
Virus & CoVirus & Co
Dit e-book is speciaal        

gemaakt voor kinderen! 
(maar grote mensen mogen  

het natuurlijk ook lezen)

Let op: De maker van dit e-book is geen dokter, of  wetenschapper. 
Het boek is alleen geschreven als informatie.  

Biologika Nederland is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het lezen van het boek. 
De uitgebreide disclaimer kun je vinden op www.biologikanederland.nl.
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Hoi! 

Dus jij wilt alles weten over virussen? 
Nou, dan ben je bij ons aan het goeie adres! 

Je vindt ons vast GRIEZELS. 
Je bent vast heel bang voor ons.  

Net als bijna iedereen. 
Wij maken je het leven zuur.  

Ja toch? 
Door ons mag je af  en toe  

niet naar school. 
Niet naar je oma. 

Niet naar een pretpark. 
Niet naar een feestje.  

Door ons moet je  
zo’n stom mondkapje op. 

En misschien zelfs een prik. 
Kortom, wij zijn GEVAARLIJK!

Maar kloppen die 
horrorverhalen wel? Zullen we 

 eens kijken?
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Wist je dat er in je lichaam  
een soort van mobiel fabriekje zit,  

waar wij gemaakt worden?  
Dat fabriekje wordt neergezet  
op de plek waar wij nodig zijn  

voor ons reparatiewerk.  
Zo zijn wij meteen op de juiste plaats  

en kunnen we meteen aan de slag. 
Geen tijd te verliezen! 

Virus & CoVirus & Co

Je zult dit vast niet geloven: Wij zijn helemaal niet gevaarlijk!!! 

Ja DAG, denk je nu waarschijnlijk. 
Iedereen zegt dat toch, dat virussen gevaarlijk zijn! 
En dan beweren jullie dat dat niet zo is?? 
Vertel dan maar hoe het volgens jullie zit. 

Wij gaan het jullie in dit boek uitleggen. 

Laten we hiermee beginnen:  
Wij zijn REPARATEURS! 
Wij maken organen en weefsels weer HEEL.  
Daar zijn wij heel goed in.

Hou je vast! Belangrijk 
nieuws!
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Ken je deze 
V.I.P.? Directeur Brein

Virus & CoVirus & Co

Onze fabriek wordt geleid door Directeur Brein.  
Ken je die? 
Directeur Brein houdt alles scherp in de gaten, 
om ervoor te zorgen dat alles goed met je gaat. 
Hij is een levende  
super intelligente computer  
en doet er alles aan om jou gezond te houden. 

Daar heeft hij het behoorlijk druk mee.  
Want zelfs als je slaapt let hij erop dat je ademhaalt,  
dat je hart klopt,  
en ook dat de aardappels  
die je hebt gegeten verteerd worden.  
Hij let er ook op dat je gebroken been  
op de juiste manier geneest  
en dat je zere keel weer beter wordt. 
En dat doet-ie door ons, Virus & Co  
reparatie-opdrachten te geven. 
Had je niet gedacht, hè? 

Fabriek         naar de keel! 
Virussen         aan het werk!
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Heb je wel eens een schaafwondje gehad?  
Vast wel.  

Toen jij je bezeerde zorgde directeur Brein ervoor  
dat er daar onmiddellijk een fabriekje werd neergezet.  
Onmiddellijk rolden wij, virussen, van de lopende band  

en gingen meteen aan het werk om je kapotte huid  
weer te repareren. 

We gebruikten daarvoor bouwstenen uit je lichaam,  
onder andere uit je bloed.    

Dat gebeurde allemaal onder je pleister!  
Wees eens eerlijk, dat wist je vast niet!

We zijn niet alleen experts in het repareren van je huid, 
maar ook van bepaalde andere plekken in je lichaam. 
Plekken die andere weefsels bedekken.  
Soms hebben we zelfs zoveel warmte nodig voor de 
reparatie, dat je koorts krijgt! 
Je moeder zegt dan: „ Je hebt een virusje te pakken”.  

Nee, je hebt ons niet te pakken, je hebt ons zelf  gemaakt! 
(Nou ja, dankzij Directeur Brein dan natuurlijk..)

