig vast, ze vertrouwde haar benen niet meer 

zo goed. Eenmaal boven deed ze het raam open. ‘Frisse lucht dat zal me goed doen.’ Ze had 

het zo benauwd. ‘Of toch niet? Misschien kan ik me net beter warm houden?’. Lina’s 

gedachten gingen als een razende trein. Ze mocht niet ziek worden, niet nu. Net nu Anton 

van het vijfde jaar haar had mee gevraagd naar de bioscoop. Als haar moeder zou merken 

dat ze zich niet  zo lekker voelde dan was de kans groot dat ze de komende twee weken  in 

haar kamer zou doorbrengen.  

‘Stomme bacteriën, die had ze waarschijnlijk tijdens de les opgelopen.’ Joyce, uit haar klas, 

lag ook ziek in haar bed. Net als Tom en Inge én Sofie. ‘Griep’ had meneer Dupont gezegd.   

De laatste weken waren haar klasgenoten één voor één ziek gevallen, en nu was het haar 

beurt…  
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 Lina is ziek, welke ziekte heeft ze opgelopen volgens zichzelf?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Welke symptomen vertoond Lina? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Waarom mag haar moeder niet merken dat ze zich niet lekker voelt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Welke boeken heb jij al gelezen? Welk boek vond je goed? En welk minder?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Geneesmiddelen, vriend of vijand?  

6.1 Bijsluiter 

Herinner je het doktersvoorschrift nog? Daarmee moest je naar de apotheker en dan geeft 

hij het voorgeschreven medicijn. Hij schrijft ook de aanwijzingen van de arts i.v.m de 

hoeveelheden van het medicijn die per dag moeten ingenomen worden op de verpakking.  

 

 

 

Zoek op in de bijgevoegde bijsluiter. 

 Wat is de naam van het medicijn?......................................................................................... 

 

 Onderstreep in de bijsluiter waarvoor het medicijn dient. 

 

 Hoeveel neusdruppels moeten er ingenomen worden: 

- Kinderen ouder dan 2 jaar?...................................................................................... 

- Kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen? ………………………………………………….. 

 

 Soms mag je ‘Vibrocil’ niet gebruiken. Geef 3 redenen wanneer dat het geval is: 

- .......................................................................................................................................… 

- .......................................................................................................................................… 

- .......................................................................................................................................… 

 

 In welke 2 vormen wordt het geneesmiddel aangeboden?  

- .......................................................................................................................................… 

- .......................................................................................................................................… 

 

 Hoe moet het medicijn worden bewaard? 

     ..............................................................................................................................................…  

 

 

LEES STEEDS DE BIJSLUITER VOOR JE HET MEDICIJN GEBRUIKT! 
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 Hoe wordt de houdbaarheidsdatum van een geneesmiddel aangegeven? 

...................................................................................................................................................…  

...................................................................................................................................................…  

...................................................................................................................................................…  

 

 Is er geen vervaldatum aangegeven, dan is de fabricagedatum aangegeven. 

Voorbeeldje: 07 B 05 

07= het jaartal 

B= tweede letter van het alfabet en tweede maand van het jaar 

05= vijfde dag van de maand 

Als je weet dat een geneesmiddel gemiddeld 5 jaar houdbaar is, tot wanneer mag je het dan 

gebruiken?  

...................................................................................................................................................…  

 Gebruik volgende woorden in een zin zodat de betekenis duidelijk wordt  

Symptomen:..............................................................................................................................…  

...................................................................................................................................................…  

Toedieningswijze:......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................…  

Overdosering:.............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................…  

 

 Zoek in de bijsluiter een synoniem voor ‘complicaties’.  

..................................................................................................................................................…  
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Benaming en groep 

Vibrocil  

Neusdruppels 

Microdoseur 

Neusoplossing voor de behandeling van 

rhinitis 

Aangewezen bij  

De verlichting van neusverstopping samengaand 

met seizoengebonden allergische rhinitis 

(hooikoorts tengevolge van pollen van grassen, 
bomen, enz.), niet-seizoengebonden allergische 
rhinitis (tengevolge van huisstof, haren, pluimen, 
schimmels, enz.), vasomotorische rhinitis, 
sinusitis evenals voor- en na-operatieve verzorging 
in geval van nasale chirurgie. 
Langdurig gebruik moet worden vermeden en het 
product mag in geen enkel geval een 
onderhoudsbehandeling zijn. 

