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Bladluizen leven op planten, bomen en struiken. Het zijn piepkleine insecten die in alle kleuren 
voorkomen. De meest gekende zijn de groene en zwarte bladluizen, maar er zijn ook witte, paarse en 
roze varianten. Ze zuigen aan de bladeren en stengels van de plant. De plant wordt erg zwak, soms 
sterft ze af. Vooral jonge plantjes kunnen erg ziek worden als er een bladluis bij hen op bezoek komt. 

 

Niemand wil daarom bladluizen op bezoek in zijn tuin! Maar plantjes die dicht bij elkaar staan in de 
tuin, krijgen bijna allemaal bezoek van de bladluis van zodra er één van hen besmet wordt. Gelukkig 

kan je ze bestrijden met andere nuttige insecten. Want ze zijn de favoriete maaltijd van 
lieveheersbeestjes, oorwormen, sommige vliegen en wespen en sommige vogels. Het zijn allemaal 

bladluiseters die de tuinier helpen om de plantjes te beschermen. 

 

Ook het coronavirus is piepklein en kriebelig. Zo klein dat je het met het blote oog niet kan zien. Het 
is geen insect maar wel een virus. Het komt niet naar planten, wel naar mensen.  

 

Wil je graag weten hoe? 
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Het coronavirus verplaatst zich doorheen druppeltjes in de lucht. Die druppeltjes zweven door de 
lucht wanneer iemand niest of hoest. Het virus komt dan uit de neus, keel of longen naar buiten. Als 

iemand die besmet is met het virus zijn handen niet goed wast, kan hij het virus ook aan jou 
doorgeven. Anders dan bij de bladluis die jongen planten aantast, maakt het coronavirus vooral 

oudere mensen en mensen met gezondheidsproblemen ziek. 

 

 

 
Het virus komt via je mond of neus binnen in je lichaam. Het gaat door de luchtpijp naar omlaag naar 

de longen. Daar maakt het je ziek. Je kan keelpijn krijgen, je moet vaak hoesten, misschien word je 
moe en krijg je hoge koorts. Sommigen worden kortademig. 

 

 

 



© Praktijk De Bolderkar 

Anders dan bij de bladluis, kennen wij nog geen manier om het virus te bestrijden. Er is nog geen 
medicatie of vaccin gemaakt. Gelukkig krijgen de meeste mensen het virus zelf kapot. Ze genezen 

vanzelf na enkele dagen rust. Jammer genoeg worden sommigen zo ziek dat ze niet goed meer 
kunnen ademen zonder hulp, ze worden dan in het ziekenhuis opgenomen. Dokters en verplegers 

doen er alles aan om zieken te genezen. Soms is dit onvoldoende en kunnen mensen sterven. 

 
Om het virus te stoppen, geven dokters, wetenschappers en de mensen die ons land besturen ons 

een aantal regels die we moeten volgen. 
Die regels zijn: 

1) Was je handen regelmatig met water en zeep. Bijvoorbeeld voor en na het eten, voor en na 
een toiletbezoek, maar ook heel vaak tussendoor. Om te weten of je ze lang genoeg wast, 
kan je twee keer happy birthday zingen. Of een ander liedje dat je graag hoort.  

2) Moet je niezen of hoesten? Gebruik een papieren zakdoekje dat je onmiddellijk weggooit in 
een afgesloten vuilbak. Nies of hoest in je elleboog als je geen zakdoekje bij hebt. 

3) Bladluizen besmetten alle plantjes die bij elkaar in de buurt staan, het coronavirus ook. 
Daarom wordt gevraagd om thuis te blijven samen met jouw gezin. Je mag dus tijdelijk niet 
naar school om lessen te volgen en met jouw vriendjes te spelen. Je mag natuurlijk wel nog 
buiten spelen of met je gezin gaan wandelen of fietsen. Hou wel anderhalve meter afstand 
(dat is ongeveer de lengte van een zebrapaard) als je iemand kruist. Zwaai even gedag en 
wandel of fiets dan weer door.  

4) Je mag natuurlijk wel nog spelen en knuffelen met iedereen die in hetzelfde huis woont als 
jij. Met vriendjes en familie speel je nu een tijdje niet samen, zodat jullie het virus niet aan 
elkaar kunnen doorgeven. Maar je mag hen wel bellen, skypen, mailen zodat jullie elkaar 
toch een beetje minder hoeven te missen.  
 

 

 