We werken graag in een vochtig tropisch klimaat,  
dus we stoken de boel flink op,  
waardoor je huid daar lekker warm wordt.

Reparatie 
nodig? Wij komen 

eraan!
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Je hebt vast wel van onze collega’s gehoord: de bacteriën.  
Die doen ook geweldig werk,  
zij repareren bindweefsels, zoals botten en spieren.  
Bacteriën zijn superharde werkers.  
Zware jongens.  
Bouwvakkers. 
Ze bouwen zelfs méér nieuw weefsel  
dan dat er voorheen zat!  
Dat klinkt misschien een beetje overdreven,  
maar ze bedoelen het goed.  
Eigenlijk zouden ze een bouwhelm moeten 
dragen in plaats van een verpleegsters- 
kapje…. 
Ze willen graag dat jij sterker wordt, weet je.  
Of beter gezegd, dat wil directeur Brein. 
Dus stel dat er gaatjes in de botten zitten,  
dan worden die gerepareerd door bacteriën.  
Op bevel van Directeur Brein. 

Ook bacteriën houden van een lekker warm 
temperatuurtje.

Hooggeëerd 
publiek! Onze collega’s  

de Bacteriën!
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En dan nu: 
(tromgeroffel…)

Onze collega’s  
de Schimmels!

Tja, de schimmels. Dat is een apart verhaal. 
Want dat zijn geen bouwers maar slópers.  
Beter gezegd vreetzakken! 
Ja echt! 
Ook met de beste bedoelingen hoor.  
Want soms is er weefsel bijgegroeid.  
Zodra zij opdracht krijgen van directeur Brein  
om dat extra weefsel op te ruimen,  
oftewel op te vreten, 
dan leven ze zich helemaal uit.  
Hap, hap, hap! 

Eigenlijk rare jongens, die schimmels, want ze maken 
er altijd een vieze stinkende boel van. Zonder gekheid!  
Wij virussen moeten daar echt niet aan denken,  
maar goed, ieder z’n ding toch?  

Aan de andere kant snappen de schimmels niet  
dat wij, virussen graag in een warm tropisch klimaat werken.  
Aloha! Maar dan zonder siësta  
en verkoelende drankjes zijn er ook niet. 
Je kunt niet alles hebben…
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WAT!?!?

PAS OP! Wij zijn 
GEVAARLIJK!

Nu weet je dat wij reparateurs zijn.  
Dus snap jij het nog?  

Dat er wordt gezegd dat wij heel gevaarlijk zijn?  
Dat we bedreigend voor je zijn?  

Wij snappen daar echt helemaal niks van.  
Er wordt gezegd dat wij, Virus & Co,  

op je af komen en je aanvallen.  
Wij schijnen je ziek te maken!  

Zeggen ze. Wat een malligheid! 

Er doen gewoon de meest wilde verhalen  
over ons de ronde:  

We zijn dus gevaarlijke monsters.  
We blijven overal aan plakken en hoppen zo  

van het ene lichaam naar het andere.  
We zijn er soms zelfs op uit   
om jou om zeep te helpen.  

Die horrorverhalen heb je vast wel gehoord.  
Ze gaan als een lopend vuurtje.  

En waarschijnlijk was jij die verhalen gaan geloven.  
Hebben we gelijk? 
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Waar is de 
brand??

ALARM!!

Mensen geloven dat wij, Virus & Co, hen ziek kunnen maken. 
Jij geloofde dat waarschijnlijk ook.  

Waarom?  
Omdat wij druk bezig zijn in je lichaam als je je ziek voelt. 

Maar… dat is hetzelfde als geloven dat brandweermannen  
brandstichters zijn, want zij zijn druk bezig bij de brand. 

 Denk jij nu ook:   

HUH??

Dit e-boek is gemaakt door biologikanederland.nl © 9



Virus & CoVirus & Co
Tijd voor 

geschiedenis! LES 1 
Meneer Pasteur

Je hebt misschien wel eens van meneer Pasteur gehoord.  
Dat was lang geleden een knappe kop (vond-ie zelf),  
die onze collega’s de Bacteriën had onderzocht.  
Maar ja, hij had niet goed uit zijn doppen gekeken,  
want hij dacht dus dat zij ziekmakers zijn.  
Net als wij, de Virussen! 
Zijn verhaal ging meteen rond. Niet meer te stoppen! 