Hoe gebruiken en hoeveel? 

Neusdruppels : 

Kinderen ouder dan 2 jaar: 3 tot 4 maal per dag 1 tot 
2 druppels ( = 0,035 tot 0,070 ml) in elke 
neusopening. 
Kinderen ouder dan 6 jaar: 3 tot 4 maal per dag 3 tot 
4 druppels 
en volwassenen : ( = 0,105 tot 0,140 ml) in elke 
neusopening. 
De neus zorgvuldig snuiten alvorens de druppels 
aan te brengen. 
De toediening gebeurt bij voorkeur in zittende 
houding. Onmiddellijk na het inbrengen in een 
neusgat het hoofd naar de overeenstemmende 
schouder buigen. 
Microdoseur : 
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 3 tot 4 maal per dag een 
verstuiving ( = 0,140 ml) in elk neusgat. 
Jongelingen en volwassenen : 3 tot 4 maal per dag 1 
tot 2 verstuivingen (0,140 tot 0,280 ml) in elk 
neusgat. 
Als de symptomen na 7 tot 14 dagen behandeling 
blijven bestaan, dient een arts te worden 
geraadpleegd. 
 
Omstandigheden waarbij het gebruik van het 
geneesmiddel moet worden vermeden 

De druppels niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 
jaar. Vibrocil niet langer dan 2 tot 3 weken gebruiken 
bij personen met een allergie voor de bestanddelen 
van het product. Bij glaucoom ( = ziekte van de ogen 
gekenmerkt door een verhoging van de druk in de 
oogbol) 
en/of toename van het volume van de prostaat, dient 
een arts te worden geraadpleegd 
alvorens het product te gebruiken 
 
Bijzondere voorzorgen 

 Bij het gebruiken van Vibrocil gedurende een lange 

periode kunnen ontstekingen in de neus optreden. 

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een 
vergrote prostaat en met laucoom. Gelijktijdig 
gebruiken van acohol, slaapmiddelen en 
kalmeermiddelen moet worden vermeden. 
 
Gebruik in geval van zwangerschap en 
borstvoeding 

Het verdient aanbeveling Vibrocil niet te gebruiken 
tijdens de eerste en laatste 3 maanden van 
dezwangerschap en tijdens de periode van 
borstvoeding, behalve op advies van de arts. 
 
Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en 
voeding 

Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dient u 
uw arts te raadplegen alvorens dit middel te 
gebruiken. 
 
Maatregelen bij gebruik van te grote 
hoeveelheden 

De enkeleDe enkele gevallen van overdosering die 
werden gemeld, deden zich voor na toevallige 
inname langs de mond en niet na lokale toediening. 
In de meeste van deze gevallen deden zich geen 
symptomen voor. In geval van en snelle pols, een 
stijging van de bloeddruk, bleekheid , maagkrampen 
en een gevoel van vermoeidheid, dient een arts te 
worden geraadpleegd. 
Toevallige inname van de inhoud van een flesje door 
kleine kinderen of zuigelingen heeft nooit aanleiding 
gegeven tot ernstige nadelige effecten en geen enkel 
geval van stuipen werd tot dusver beschreven. 
Raadpleeg uw artsbij accidentele inname van dit 
product. 
 
Vormen, toedieningswijzen, verpakkingen en 
wijze van aflevering 

Neusdruppels: druppeltellerflesje met 15ml (128 
druppels komen overeen met 1ml) 
Microdoseur: nasale spray met 15 ml, voorbehouden 
voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar (één 
verstuiving komt overeen met 0,140 ml oplossing) 
Aflevering : vrij  
Bewaring 
Het product moet bij kamertemperatuur en beshcut 
tegen vocht worden bewaard. Het product heeft een 
uiterste gebruiksdatum, op de verpakking 
aangegeven na de afkorting EXP,die door 6 cijfers 
wordt gevolgd : de 2 eerste cijfers geven de maand 
(eerste dag) en de vier laatste 
cijfers het jaar van de uiterste houdbaarheidstermijn 
aan. 
Dit geneesmiddel niet gebruiken na deze datum. 
 
