
Nieuwsopdracht Corona Virus 
Voor we een corona biosensor gaan bekijken is het belangrijk om te begrijpen wat 

het corona virus is en waarom het belangrijk is om vast te stellen of iemand het 

corona virus heeft. Bekijk het volgende nieuwsbericht over de corona pandemie: 

https://youtu.be/mIKDlZIDftI?list=PLcz8MliLAY0c57mwCdpu9bQVuFTrrebh5.  

1. Waarom is diagnostiek van het Corona Virus zo belangrijk tijdens de 

pandemie? 

2. Hoe kan de ontwikkeling van een corona biosensor bijdragen aan de 

diagnostiek van het corona virus? 

Bij een pandemie is het belangrijk om zoveel mogelijk te testen. Hiervoor is het 

belangrijk om voldoende testcapaciteit te hebben. Bekijk het volgende 

nieuwsbericht over de testcapaciteit in Nederland: 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5091156/wie-bepaalt-welke-

mensen-getest-gaan-worden.   

3. In het artikel staat dat de testcapaciteit is uitgebreid van 4000 naar 17.500 

testen per dag. Waarom is het zo belangrijk om de testcapaciteit uit te 

breiden? 

4. Wat zijn limiterende factoren voor het uitbreiden van de testcapaciteit? Met 

andere woorden waarom kun je niet oneindig testen? 

5. In het artikel wordt beschreven dat het RIVM afraadt om zelftests te kopen. 

Leg uit waarom het RIVM dat afraadt.  

Ondanks dat biosensoren nog niet betrouwbaar genoeg zijn, wordt er dus wel veel 

onderzoek gedaan naar corona biosensoren. Lees het volgende nieuwsbericht over 

de ontwikkeling van een corona biosensor waarin antigenen worden gedetecteerd: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/25/ziekenhuizen-gaan-nieuwe-snelle-

belgische-coronatest-meteen-gebr/.  

6. Wat zijn antigenen en leg uit waarom deze worden gemeten in deze 

biosensor? 

7. Waarom is de ontwikkeling van deze test waardevol ondanks dat de 

betrouwbaarheid 70% is bij de positieve testresultaten? 

8. Leg aan de hand van figuur 1 uit hoe de biosensor uit het artikel werkt. Meer 

informatie over de test in het artikel kun je vinden op de volgende pagina: 

https://www.corisbio.com/Products/Human-Field/Covid-19.php.  

 

Figuur 1, schematische werking van een biosensor.  

Sanquin heeft onderzocht hoeveel bloeddonoren antistoffen in hun bloed hebben. 

De resultaten hiervan kun je lezen in het volgende artikel: 
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https://www.sanquin.nl/artikelen/nieuwsberichten/2020/04/sanquin-ongeveer-3-

van-donors-heeft-corona-antistoffen.  

9. Leg uit hoe Sanquin heeft gemeten of iemand wel of geen antistoffen in het 

bloed heeft? 

10. Welke controles heeft Sanquin uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de 

methode te testen? 

11. Waarom is het percentage wat Sanquin heeft gevonden representatief voor 

de bevolking? 

In de rode draad opdracht heb je een corona biosensor bekeken die test op de 

aanwezigheid van antistoffen.  

12. Leg aan de hand van figuur 1 en de bevindingen uit de rode draad opdracht 

uit hoe deze biosensor werkt.  

13. In het vorige artikel legt Sanquin uit dat ze nog een keer opnieuw gaan 

testen op antistoffen. Stel dat Sanquin hierbij gebruik zou maken van de 

corona sensor uit de rode draad opdracht. Welk advies zou jij aan Sanquin 

geven als ze deze test willen gaan gebruiken? 
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