
Covid-19 wereldwijd
Werkwijze
• Instructie
 Als je momenteel nog geen mini-expert inzake Covid-19 

geworden bent, heb je de voorbije maanden waarschijn-
lijk onder een steen geleefd! Jammer genoeg is de impact 
van het nieuwe coronavirus nog steeds niet voorbij en 
komen er nog elke dag besmettingen bij! België staat 
zelfs in de top 10 van zwaarst getroffen landen ... Maar 
hoe zit het in de rest van de wereld?  

 Lees het artikel ‘Het coronavirus in de wereld’ op pag. 13 
van Klap. Probeer kritisch te lezen! 

• Doelstellingen
 - Je kan gegevens uit een tekst en uit grafieken en tabel-

len aflezen en vergelijken. 
 - Je kan cijfergegevens en uitspraken met een kritische 

bril bekijken en een eigen mening vormen door extra 
opzoekingen te verrichten. 

 - Je kan de regels van de lockdown bij de juiste landen 
plaatsen. 

Sleutel
1. a. De online gegevens kan je op de grafieken vinden. 
 De antwoorden uit het artikel: doden: meer dan 215 000; 

besmettingen: bijna drie miljoen; doden in de VS: ruim 
58 000; doden in Spanje: ruim 24 000

 b. meer dan, bijna, ruim – andere: ongeveer, bij benade-
ring ...  tot nu toe – andere: momenteel, tot dusver, op dit 
ogenblik ...

 c. Gegevens België: 
 • Totaal aantal gevallen / aantal doden: in de tabel bij 

'Coronavirus in de wereld’, volgens het aantal doden
 • mensen die het ziekenhuis mogen verlaten / actuele 

bezetting ziekenhuizen / mensen op intensieve: in de 
grafiek bij 'Corona in België'

 • Belgische virologen benadrukken dat je die vergelijking 
onmogelijk kan maken, omdat België als enige land de 
mensen meetelt die aan Covid-19 overlijden in woon-
zorgcentra. België registreert op een uitgebreidere ma-
nier in vergelijking met andere landen: 

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/22/belgische-co-
rona-aanpak-door-de-ogen-van-de-internationale-pers/ 

2. Er zijn onvoldoende tests. – Niet iedereen vertoont 
symptomen.

3. Eerst had President Trump het over een ‘ongevaarlijk 
griepje’. Daarna sprak hij over de bestrijding van het vi-
rus met desinfecterende middelen. Deze producten zijn 
erg gevaarlijk. Heel wat mensen waren geschokt door 
zijn uitspraak. Achteraf zei hij dat het een grapje was.

4. a. Nederland – b. Spanje – c. België – d. Nederland 
– e. België en Nederland – f. Spanje – g. Nederland – 
h. Spanje – i. België
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