Samenstelling 

Druppels en microdoseur 
Dimetindeni maleas 0,25 mg - Phenylephrinum 2,50 
mg - Dinatr.phosphas anhydr. - Acid. citric. 
monohydr. - Sorbitol. - Benzalkonii chlorid. 0,1 mg - 
Lavandul. Hybrid. aetherol. - Aqua purificata 
q.s. ad 1 ml. 
Regestratiehouder 
Laboatoria Zyma-Galen NV, De wandstraat 209 -
213, B-1020 Brussel 
 
Fabrikant 

Zyma SA, CH 1260 Zwitserland 
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6.2 Even rekenen 

Jan moet 2 maal per dag 2 pilletjes nemen. Hij moet gedurende 2 weken  (vanaf maandag 

tot en met  zondag van de de tweede week) die pillen nemen. Als je weet dat er per doosje 

dat de apotheker verkoopt, slechts tien pilletjes zitten, hoeveel doosjes zal Jan dan moeten 

kopen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moeder gaat naar de apotheek en koopt 6 geneesmiddelen: 

Hoestsiroop  5,00  EUR 

Vitamines  ?  EUR 

Aspirines  4,00  EUR 

Neusdruppels  ? EUR 

Ontsmettingsmiddel 2,00 EUR 

Pleisters  3,00 EUR 

 

TOTAAL  24,00 EUR 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Als je weet dat de neusdruppels twee maal 

zo duur zijn als de vitamines, hoeveel 

kosten de vitamines en de neusdruppels 

dan?  
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7. Alternatieve geneeskunde + EHBO 

7.1 Acupunctuur en homeopathie 

Ken je nog andere geneeswijzen dan onze klassieke methode? Welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de 2 meest bekende: Homeopathie en 

acupunctuur. 

Het was de Duitse arts Hahnemann (1755 – 1843) die de homeopathie verkondigde en 

toepaste. Het wil eigenlijk zeggen dat men een product gaat toedienen, dat bij gezonde 

mensen een ziekte veroorzaakt, maar bij zieke patiënten de kwaal geneest. Dat product kan 

een dierlijke, plantaardige of een minerale stof zijn. Een van de ander hoofdpunten is de 

psychotherapie, waarbij de homeopaat een lang gesprek heet met de patiënt over de ziekte. 

Hij vraagt naar de symptomen, de dagen waarop hij/zij er last van heeft, zelfs naar het 

karakter van de persoon. Op deze manier kan hij een individuele therapie opstellen.  

Acupunctuur wordt al meer dan 2000 jaar in China toegepast. Volgens Chinese traditie liggen 

er in het lichaam, op geprojecteerd lijnen die van boven naar onder lopen,  specifieke 

punten die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde pijn of ziekte. Door het aanprikken van 

deze punten kan met de energetische balans hestellen. Acupunctuur wordt dus vooral 

gebruikt als pijnstiller. Deze geneeswijze heeft wisselende successen. In Europa wordt het 

meer en meer toegepast, terwijl ze in China overschakelen op onze traditionele Westerse 

Geneeswijze 

 

 

Ga je akkoord of niet akkoord met onderstaande stellingen: 

- Ik geloof enkel in genezen met medicijnen! 

- Het nemen van medicijnen is goed!  

- Dieren gebruiken als medicijn kan niet! 

- Volgens mij hebben kruiden veel effect. 
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7.2 Tussendoortje: Enkele eerste hulp kneepjes  

Wat doe je in de volgende gevallen? Hoe ga je te werk?  