De dokters waren heel blij dat ze dit nu wisten! 
Ze hoefden dus alleen maar die ziekmakers te doden,  
dan werden de mensen vanzelf weer beter.

Virus & Co 
maken je 

ZIEK!!
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Tijd voor 

geschiedenis!

Virus & Co 
maken je 
BETER!!

LES 2 
Meneer Béchamp

Maar wat was nou het geval?  
Er was nog een andere onderzoeker, Béchamp,  
en die beweerde precies het tegenovergestelde!  
Hij zei: Virus & Co zijn een soort van Interne Dokters.  
Ze worden door je lichaam gemaakt om je BETER te maken.  
Een échte Knappe Kop dus! Hij krijgt van ons een medaille. 
Maar helaas pindakaas.  
Niemand geloofde zijn verhaal. De dokters ook niet. 
Zelfs niet toen meneer Pasteur veel later verklapte dat  
meneer Béchamp het goed had gezien.  
Het was al te laat!  
Het leed was al geschied… 
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Repareren is  

ons vak!

Zo hebben wij de naam De Boosdoeners gekregen.  
Gevaarlijke beestjes die jou om zeep proberen te helpen. 

Maar jij weet nu dat daar geen malle moer van klopt. 

En wij laten ons door die domme verhalen  
echt niet van de wijs brengen!  

Wij zijn je 
Interne Chirurgen

Want, 
als wij een reparatie-opdracht krijgen  
van directeur Brein,  
dan gaan we meteen hard aan het werk! 
Gaan met die banaan! 
Wij zijn van het uiterst gehoorzame soort,  
maar… wij luisteren altijd en alleen  
naar onze eigen directeur Brein. 
En naar niemand anders! 

(En al helemaal niet naar 
meneer Pasteur!)

Klopt  
NIET!!

Klopt  
WEL!!
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Repareren is  

ons vak!

Zo, nu ken je ons werkelijke verhaal. 
Nu weet je wie we écht zijn. En wat we echt doen! 

Dus kun je die horrorverhalen over ons rustig vergeten.  
Je hoeft voor ons helemaal niet bang te zijn. NOOIT! 

Wij hebben altijd echt alleen het beste met je voor! 
Zeg eens eerlijk, lucht dat op?

Wij zijn je 
Interne Dokters

Maar wacht ff! 
We zijn nog niet klaar met ons verhaal. 
Want nu vraag je je vast af:  
als Virus & Co ons beter maken,  
hoe kunnen we dan toch af en toe ziek worden? 
Waarom krijgen we soms  
keelpijn of buikpijn? 
Of puistjes of eczeem? 
Of corona? 

Ongeveer 40 jaar geleden had 
een andere Knappe Kop ontdekt 
hoe dat kan!
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WEL!!
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Hoe je ziek 

kunt worden!

Die Knappe Kop heette Dokter Hamer.  
Door zijn naam zou je denken dat hij een timmerman was,  

maar nee, hij was een échte dokter.  
Een hele slimme zelfs! 

Hij kwam erachter hoe het kan dat we soms ziek worden. 
En ontdekte ook dat daar allemaal regeltjes voor zijn.  

Hij noemde die regeltjes: de 5 Biologische Natuurwetten. 
Deze natuurwetten zijn niet door mensen bedacht  

en ze zijn voor iedereen hetzelfde. Dus ook voor jou! 
Hij heeft ook een medaille verdiend!

Hoe had Dokter Hamer dat ontdekt? 
Dat kwam omdat hij een verschrikkelijk  
drama had meegemaakt.  
En niet lang daarna kreeg hij kanker…  
Hij was nog nooit ernstig ziek geweest. 
Daardoor had hij al snel door dat zijn 
ziekte is ontstaan door dit drama. 
Toen ging hij het bij zijn patiënten  
onderzoeken. En wat denk je? 
Ook zij hadden een drama meegemaakt! 

Laten we eens naar die wetten gaan kijken.

