Hoe werkt een mRNA-vaccin?
een combi van je eigen eiwitfabriek en je afweer!
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Je lichaamscellen zijn
eiwitfabriekjes
Noem twee belangrijke eiwitten die je nodig
hebt en schrijf erbij wat ze doen in je lijf.
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Je afweer
Een coronavirus
Is een virus een levend
organisme? Wat vind jij?

Leg in eigen woorden uit hoe antistoffen helpen om het virus op te ruimen:

Wist je dat...
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je vaak koorts.
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Vul de ontbrekende woorden in. Je kunt kiezen
tussen Covid-19, Sars-Cov-2, long covid.
Het coronavirus dankt zijn naam aan de stekels
op de buitenkant. De officiële naam van het
coronavirus is 			
en de ziekte die
je ervan krijgt heet 		
. Wanneer je
langdurig klachten overhoudt aan deze ziekte,
dan noem je dat 		
.

Wist je dat...
De injectienaald is héél dun en er
wordt 0.3 ml vaccin ingespoten.
Dat zijn 6 druppels!

2

Schrijf hieronder en boven de juiste
onderdelen op de juiste plek. Kies uit:
cel, kern, DNA, mRNA, eiwit, ribosoom.
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Wist je
dat...
Virussen worden nog
wel eens verward met
bacteriën. Een virus kan
zich niet vermenigvuldigen
zonder cellen van de
gastheer. Een bacterie wel.

Het mRNA-vaccin
Waarom heb je twee keer een prik nodig voor een vaccinatie?
En als je al corona hebt gehad maar één, leg dat uit.
Welke vragen heb jij zelf nog?
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Leg in eigen woorden uit aan je klasgenoot wat het mRNA
in het vaccin doet in je lijf en hoe dit je beschermt tegen
een virusinfectie.
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