 Gevallen met de fiets, in je vinger gesneden, …  
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dit doe ik zeker NIET:……………………………………………………………………………………………………………… 

 Een bloedneus 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dit doe ik zeker NIET:………………………………………………………………………………………………………..…… 

 Een brandwonde? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Niet alleen bij deze kleine ongevalletjes kan je hulp bieden. Als iemand bijvoorbeeld een 
aanval heeft van vallende ziekte, kan je dat niet doen ophouden, maar je kan de zieke wel op 
zijn zijde leggen zodat hij zijn tong niet inslikt. 
Handel meteen! Het nummer van de hulpdiensten (…………) is snel gedraaid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HET IS VERSTANDIG OM ENKELE BELANGRIJKE NUMMERS STEEDS BIJ DE 

HAND TE HEBBEN. JE KAN ZE BIJVOORBEELD OPSLAAN IN JE GSM. HET 

GAAT OVER BELANGRIJKE NUMMERS ALS:  

 DOKTER (HUISARTS)  

 APOTHEKER 

 TANDARTS 

 ZIEKENHUIZEN 
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Je bent getuige van een auto-ongeval in de buurt.  
Werk per twee en schrijf hieronder een mogelijk telefoongesprek uit tussen jou en de 
hulpdiensten.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. De sociale zekerheid 

8.1 Je betaalt… 

Als je in België ziek wordt , blijf je gelukkig niet in de kou staan. Je bent met ziekteverlof, 
maar wordt nog doorbetaald. Maar hoe gaat dit nu allemaal in zijn werk? 
Ter informatie hier eerst de structuur van de RSZ (Rijksdienst voor sociale zekerheid) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIZIV 

1. 

 
RVA 

2. 

 
RKW 

3. 

 
RP 
4. 

 
RJV 
5. 

 
FBZ 
6. 

 
FAO 

7. 

Min. 
T.&A. 

8. 

Vakbonden 

of 

hulpkassen 

voor de RVA 

 

 

Werklozen 

 

 

 

Zieken 

WERKNEMERS WERKGEVERS 

RSZ 

Zieken-

fonds 

 

 

 

Zieken 

Compensatie-

kassen 

(kinder-

bijslagfonds) 

 

 

Gezinnen 

 

 

Gepen-

sioneer-

den en 

langst-

levende 

echt-

genoten 

 

 

 

 

 

Zieken 

Particuliere 

kassen 

 

 

 

Arbeiders 

Zieken Werknemers Werkgevers 

Verklaring 

1. Rijksinstituut voor Ziekte-en invaliditeitsverzekering. 5. Rijksdienst voor Jaarlijks Vakantie 

2. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening   6. Fonds voor Beroepsziekten 

3. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers  7. Fonds voor arbeidsongevallen 

4. Rijksdienst voor Pensioenen    8. Ministerie voor Tewerkstelling 
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Loon is voor een arbeider. 

Wedde of salaris is voor een bediende. 

Zowel de werknemer (diegene die werkt) als de werkgever (diegene die werk geeft) moeten 

RSZ-bijdrage betalen. 

De verplichte bijdragen vind je in de volgende tabel.  

 
Werknemer 

Werkgever met 

Minder dan 10 
werknemers 

Vanaf 10 
werknemers 

Arbeiders 13,07% 38,39% 40,08% 

Bedienden 13,07% 32,39% 34,08% 

 Voor arbeiders worden bijdrage  berekend op 108% van het brutoloon! 

 

Deze bijdragen worden berekend op het brutoloon, voor arbeiders is dat zelfs 108% van het 

brutoloon Hoe komt dat, denk je?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Bereken 

Een bediende krijgt als bruto maandwedde 2500 EUR. Wat is zijn nettosalaris als je weet dat 

de bedrijfsvoorheffing 750 EUR bedraagt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hier het schema voor de loonberekening: 

Brutosalaris 

-  werknemersbijdrage RSZ 

Belastbaar salaris 

- bedrijfsvoorheffing 

Nettosalaris 
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Jef is een arbeider die in een bedrijf werkt met 25 werknemers. Hij verdient bruto 1825 EUR. 

