
Wat is een epidemie?

Wanneer een (besmettelijke) ziekte in een 
periode veel vaker voorkomt dan gewoonlijk en 
zich verspreidt onder mens en dier noemen we 
dit een epidemie. De epidemie verdwijnt meestal 
ook weer na een bepaalde tijd.  Een epidemie 
kan lichamelijke en/of geestelijke klachten 
veroorzaken. 

Bekende epidemieën onder dieren zijn 
bijvoorbeeld varkenspest, vogelgriep en q koorts. 
Een aantal van de ziekten zijn ook overdraagbaar 
op mensen, het is daarom zaak om dieren gezond 
te houden.  

Het spel

In dit spel zijn jullie allemaal varkens in een stal. 
Eén van jullie is ziek, je weet alleen nog niet wie 
ziek is. Doordat varkens in een stal rondlopen 
en elkaar daarbij aanraken kan de ziekte zich 
makkelijk verspreiden. Aan het eind van het spel 
komt een dierenarts kijken wie er ziek en wie 
gezond is. 

Het epidemie-spel
Ziek zijn wil je het liefst voorkomen. Beroerd voelen, de hele dag op bed willen 
liggen en spugen. Je kan niet wachten tot je je weer beter voelt. De vraag is 
dan; hoe ben je ziek geworden? Ben je aangestoken door iemand anders die 
ziek is? 

Zieke dieren kunnen elkaar ook besmetten. Dit kan heel gevaarlijk zijn, zeker 
wanneer het gaat om een dodelijke ziekte. Soms kan je niet zien dat een dier 
ziek is en andere dieren besmet. Hoe makkelijk dit gebeurt kan je ervaren in 
dit epidemie-spel. 



Speluitleg
Voorbereiding

Vul de bodem van de bekers met een eetlepel 
koffiemelk poeder, laat 1 beker leeg. Vul de 
bodem van deze lege beker met een eetlepel 
zetmeel. Vul alle bekers aan met water zodat ze 
bijna half-vol zitten.

 

Uitvoering

Je hebt voor dit spel een groep van ongeveer 20 
deelnemers nodig. Eén persoon is de spelleider/
dierenarts, de anderen zijn de dieren. Iedereen 
krijgt een plastic beker met witte vloeistof, houdt 
als spelleider goed in de gaten wie de beker met 
aardappelzetmeel krijgt. Verder weet niemand wat 
er in hun beker zit.

Nu kan het spel beginnen. De deelnemers lopen 
door de ruimte en kiezen iemand uit om hun 
beker mee te delen. Je giet alle vloeistof over 
in één beker, mengt het rustig door elkaar en 
verdeelt het dan weer over de twee bekers.  

Dit herhaalt iedereen nog drie keer. Let wel op, 
meng niet twee keer met dezelfde persoon. 

Als de deelnemers klaar zijn kunnen ze 
langskomen bij de dierenarts (spelleider). Deze 
druppelt wat jodium in de beker van de deelnemer 
(test van te voren hoeveel je nodig hebt). De 
bekers waar zetmeel in zit zullen een beetje 
blauw/grijs verkleuren, dit zijn de zieke dieren. 
Let op: de kleur bleekt snel weer uit! De buizen 
waar geen zetmeel in zit zullen een beetje geel/
oranje worden, dit zijn de gezonde dieren. 

Zet alle zieke dieren in de ene hoek van de ruimte 
en alle gezonde dieren in een andere hoek. 
Als het goed is, zijn er ongeveer 8 dieren ziek 
geworden.

Nabespreking

Bespreek met de deelnemers hoeveel dieren er 
ziek zijn geworden, dit is ongeveer de helft van de 
groep.

Wijs de persoon aan die de eerst beker met 
zetmeel heeft gekregen en vertel dat hij/zij de 
eerste ziektedrager was. Die persoon kan zeggen 
met welke deelnemers hij/zij contact heeft gehad. 
Het valt dan op dat er veel meer ziek geworden 
dan die 3 personen. 

Dit geeft een beetje inzicht in hoe snel een ziekte 
zich kan verspreiden. Als het spel een ronde 
langer zou duren, zouden er 16 deelnemers ziek 
zijn en na 5 rondes iedereen.

Boodschappenlijstje 

• Transparante plastic bekers  
(evenveel als het  
aantal deelnemers)

• Koffiemelk poeder

• Aardappelzetmeel

• Jodium


