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Als Anne thuis is gaat het steeds slechter... Haar vader belt de 
huisarts

De huisarts zegt dat  
Anne naar het zieken-
huis moet

In het ziekenhuis doet dokter Peters onderzoek bij Anne

De dokter kan 
twee soorten onder-

zoek bij je doen

1. Onderzoek bij de dokter

Dokter Peters 
onderzoekt Anne, om 

erachter te komen 
wat er mis is met 

haar.

Dat is wat anders  
dan onderzoek om 

nieuwe dingen te leren 
over medicijnen of 

ziektes 

 

HOe zIt Het... 

onderzoek bij de 

dokter

Onderzoek naar je gezondheid heet:

Diagnostisch onderzoek
Onderzoek om nieuwe dingen te leren heet:

Wetenschappelijk onderzoek

De onderzoeker wil ontdekken hoe hij álle 
kinderen met de groeneneuzengriep beter 
                kan maken. 

Hoe 
kan jij beter 

worden?

Dit 
tabletje zal je 
beter maken

Ik zie 
het al, je hebt 

koorts

De arts wil jou beter maken.

Misschien kan ik 
ze beter maken met een 

medicijn tegen kauw-
gomballen?
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Hoeveel 
kauwgom-

ballen eten jullie 
per dag? 

Hoe 
komt het dat 

kinderen groeneneuzen-
griep krijgen?

Dat is gek... 
Gezonde kinderen eten 

minder kauwgomballen dan 
kinderen met de groene-

neuzengriep

zou 
het komen door 
kauwgomballen?

1. Onderzoek bij de dokter
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De dokter zoekt naar de ziekte die Anne heeft

?! 
Maar 

wordt Anne dan 
wel weer beter? 

We hebben 
ontdekt dat je de 
groeneneuzengriep 

hebt

Dat 
is een ziekte 

die niet zo vaak 
voorkomt

Het onderzoek dat de dokter nu bij Anne doet is 
dus ‘diagnostisch onderzoek’

De volgende ochtend 
komt dokter Peters 

vertellen welke ziekte 
Anne heeft

De dokter moet wachten op de uitslag van het onderzoek, waardoor  
Anne een nachtje in het ziekenhuis moet blijven

1. Onderzoek bij de dokter

Waar 
doet het 

pijn? We weten niet 
hoe we kinderen met de 
groeneneuzengriep beter 

kunnen maken

 
Dat zouden we 

natuurlijk wel graag 
willen weten

Daarom 
wil ik Anne vragen 

of ze wil mee doen met 
een wetenschappelijk 

onderzoek

Dat 
weten we 

niet

1. Onderzoek bij de dokter

De dokter wil 
dus nieuwe 
dingen leren!

Welke twee soorten onderzoek zijn er? 

tom gaat naar de dokter omdat 
zijn enkel dik is geworden 
na het rennen.

Dit is: 
    diagnostisch onderzoek
    wetenschappelijk onderzoek

De dokter meet van 100 kinderen de 
dikte van hun enkels. Hij wil 
weten of de enkels bij alle 
kinderen dikker worden  
na het rennen. 

Dit is: 
    diagnostisch onderzoek
    wetenschappelijk onderzoek

De moeder van Mieke meet Miekes 
temperatuur om te kijken of ze koorts heeft. 

Dit is: 
    diagnostisch onderzoek
    wetenschappelijk 
    onderzoek

Dit is: 
    diagnostisch onderzoek
    wetenschappelijk onderzoek

een onderzoeker geeft soep aan kinderen met 
koorts. Hij kijkt of de koorts dan sneller over 
gaat. 

Kruis aan wat het juiste antwoord is: 

1.

2.

jOuW sItuAtIe
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