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Denksleutels ziek zijn 
 

Ook tijdens thema ziek zijn hebben sommige kinderen uitdaging nodig. Je kunt o.a. 
gebruik maken van denksleutels.  In dit bestand kun je de passende denksleutel-activiteiten 
vinden bij thema ziek zijn.  Hier kun je meer lezen over het gebruik van de denksleutels: 
http://www.samenwerkingsverband3006.nl/mind/denksleutels/  

 

 Opdracht 
Vraagsleutel Het antwoord is het medicijn.  Welke vraag kun je 

stellen? 
Nietus-sleutel Noem 2 behandelingen die een arts nooit zou 

uitvoeren 
Noem 2 medicijnen die een arts nooit zal 
voorschrijven. 

Wat als - sleutel Wat zou er gebeuren als er geen ziekenhuizen 
zouden bestaan? 

Combinatie-sleutel  
Alfabet-sleutel Bedenk woorden in de volgorde van het alfabet 

die te maken hebben met ziek zijn.  
Lachwekkende sleutel Een medicijn innemen is geen behandeling 

In een ziekenhuis word je alleen maar zieker 
Geopereerd worden is alleen maar fijn. 

Variatie sleutel Op hoeveel manieren kun je iemand beter 
maken? 
Op hoeveel manieren kun je iemand verbinden? 

Uitvindingssleutel Maak van pleisters een ambulance 
Ontwerp een pillen-maak-apparaat 

Overeenkomstsleutel Wat is hetzelfde tussen een pleister en een 
stethoscoop?  
Wat is hetzelfde aan een ambulance en een spuit? 

Voorspelsleutel Wat gebeurt er wanneer in het ziekenhuis alle 
stroom uitvalt? 
Wat zal een huisarts doen wanneer er geen 
zieken meer zijn? 

Muursleutel Als je een wond hebt moet je deze verbinden. 
Een arts maakt alleen mensen beter. 
Als je ziek bent, dan blijf je thuis. 

Vet-sleutel Hoe kun je nog meer mensen behandelen in het 
ziekenhuis? 
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Nadeelsleutel Met een pleister kun je niet…. 

Met een stethoscoop kun je niet…  
Plaatje-sleutel Wat heeft deze afbeelding van een brug met ziek 

zijn te maken? 
Wat heeft deze foto van een circus met ziek zijn te 
maken? 

Constructie-sleutel Maak met rietjes en kneedgum een brandcard. 
Maak met kranten en elastiekjes een 
ziekenhuisbed. 

Interpretatie-sleutel Waarom worden mensen ziek? 
Waarom bestaan er virussen? 
Waarom wordt een zieke geopereerd? 

Brainstorm sleutel Hoe zou je het verblijf in het ziekenhuis leuker 
kunnen maken? 
Hoe zouden we een ziekte makkelijker kunnen 
vaststellen? 

Verplicht verbonden-
sleutel 

Hoe kun je een wond genezen met een stripboek, 
elastiekjes en marshmallows? 
Hoe kun je bloed prikken met een glas? 

Ander gebruik-sleutel Noem 2 dingen die je met een pleister/verbandrol 
kunt doen behalve plakken of verbinden. 

Anders dan anders-
sleutel 

Hoe kun je een wond genezen zonder 
pleister/verband. 
Hoe kan de huisarts in je oren kijken zonder 
gebruik te maken van een auriscoop. 
Hoe kun je een pil innemen zonder te slikken? 
Hoe weet je dat je ziek bent zonder bij een arts 
geweest te zijn? 

 