Hoeveel krijgt hij netto als je weet dat de bedrijfsvoorheffing 415 EUR bedraagt?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoeveel zal het bedrijf in totaal moeten betalen aan de RSZ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoeveel % van het totale bedrag dat de onderneming moet betalen, krijgt de werknemer in 

de hand?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.2 En je krijgt… 

Als je nu ziek wordt, blijft men je loon doorbetalen. Dat gebeurt eerst nog door de 

werkgever, maar na een tijdje gebeurt dit door het ziekenfonds. Volgend schema zou dat 

een beetje duidelijk moeten maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Al de dagen = kalenderdagen 

Arbeiders: 

Eerste 7 dagen:   100% betaald door de werkgever 

Van de 7e tot de 14e dag: 86,97% betaald door de werkgever 

Van de 14e tot de 30e dag: 86,97% betaald door de werkgever 

Daarna:    60% betaald door het ziekenfonds 

Bedienden: 

Eerste 30 dagen:  100% betaald door de werkgever 

Daarna:    60% betaald door het ziekenfonds 
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 Bereken 

Hoeveel krijgt Kevin, die een arbeider is, als hij 12 dagen thuis is.  

Per dag verdient hij 90 EUR 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stephanie werkt als bediende. Hoeveel krijgt ze als ze 18 dagen thuis is . Per dag verdient zij 

110 EUR. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Aids 

Iedereen heeft al wel een gehoord over deze ziekte. Je weet ook wel ongeveer wat daarmee 

bedoeld wordt en je kan er wel iets over vertellen. Maar hoe goed ken je deze ziekte? 

Vul de volgende meerkeuzevragen over Aids in. 

A. Hoe werkt aids? 
1. Aids verspreidt zich via een virus (HIV), zoals ook mazelen en griep.  

Typisch aan dit virus is dat? 

a. Dit virus het verdedigingsmechanisme van het lichaam kan aanvallen en lamleggen. 

b. Dit virus zich zeer gemakkelijk verspreidt. 

c. Dit virus zich alleen verspreidt bij mensen die zich slecht verzorgen.  
 

2. Een seropositief: 

a. Is hetzelfde als een aidspatiënt. 

b. Is iemand dat het virus in zich draagt, maar daarom nog niet ziek is. 

c. Is iemand die kerngezond is en ook niet besmet is met het virus.  
 

3. Besmet zijn met het virus betekent: 

a. dat je onmiddellijk sterft aan Aids. 

b. dat je het virus levenslang meedraagt, maar niet noodzakelijk Aids ontwikkelt. 

c. dat je een zware medische behandeling moet ondergaan vooraleer je genezen bent.  
 

B. Waarom zo gevaarlijk? 
4. Iemand die met het virus besmet is: 

a. ziet er heel ziek uit. 

b. kan er kerngezond uitzien. 

c. sterft onmiddellijk. 
 

5.  Om besmet te raken met het virus: 

a. moet je al minstens enkele relaties gehad hebben. 

b. kan één contact voldoende zijn. 

c. moet je zwak en ziek zijn.  
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C. Hoe krijg je het virus?  
6.  Het virus bevindt zich: 

a. in de lucht 

b. in bloed, sperma en vaginaal vocht van een virusdrager. 

c. op alles wat aangeraakt werd door een besmet persoon 
 

7.  Wat echt gevaar kan inhouden: 

a. gewone sociale omgang met een besmet persoon. 

b. vrijen zonder condoom. 

c. bloed geven of krijgen. 
 
D. Hoe kan ik mij beschermen 
8.  “Veilig vrijen” zonder risico te lopen op Aids betekent o.a.: 

a. je gebruikt om het even welk voorbehoedsmiddel. 

b. je gebruikt een condoom. 

c. je vermijdt kussen en tongzoenen. 
 

9. Je bent vorige nacht onvoorzichtig geweest: 

a. de volgende nacht kan de dokter je met een test vertellen of je besmet bent. 

b. je moet enkele dagen naar het ziekenhuis voor een onderzoek. 

c. je moet drie maanden wachten vooraleer je je kan laten testen.   

 

Op de volgende pagina vind je nu een kopie van een folder in verband met Aids. Lees hem na en 

kijk of je vermoedens en voorkennis over deze ziekte juist was. 

Waar zat je fout?  
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AIDS een ziekte die je kan vermijden! 