En dan nu: 
(weer tromgeroffel…)
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WANNEER 

begint een ziekte

Maar let op: dat plan is alleen nodig als jouw  
drama aan 5 voorwaarden voldoet: 
1. Het voelt voor jou als een drama          

(maar dat wisten we al) 
2. Het gebeurde onverwacht, want de 

maatregelen werden opeens strenger 
3. Je kon het niet accepteren. Ja, doei! 
4. Je voelde je alleen 
5. En je kon er geen oplossing voor vinden

De 1e 
natuurwet

Stel, je maakt iets heftigs mee, iets wat jou veel stress geeft. 
Voorbeeld 1: 
De coronamaatregelen zijn weer strenger geworden. 
Daarom mag je voorlopig niet bij je lieve oma op bezoek.  
Je mist haar zo! 

Jouw lichaam wil dat drama overleven. 
Dus directeur Brein gaat meteen een plan bedenken:  

ik ga kleine GAATJES maken in je huid. 
Want met openingen of deurtjes in je huid  

kan je oma een beetje bij je binnen komen. 
Zo helpt je lichaam jou met je probleem.

1

2

3 4

5
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WANNEER 

begint een ziekte

Ook nu is dat plan alleen nodig als jouw  
drama aan die 5 voorwaarden voldoet. 

De 1e 
natuurwet

Voorbeeld 2: 
Je wordt gepest door een klasgenoot.  
Die pestkop scheldt je uit en lacht je uit. Recht in je gezicht! 
Schelden doet geen zeer?? Nou, écht wel! 
Je voelt je aangevallen door die scheldwoorden.

Jouw lichaam wil dat drama overleven. 
Dus directeur Brein gaat meteen een plan  

bedenken: ik ga jouw huid DIKKER maken! 
Zodat die scheldwoorden niet meer  

zo hard bij je binnen kunnen komen. 
Alsof je net als een slak een stevig huisje krijgt. 

Zo helpt je lichaam jou met je probleem. 

1 2 3 4 5
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WANNEER 

begint een ziekte

Wanneer is dat plan nodig?  
Juist, als jouw drama aan die 5 voorwaarden voldoet. 

De 1e 
natuurwet

Voorbeeld 3: 
Je bent vandaag naar school geweest. 
In de avond krijgt je moeder een appje van school. 
Een klasgenoot blijkt corona te hebben! Je schrikt je rot! 
Alle kinderen moeten in quarantaine. Als jij het ook maar niet krijgt. 
(je geloofde nog dat virussen gevaarlijk zijn…)

Jouw lichaam wil dat drama overleven. 
Dus directeur Brein gaat meteen een plan  

bedenken: ik ga jouw keel STIL maken! 
Dan kun je niet gillen van de schrik  

waardoor corona jou niet in de gaten krijgt. 
Zo helpt je lichaam jou met je probleem. 

1 2 3 4 5
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HOE 

verloopt een ziekte

Je voelt niks van die gaatjes in je huid. 
Maar stel dat je je probleem kunt oplossen.  
Je hebt opeens bedacht om gezellig te beeldbellen met je oma.  
Dan mis je haar een beetje minder. Dus dat lucht op! 
Op dat moment besluit directeur Brein dat die gaatjes 
weer dichtgemaakt kunnen worden. 
Hij geeft de virussen opdracht om dat te repareren.  
Je huid wordt dan warm en rood en gaat jeuken.  
Je hebt eczeem!  
En na een paar dagen is het over. Klus klaar!

De 2e 
natuurwet

We gaan even terug naar voorbeeld 1: 
Directeur Brein had besloten om jouw huid dunner te maken. 
Zodat jij meer kans hebt om het drama te overleven. 
Zo denkt directeur Brein nou eenmaal: iemand missen overleef je 
misschien niet, dus doet hij er alles aan om jou te helpen.

Hoe doet hij dat? 
Met het buitenste laagje van je huid 

kun je je oma goed voelen als je haar knuffelt. 
Maar als jij je oma mist,  dan maakt directeur Brein  

kleine gaatjes in je huid. Net kleine deurtjes.  
Dan kun je je oma gemakkelijker binnenlaten. 

