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1. Inleiding 

Griep is een vervelende ziekte.  
Het woord griep komt van het woord grijpen of pakken.  
De griep kan je letterlijk te pakken nemen. 
De deftige naam die artsen gebruiken, is influenza.  
Influenza is het Italiaanse woord voor invloed.  
Heel vroeger dachten artsen dat de stand van de zon, maan en 
sterren invloed had op je gezondheid.  
Vandaar dat woord invloed. 
Vandaag de dag weten we veel meer over griep. 
Je leest er meer over in dit boek. 
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2. Waar komt griep vandaan? 

Dierenziekte? 
Geleerden denken dat griep van oorsprong alleen een dieren-
ziekte was. Dat was heel lang geleden.  
In die tijd was de mens nog een jager en een verzamelaar. 
De mens had toen nog amper contact met dieren.  
Er werd alleen op dieren gejaagd. Het dier was dus meestel 
dood als men er mee in aanraking kwam. De vrouwen 
verzamelden vruchten en andere eetbare delen van planten. 

Huisdieren 
Het werd allemaal anders toen 
de mens ontdekte dat hij niet 
meer op jacht hoefde.  
Je ving gewoon wilde runderen, 
schapen en kippen.  
Je zorgde dat ze jongen kregen 
die gewend raakten aan mensen.  
Zo werden wilde dieren getemde huisdieren.  
Het dierlijke griepvirus veranderde zich langzaam 
maar zeker. De mens raakte zo ook in de greep 
van de griep. Ook nu nog zijn sommige griep-
soorten de oorzaak van een dier, zoals vogelgriep 
en varkensgriep. 

 



2. Griep of verkoudheid? 

Verwarrend 
Mensen roepen al snel dat ze een griepje hebben.  
Vaak zijn ze alleen maar verkouden.  Van griep kun je je 
wel 2 tot  3 weken slap voelen. Dat geldt niet voor een 
verkoudheid. Hieronder in het schema kun je snel zien of 
het om griep of om een gewone verkoudheid gaat.  

De vraag Griep Verkouden 

Was het begin van de ziekte...... Opeens? Langzaam? 

Heb je ...... Hoge koorts? Geen (of milde koorts? 

Voel je je uitgeput? Ja Nee 

Heb je hoofdpijn? Ja Kan 

Doen je spieren.... Pijn? Geen pijn? 

Heb je .... Rillingen? Geen rillingen? 

Heb je trek in eten? Nee Ja 

Voel je je misselijk? Ja Nee 

Heb je een zere keel/snotneus? Kan Ja 

Verkouden Griep 



Virus 
Griep of influenza wordt veroorzaakt door een 
virus (1). Een virus is een superklein organisme, 
nog veel kleiner dan een bacterie. Het virus kan 
zich niet voorplanten zonder een gastheer.  
Een menselijke cel (2) is de gastheer van het 
virus.  

4. Hoe raak je besmet? 

Eiwitmantel 
Dit is het buitenste, stekelige deel van het griepvirus. 
De stekels zijn de sleutels. Als de sleutels passen op 
“het slot”van een menselijke cel kan het virus de cel 
binnengaan. De eiwitmantel beschermt het virus ook 
tegen vijanden vanuit het lichaam. 

Kernzuur 
Dit is het binnenste van het virus. In dit deel 
van het virus ligt de opdracht van het virus 
om zich te gaan vermenigvuldigen.  
Dat gebeurt ook, zodra het virus een 
menselijk cel binnengaat. 

Menselijke cel 
Als het virus de cel is binnengekomen, breekt 
het virus open. Dit is het moment dat het 
virus gaat werken als een kopieermachine.  
Er ontstaan nieuwe virussen. Ze breken uit 
de cel om nieuwe cellen aan te vallen. 
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Besmet 
Hoe komt dat virus precies je lichaam binnen? 
Een grieppatiënt hoest, proest en niest. 
Daardoor sproeit hij of zij miljoenen piepkleine 
druppeltjes door de lucht. En ieder druppeltje kan 
wel duizenden virussen bevatten.  
Iemand in de buurt kan op die manier zo’n 
druppeltje binnenkrijgen via de mond of neus, 
maar ook via de ogen. Eenmaal het lichaam 
binnen worden geschikte cellen opgezocht. 