De letters A.I.D.S staan voor: Acquired Immune Deficieney Syndrome (verworven 

immuniteitsdeficiëntie syndroom). Dit betekent het volgende:  

 

1. AIDS wordt verworven: men wordt besmet tijdens het leven, het is geen erfelijke ziekte. 

 

2. Het immuunstelsel schiet tekort: het immuunstelsel is het lichamelijk verdedigingssysteem tegen 

ziektes waarover elke gezonde mens beschikt. Bij AIDS wordt dat systeem vernietigd zodat het 

lichaam zich niet meer kan verweren tegen allerlei kankers en infecties. 

 

3. AIDS is een syndroom: dat betekent: een aantal ziektebeelden die samen voorkomen. Hoewel AIDS 

één oorzaak heeft, kan het op verschillende wijze tot uiting komen.   

 

Aidspatiënten zijn ongeneeslijk ziek en sterven enkele jaren na het uitbreken van de ziekte. Er is nog geen 

geneesmiddel of vaccin beschikbaar. Er bestaan wel middelen die het ziekte proces afremmen.   

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE KAN JE BESMET WORDEN?  

BIJ SEKSUEEL CONTACT 

Het virus zit in bloed, zaad (sperma) en 

schedevocht (vaginaal vocht) van besmette 

personen. Het virus kan tussen mannen en 

vrouwen en tussen mannen onderling worden 

doorgegeven. AIDS is du ook een Seksueel 

Overdraagbare Aandoening (SOA), een 

geslachtsziekte.  

DOOR GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN    

MATERIAAL OM DRUGS TE SPUITEN. 

 

TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF TIJDENS DE 

BEVALLING. 

Kan een besmetten vrouw het virus 

doorgeven aan haar kind.  

Niet iedereen moet zich zorgen maken over 

besmettingsgevaar. Als jij nog je partner besmet 

zijn en jullie vrijen enkel met elkaar , dan is er geen 

probleem. 

Maar als je met meer dan één partner 

geslachtsgemeenschap hebt of je hebt 

opeenvolgende relaties, dan loop je wel risico. Je 

moet dan weten wat ‘veilig vrijen’ is. Hierover lees 

je meer in deze folder. 

Het aidsvirus wordt uitsluitend van mens op mens 

overgedragen. Insecten (vb. muggen) kunnen bij 

mensen geen besmetting veroorzaken. Dierlijke 

Aidsvirussen (vb. katten-AIDS) zijn onschadelijk 

voor mensen. 

Wat heb je aan een ‘Aidstest’? 

Je kan laten testen of je besmet bent met het Aidsvirus. Voor 

deze zogenaamde Aidstest is een eenvoudige bloedafname nodig.  

Een besmetting kan drie maanden na het risicocontact met 

zekerheid worden vastgesteld. De test heeft dus pas zin, drie 

maanden na het ogenblik dat je (misschien) besmet werd. In 

uitzonderlijke gevallen is het raadzaam om zes maanden te 

wachten. Vraag hierover uitleg aan je dokter. 

De test zegt echter niets over je kans om ziek te worden, of over 

wanneer je ziek wordt. Een negatieve Aidstest (dit wil zeggen dat 

je niet besmet bent) is zeker geen ‘vrijkaartje’ voor onveilige seks 

of onveilig spuiten in de toekomst.  

 

Als je besluit om jezelf te laten testen, praat er dan eerst uitvoerig 

over met je dokter. Vraag hem of haar vooraf om zoveel mogelijk 

uitleg. 

Voor de test kan je terecht bij de huisarts, in een kliniek, in een 

ELISA-centrum of in een CCSO (adressen kun je krijgen bij de Aids-

telefoon: nr: 1920)  

Wat betekent ‘SEROPOSITIEF’ zijn? 

Mensen die met het Aidsvirus besmet zijn worden 

‘seropositief’ genoemd. Zij zijn niet noodzakelijk ziek 

want het virus kan jarenlang ‘slapen’. Pas wanneer het 

virus in actie schiet, wordt het verdedigingssysteem 

aangetast. 

Je kan niet zien of mensen besmet zijn en vaak weten ze 

het zelf niet, ze voelen zich immers gezond. Toch 

kunnen ze anderen besmetten.  