En waarom je arm? Daar knuffel je mee!
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HOE 

verloopt een ziekte

In het begin voel je niks van die puistjes. 
Maar stel dat je je probleem kunt oplossen. Je hebt er met je 
meester over gepraat en hij gaat die pestkop aanpakken. 
Dat lucht op! 
Op dat moment besluit directeur Brein dat je dikke huid niet meer 
nodig is. Hij geeft de schimmels opdracht om ze op te ruimen.  
Hap, hap, hap. De puistjes worden rood en dik en gaan pijn doen. 
En na een paar dagen gaan ze weg. Klus klaar!

De 2e 
natuurwet

Laten we kijken naar voorbeeld 2: 
Directeur Brein had besloten om jouw huid dikker te maken. 
Zodat jij meer kans hebt om het pestdrama te overleven. 
Zo denkt directeur Brein nou eenmaal: gepest worden overleef je 
misschien niet, dus doet hij er alles aan om jou te helpen.

Hoe doet hij dat? 
Je huid is gemaakt van allemaal huidcellen,  

zodat je tegen een stootje kunt. 
Maar als blijkt dat je wordt aangevallen in je gezicht,  

dan zijn daar veel MEER cellen nodig  
om veilig te zijn. 

Dus laat directeur Brein meer huidcellen groeien. 
En zo komen er puistjes op je gezicht!
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HOE 

verloopt een ziekte

In het begin merk je dat je niet goed kunt praten. 
Maar stel dat je je probleem kunt oplossen.  
Want je gaat in quarantaine, zodat je veilig bent voor corona. 
Dat lucht op! 
Op dat moment besluit directeur Brein dat je keel weer mag 
herstellen. Hij geeft de virussen opdracht om daarbij te helpen.   
Je keel gaat even pijn doen en je gaat een beetje hoesten.  
En na een paar dagen is het weer over.  
Dan kun je weer praten, zingen en gillen. Klus klaar!

De 2e 
natuurwet

En nu voorbeeld 3: 
Directeur Brein had besloten om jouw keel stil te maken. 
Zodat jij meer kans hebt om het coronadrama te overleven. 
Zo denkt directeur Brein nou eenmaal: corona overleef je misschien 
niet, dus doet hij er alles aan om jou te helpen.

Hoe doet hij dat? 
In je keel zitten je stembanden.  

Daar kun je mee praten, zingen, en gillen. 
Maar gillen is nu gevaarlijk vindt directeur Brein. 

Dus hij gaat jouw stembanden verlammen. 
Dan kan er geen geluid uit je keel komen. 

Zo ben je veilig voor corona.
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WAAR 

komt een ziekte

Als je een drama beleeft, waardoor je jezelf  
waardeloos vindt of een kluns, dan reageren daar 
bindweefsels op. Zoals je spieren of je botten.

De 3e 
natuurwet

Je hebt heel veel organen en weefsels in je lichaam.  
Tanden en kiezen. Maag, darmen. Oren, ogen.  

Botten en spieren. Huid. En nog veel meer. 
Dokter Hamer, je weet wel, die échte Knappe Kop, heeft ontdekt  

dat al die organen en weefsels in groepen bij elkaar horen.  
Elke groep heeft zijn eigen regeltjes. 

En reageert op bepaalde nare emoties.

Want als je iets absoluut móet hebben maar je  
krijgt het niet, dan reageren daar klieren op. 
Zoals je maag, je darmen, je lever of je longen.

Ziekte heeft dus te maken met hoe je je VOELDE 
toen je een drama beleefde. En zo bepaalt directeur Brein welk 

orgaan jou moet gaan helpen om je drama aan te kunnen.

Schrik je ergens van of mis je iemand,  
dan kun je last krijgen van je keel  
of het buitenste laagje van je huid. 
Want dat zijn weefsels die iets bedekken.
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WIE 

helpen bij het herstel?

Onze collega’s de bacteriën maken bindweefselgaatjes dicht. 
Ook zij beginnen pas als je je drama hebt opgelost.  
Ze bouwen er zelfs extra cellen bij! 
Om jou sterker te maken zodat je je niet meer  
waardeloos of een kluns voelt.

De 4e 
natuurwet

Jaaa! Deze natuurwet gaat over ONS! 
Wij hebben een eervolle vermelding gekregen. 

Dank u wel, dokter Hamer!