Handen 
Maar er zijn ook ander manieren 
van besmetting. Een grieppatiënt 
die keurig in zijn handen hoest, 
heeft nu het virus ook aan de 
binnenkant van zijn handen zitten. Natuurlijk raakt hij 
daarna van alles aan. Neem bijvoorbeeld de deurkruk. 
Iemand die daarna de deurkruk aanraakt, heeft het 
griepvirus op zijn handen. Hij wrijft daarna in zijn ogen 
en brengt ongewild het virus in zijn lichaam 

 



5. Hoe verdedigt je lichaam zich? 

Alarm 
Natuurlijk komt je lichaam in actie om zich te verdedigen. 
Het duurt even voor het afweersysteem of immunsysteem 

in actie komt. Dat komt vooral, doordat het lichaam 
een nieuw virus niet direct herkent. 
Verschillende soorten cellen, waaronder de witte 
bloedcellen gaan het virus opruimen. Maar je weet 
dat het virus zich in een razendsnel tempo kopieert. 
De drager van het virus wordt wel ziek, maar er 
wordt erger voorkomen. 
Ook gaat de lichaamstemperatuur omhoog.  
Door koorts wordt ook het virus langzaam maar 
zeker vernietigd. 

Geheugen 
Het afweersysteem werkt op een 
slimme manier. Dit nieuwe virus is herkend als 
nieuw. De identiteit van de indringer is nu 
bekend. Bij een volgend bezoek van dit virus 
wordt geen tijd meer verloren. In het geheugen 
van het afweersysteem is dit oude virus bekend.  
Het virus wordt dan onmiddellijk opgeruimd. 

 

Halt! Je bent erbij.  
Ik herken je van  

de vorige keer.  



Het afweersysteem 
Een goed afweersysteem helpt om de indringers aan te pakken.  
Een goed afweersysteem krijg je door gezond te leven.  Bij gezond leven hoort: 
 Een gezonde voeding. Eet afwisselende maaltijden met veel groenten en 

fruit, weing vet en zout. Drink ook veel water. 
 Voldoende beweging. 
 Voldoende nachtrust. 
 Geen stress. 

6. Hoe voorkom je griep? 

Tips 
Hier een paar tips waarbij je ervoor zorgt dat 
het griepvirus zich minder goed verspreidt: 
 Hoest en nies in een papieren zakdoek. 

Gooi die daarna gelijk weg in de 
prullenbak. 

 Geen zakdoek? Hoest en nies in de holte van je elleboog i.p.v 
je hand. Met die holte raak je niets aan, maar met je handen 
wel. Het virus verspreidt zich zo minder. 

 Was je handen regelmatig. Was ze goed met zeep ook tussen 
de vingers.  

 Raak zo min mogelijk je mond, neus en ogen aan. Via deze 
openingen komt het virus je lichaam binnen. 

 

 



Inenting 
Bij een inenting of vaccinatie krijg je via een injectie een vaccin 
ingespoten. Je kunt ook een vaccin via de neus toegediend krijgen. 
Zo’n vaccin geeft je een bescherming tegen de griep, maar je bent 
niet voor 100% beschermd. 
Meestal krijgen oudere mensen en mensen die lijden aan bepaalde 
ziektes een griepinjectie. Zo’n injectie wordt jaarlijks herhaald. 

Hoe werkt een vaccin? 
In een labaratorium gebruikt men een echt griepvirus. Alleen uit het virus 
wordt het gevaarlijke deel weggehaald. Dat is het 
binnenste deel. In dat deel zit immers de 
opdracht dat het virus zichzelf moet kopiëren. 
Iemand krijgt dit vaccin ingespoten. Binnen in het 
lichaam wordt het afweersysteem gewaarschuwd. 
Het virus kan geen kwaad, maar het afweer-
systeem ziet het virus wel als een indringer. 
Je weet ook dat het afweersysteem een geheugen heeft. Dus het virus 
wordt opgeslagen in het geheugen. Wordt deze persoon later besmet met 
een echt virus, dan herkent het afweersysteem deze indringer gelijk.  
Het virus wordt meteen opgeruimd en de griep heeft geen schijn van kans.  
Vaccins veranderen per jaar, want het slimme virus verandert elk jaar een 
beetje. Zo zou het kunnen ontsnappen aan een oud vaccin. 

 



Ouderen en zieken 
Voor oudere of zwakkere mensen kan griep een gevaarlijke ziekte 
zijn met een dodelijke afloop. Dat geldt ook voor mensen  met een 
chronische ziekte. Een chronische ziekte is een ziekte die lange tijd 
voortduurt, zoals suikerziekte, astma en reuma. Voor chronisch 
zieken is het afweersysteem dubbel aan het werk. Dat kan net teveel 
zijn.  
Bij oudere mensen kan soms het afweersysteem de griep niet meer 
aan. Artsen raden daarom ouderen en chronisch zieken aan om zich 
te laten inenten tegen de griep. 