 

WAT IS DE OORZAAK? 

De oorzaak van AIDS is een 

virus, dat het immuunstelsel 

van het lichaam aanvalt en 

vernietigt. Het virus kreeg de 

naam H.I.V. (Human 

Immunodeficieney Virus).  

Hier gebruiken we de 

populaire naam ‘AIDS-virus’. 
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10. Als je er niet genoeg van krijgt… 

1. Vul de volgende woorden aan.  

antibioti___a    hartinfar__t    risi__o 

a___est    bron__itis    ho__orarium 

infe__tie    spe__ialist    kine__ist 

__irurg     __erapie    vi__us 

pa__iënt    re__ept    dia__ose 

epide__ie    ziekenfon__    medi__ament 

ve__ekken    re__eptie    __irculatie 

2. In volgende tekst staan veel fouten. Kan je ze vinden en verbeteren?  

Bij de ziekten aan het hart zelf komt hartinfarkt meest voor. Het kondigd zich aan door zeer 

scherpe pijn in de borst. Het ontstaat door het afsterven van een deel van de wand van de 

hartspier, omdat dit deel niet meer van bloed word voorzien. Dat gebeurd als de 

bloedtoevoer geheel of gedeeltelijk ophoudt door verstopping van een kransslagader, dit is 

de slagader die de hartspier van bloed voorziet. Bij oudere mensen komt hartdecompensatie 

vrij veel voor. Het hart heeft dan niet genoeg stuwkracht meer om de circulatie van heb 

bloed in standt te houden. Daardoor treed er een gevaarlijke toestand op, in het begin 

gekenmerkt door kortademigheid en blauwe verkleuring van de huid. Bij de ziekten van de 

bloedvaten is trombose het gevaarlijkst. Ze ontstaat doordat bloedstolsel vastgehegd blijft in 

een bloedvat en daardoor het bloedvat verstopt. Bij hersentrombose bijvoorbeeld doet zich 

dat voor in een slagader die naar de hersenen gaat. Een deel van het hersenweefsel krijgt 

geen zuurstof meer en wordt uitgeschakelt. Dat kan o.m. de verlamming van een 

lichaamshelft tot gevolg hebben.  
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3. Sterven? Ja, maar op veel manieren!  

Om het woord ‘sterven’ te omschrijven bestaan er in zone taal veel uitdrukkingen en 

zegswijzen. Hieronder staan er enkel. Kan je deze lijst aanvullen? Welke zou je gebruiken in 

een gesprek? Welke hou je liever voor jezelf? Duid aan met een + en -. 

Koningin  Victoria 

…………. Is het hoekje om. 

…………. Heeft haar paraplu dichtgedaan. 

…………. Heeft haar gordijn dichtgetrokken. 

………….  Heeft de pijp aan Maarten gegeven. 

…………. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

…………. ………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

4. Neusbloeden: Voor je de tekst vlot kan lezen, moet je 14 woorden op de juiste plaats 

invullen: 

Bloeden bloedt  bloed  bloedtransfusie bloedverlies   
Afbinden geregeld dichtknijpen ongelukje  middelen   
Termijn slagader druppels doekje 
 
Het overkomt iedereen wel eens dat zijn neus ………….…………., al was het maar door een 

………….…………. of een vechtpartij. Maar sommige jonge mensen hebben daar ………….…………. 

last van. Als je neus plots begint te ………….…………., kan je hem best een tijdje………….…………., 

maar niet langer dan 5 minuten. Een ander middel is de zogenaamde tamponnade: het 

uitbrengen van een tampon of ………….…………., met daarop best enkele 

………….………….adrenaline. Bij zeer hardnekkig neusbloeden zal het ………….…………. van een 

………….…………. noodzakelijk zijn. Verlies je geregeld………….…………. door je neus, dan moet je 

zeker naar de dokter. Die geeft hulp op lange ………….…………., bijvoorbeeld door 

bloedstelpende………….…………. voor te schrijven. Ook ………….…………. kan nuttig zijn: ze vult 

het ………….………….aan en brengt natuurlijke stollingselementen aan. 


