
Gewoon speciale informatie over het coronavirus 
 

1 
 

Coronavirus  
 

Het coronavirus is een virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. De meeste mensen 

die COVID-19 krijgen hebben koorts en 

luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, 

verkouden).  

 

Het woord virus heeft verschillende 

betekenissen. Een virus is een programma 

dat schadelijk kan zijn voor computers, 

maar is ook een klein beestje (organisme) 

dat ziektes bij de mens (en dieren) kan 

veroorzaken. Het coronavirus is een 

organisme dat COVID-19 bij mensen kan 

veroorzaken.  

 

Wat gebeurd er als je het coronavirus hebt? 

De meeste mensen krijgen koorts en hebben luchtwegklachten. Sommige mensen hebben 

een lagere weerstand, doordat zij ouder dan 70 jaar zijn of omdat zij nog een andere ziekte 

hebben. Deze mensen zitten in een ‘risicogroep’.  

Het virus kan zich verspreiden door contact te hebben met andere mensen. We willen dat zo 

min mogelijk mensen ziek worden. De overheid heeft daarom geadviseerd om vaker je 

handen te wassen, te niezen en hoesten in je elleboog en 1,5 meter afstand te houden 

van andere mensen. Mensen die werken worden gevraagd om zoveel mogelijk thuis te 

werken.  

 

Wat is het verschil tussen het coronavirus en een ander soort virus? 

Virussen worden door je lichaam onschadelijk gemaakt door antistoffen. Dit zijn stoffen die 

de strijd aangaan met het virus. Dit heeft een paar dagen nodig, daarom voel je je vaak ook 

een paar dagen ziek. Als je lichaam eenmaal antistoffen heeft aangemaakt, wordt je een 

volgende keer minder snel of minder ziek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het coronavirus is een nieuw virus, daarom zijn er eigenlijk nog geen antistoffen. Het 

coronavirus blijft een virus, maar je kunt er meer last van hebben.  
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Doordat er nog geen antistoffen zijn, kunnen ook meer mensen elkaar aansteken met het 

virus. Daar maken mensen zich zorgen over. Als er veel mensen tegelijk ziek zijn, heeft dat 

invloed hebben op ons leven.  

 

Waarom hebben sommige mensen weinig of geen werk, en anderen heel veel? 

Als er veel mensen tegelijkertijd ziek zijn, kan het zijn dat er ook veel mensen tegelijkertijd 

zorg nodig hebben. Ze hebben bijvoorbeeld advies nodig van een huisarts, of verpleging van 

een zuster. De kans is groot dat mensen met een beroep in de zorg nu extra werk hebben, 

dus extra moeten werken.  

Sinds zondagavond 15 maart heeft de regering besloten dat horecagelegenheden (een 

restaurant, een café) dicht moeten. Hier kunnen veel mensen bij elkaar komen. Dat is in 

deze tijd niet verstandig. Mensen met een beroep in de horeca zitten dus de komende drie 

weken thuis.  

 

Wat moet ik doen als ik besmet ben? 

Je kunt besmet zijn als je benauwd bent, veel hoest, je koorts hebt en in contact geweest 

bent met iemand anders die ook besmet is. Als je denkt dat je besmet bent: vertel het je 

ouder(s), zij zullen contact opnemen met de GGD of de huisarts.  

 

Kun je dood gaan aan het coronavirus? 

In het nieuws wordt soms benoemd hoeveel mensen er zijn overleden. Zij zijn niet alleen aan 

het coronavirus overleden. Zij waren al ziek en/of hadden een slechte weerstand. Dit zijn 

voornamelijk oudere mensen.  

 

 

Wil je meer weten over het coronavirus? Op de website van het Jeugdjournaal is meer 

informatie te vinden:  

Speciaal NOS jeugdjournaal over het coronavirus 

Zo ging het coronavirus de wereld over 

Alle scholen in Nederland gaan dicht tot en met 6 april 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327156-speciaal-nos-jeugdjournaal-over-het-corona-virus.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327190-zo-ging-het-corona-virus-de-wereld-over.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327166-alle-scholen-in-nederland-gaan-tot-en-met-6-april-dicht.html?ext=html