7. Is griep gevaarlijk? 

Epidemie of pandemie 
Als griep zich verspreidt over een groot 
gebied met veel patiënten spreken we van 
een epidemie (betekent letterlijk: over de 
hele bevolking). 
Mensen reizen steeds meer en ook steeds 
verder. Zo reist het griepvirus ook mee naar andere 
gebieden. In een vol vliegtuig verspreidt een virus zich heel 
gemakkelijk. Zo kan een pandemie ontstaan. Bij een 
pandemie verspreidt een virus zich wereldwijd. Op de 
volgende bladzijde lees je meer over enkele pandemieën. 

 



Spaanse griep 
Deze grieppandemie heerste in de jaren 1918-1919.  
Dit dodelijke griepvirus sloeg toe aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog. Ook soldaten aan het front werden 
getroffen. De Spaanse griep zorgde voor een enorm 
gebrek aan energie. Patiënten aten en dronken niet.  
De griep verspreidde zich vooral toen het Duitsel leger 
verslagen werd en naar huis ging. Langzaam verspreidde 
het virus zich steeds verder over Europa . Amerikaanse 
soldaten brachten het virus ook mee naar huis.  
Men schat dat tussen de 20 en 100 miljoen mensen aan 
de Spaanse griep zijn gestorven. 

Vogelgriep 
In 1997 veranderde een griepvirus dat 
alleen bij pluimvee voorkwam in een ander 
virus. Dit virus zorgde voor griep bij 
mensen. Het kreeg al snel de naam vogelgriep. Deze griep 
verspreidde zich in 7 jaar over Zuidoost-Azië. Trekvogels brachten 
later ook dit virus over naar het Midden-Oosten en Europa. 
Vogelgriep zorgde voor ademhalingsproblemen en long-
ontsteking. Door het doden van pluimvee en inenting bleef de 
schade beperkt tot 638 patiënten, waarvan er 379 overleden. 

 



8. Griepweetjes 

Griepseizoen 
De meeste kans op griep heb je in het koude seizoen.  
Het griepseizoen loopt ongeveer van de maand oktober 
tot de maand mei. Kinderen krijgen griep het meest.  
Dat komt vooral, omdat ze vaak dicht tegen elkaar aan 
zitten. Ze raken van alles aan en dat delen ze met andere 
kinderen. Daarna nemen ze het virus mee naar huis.  
Daar worden weer andere familieleden besmet. In veel 
landen worden om die reden juist kinderen via de neus 
ingeënt. Zo kan de griep minder om zich heen grijpen. 

Getallen 
Wereldwijd krijgt ongeveer 5 tot 10% van de 
wereldbevolking griep. De meeste mensen worden 
niet ernstig ziek, maar ongeveer  4 miljoen mensen 
krijgt een ernstige griep, waarvan er tussen de 
250.000 en 500.000 overlijden. Jaarlijks krijgen 
ongeveer 850 duizend mensen griep in Nederland. 



Samenwerken 
Je weet dat een virus steeds weet te ontsnappen door 
te veranderen. Een griepvirus kan in andere delen van 
de wereld weer anders zijn. Daarom werken landen in 
de wereld samen. Het virus uit al die landen wordt via 
neusslijm verzameld. Daarna wordt het virus naar alle 
landen opgestuurd. Met behulp van al die virussen 
wordt er elk jaar een nieuwe griepvaccin gemaakt. 

Mexicaanse griep 
In 2009 dook een nieuw soort griep op. Dit virus zou een 
mix van varkens-, vogel– en mensengriep zijn.  
Deze pandemie begon in Mexico en kreeg eerst de 
onterechte naam varkensgriep. 
Naast de gewone griepverschijnselen moest een patiënt 
ook overgeven en leed hij aan diarree. Wereldwijd leden 
meer dan 260.000 mensen aan deze griep.  
Bijna 14.000 mensen overleefden deze griep niet. 



9. Filmpjes 

Schooltv: Griep 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-
griep-een-onschuldig-virus/#q=griep  

Schooltv: Afweersysteem 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/wat-is
-griep-een-onschuldig-virus/#q=griep  

http://www.schooltv.nl/video/wat-is-griep-een-onschuldig-virus/#q=griep
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-griep-een-onschuldig-virus/#q=griep
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-griep-een-onschuldig-virus/#q=griep
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-griep-een-onschuldig-virus/#q=griep






Bronnen en foto’s 

http://kidshealth.org/parent/infections/lung/flu.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Griep 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologie) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Inenting 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelpest 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep 
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