We zetten het nog een keer voor je op een rijtje: 
De schimmels ruimen extra cellen op van de klieren. 
En van het onderste laagje van je huid.  
Zodra jij je drama hebt opgelost 
gaan ze meteen aan de slag. Hap, hap, hap.

Wij, virussen, maken dunner geworden en verlamde  
bedekweefsels weer normaal. Wij gaan daarmee aan het werk als … 
Precies! Als jij je drama hebt opgelost.

Wie van ons voor jou aan het werk gaat, regelt directeur Brein ook. 
Zie je hoe druk hij het heeft,  

met zorgen hoe jij jouw drama’s kunt overleven?
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WAAROM 

heeft directeur Brein 
dit bedacht?

De 5e 
natuurwet

Nu wil je vast weten waarom dit allemaal zo is bedacht?

Héél lang geleden bestonden er alleen maar piepkleine zeebeestjes. 
Die beestjes golfden mee met het water en botsten tegen de rotsen. 

Au, au! Heel veel beestjes overleefden dat niet. 
Drama! 

Hun piepkleine directeurtje Brein bedacht toen:  
ik maak een huid om jullie heen.  

Dan kunnen jullie tegen een stootje. 
Door die huid, gingen er veel minder beestjes dood.  

Maar na heel veel jaren werd de zee veel te vol. Drama!  
Dus directeur Brein dacht: jullie hebben botten en spieren nodig, dan 

kunnen jullie uit de zee klimmen. Dus stap voor stap kregen de 
beestjes botten en spieren en klommen uit het water.  

Zij kregen jonkies en werden grote families.  
Ze werden door andere families opgegeten. Drama! 

Die families kregen leiders die de familie beschermden. 
Uit de dieren groeiden later mensen  

die dingen konden bedenken en doen. 

Zonder die drama’s waren wij 
nog steeds zeebeestjes! 
Dan was jij er niet geweest!

drama +  
drama + 
drama =

Dit e-boek is gemaakt door biologikanederland.nl © 23



Dit e-boek is gemaakt door biologikanederland.nl ©

Virus & CoVirus & Co
Wij zijn 

onzichtbaar!
Tot slot:

Van schimmels (1) en bacteriën (2) kun je échte foto’s vinden.  
Maar heb jij al eens een foto gezien van een virus? 

Nog niemand heeft ons echt kunnen zien  
en ons op de foto kunnen zetten! 

Niet één wetenschapper, hoe erg ze hun best ook doen.  
Zelfs niet met de beste microscoop! 

Alle plaatjes die van ons te zien zijn,  
zijn door mensen op de computer gemaakt.  
Hoe komt dat? Omdat wij onzichtbaar zijn! 

Het enige wat men kan zien  
is het afval van ons reparatiewerk.  

Wetenschappers noemen dat ‘antistoffen’. 
Een beter woord kunnen ze niet bedenken. 

Omdat ze ons niet kunnen zien 
gaan ze van alles over ons verzinnen. 

Over wie we zijn. 
Over wat we precies doen. 

Maar niemand weet het! 

De maker van dit boek 
helaas ook niet…

1

2
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Virus & CoVirus & Co
Goeie vraag!En wat nu?

Je bent op de laatste bladzijde van dit boek gekomen. 
Je hebt het helemaal uitgelezen. 
Dank je wel! 
Is je geloof over Virus & Co nu veranderd? 
Misschien wil je dit nu aan iedereen vertellen.  
Of dit boek laten lezen. 
Daar willen wij nog even iets over zeggen.

Weet je nog het geschiedenisverhaal over meneer Béchamp? 
Iedereen vond zijn verhaal grote onzin,  

omdat alle mensen al het verhaal van meneer Pasteur geloofden. 
Ook niemand geloofde het verhaal van Dokter Hamer. 

De andere dokters ook niet.  
Hij mocht zelfs geen dokter meer zijn…

Wees daarom maar voorzichtig met het vertellen van dit verhaal. 
Er is kans dat mensen het niet geloven… 
Je vriendjes niet, je juf niet,  
je oom waarschijnlijk ook niet. 

Maar je kunt er natuurlijk wel over praten  
met degene die jou dit boek heeft laten lezen! 
Virus & Co wensen jou heel veel gezondheid toe!

liefs van  
ons!
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