
LES 5



Dit weet jij na les 5

• Wanneer muggen het liefst steken.
• Welke kleding het beste beschermd.
• Welke huidproducten afschrikken.
• Welke muggenwerende middelen er nog meer zijn.



Dit maakt les 5 extra leuk!

• Een muggenweetje
• Een muggengrapje
• Een muggen quiz



1. Wanneer steken Aedes Aegypti muggen
het liefst?
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Wanneer steken muggen het liefst?



Muggenweetje

Muggen houden van regen. Op Curaçao duurt 
het regenseizoen van september tot eind 
december. Dan zijn we dus veel muggen! 



1. Dus wanneer steken Aedes Aegypti muggen het liefst .......?

Aedes Aegypti muggen steken het liefst 
overdag bij zonsopgang en 
zonsonderdang.



2. Welke kleding beschermt
het beste tegen muggen?



Kleding met lange 
mouwen beschermt 
het beste tegen 
muggen!



Muggenweetje
Donkere kleding trekt muggen 
aan. Op donkere kleding zijn 
muggen minder goed 
zichtbaar voor dieren die op 
hen jagen, zoals vogels. 

Donkere kleding heeft voor 
muggen dus een 
beschermende werking!
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Wanneer steken muggen het liefst?



Lichtgekleurde kleding met lange 
mouwen en broekspijpen. 
beschermt het best.

2. Dus welke kleding beschermt het beste?



3. Welke huidproducten schrikken af?





Huidproducten kopen
Bij elke botika kun je 
huidproducten kopen 
om muggen af te 
schrikken en de jeuk 
van muggenbulten te 
verzachten.



Deze middelen kan je kopen

OFF muggenspray

OFF muggenlotion

Afterbite kids

Afterbite

Buzz Aloë spray



Wat is DEET?
In bijna alle producten in 
het winkelmandje zit 
DEET. Maar wat is dat?



Er zijn ook muggenwerende huidproducten die 
niet schadelijk zijn voor je gezondheid.

Aloë Vera



Muggenweetje
Zwangere vrouwen moeten 
voorzichtig zijn met huidproducten 
waar DEET in zit.

Teveel DEET kan schadelijk zijn voor 
de baby in hun buik. Zij kunnen dus 
veel beter Buzz Aloe gebruiken! 



Muggenweetje
Muggen houden niet van de 
geur van lavendel, 
citroengras, basilicum, thijm
en rozemarijn. 

Met deze kruiden in je tuin 
heb je dus minder last van 
muggen. 



Huidproducten waar het chemisch 
middel 'DEET' in zit schrikken muggen 
het beste af.

3. Dus welke huidproducten schrikken muggen af?



4. Welke muggenwerende
middelen zijn er nog meer?



Er zijn horren die muggen en andere insecten buitenhouden.

Shutterhor Deurhor Magnetische raamhor



Er zijn dan heb je ook klamboes die muggen buiten houden.

Hangmatklamboe Bedklamboe Wiegklamboe



Muggenweetje
Als je op reis gaat of in de 
buitenlucht slaapt kun je 
een geïmpregneerde 
klamboe gebruiken. 

Dat is een klamboe waar DEET 
op zit. Dat houdt muggen extra 
goed op aftand. 



Stroomstotende middelen

Muggenracket Muggenlamp



Citronella middelen

Muggenspiraal Muggenkaars Citronella

In muggenspiralen en muggenkaarsen 
zit het bestanddeel 'Citronella'

Citronella is een olie. Het wordt 
gemaakt van het kruid 'citroengras'.



Muggenvallen

Je kan een muggenval kopen…

Of zelf maken….



• Horren

• Klamboes

• Muggenrackets

• Muggenlampen

• Muggenkaarsen

• muggenspiralen

Dus welke muggenwerende middelen zijn er nog meer?



Muggenspeurders Les 5



1. Welke uitspraken zijn waar? Er zijn meer
antwoorden mogelijk.

A. Muggen houden van regen.

B. Muggen houden van zon.

C. Muggen steken binnenshuis.

D. Muggen steken buitenshuis.



2. Wanneer steken Aedes Aegypti muggen?

A. Alleen bij zonsopgang en zonsondergang.

B. De hele nacht door.

C. Alleen als het regent.

D. De hele dag door.



3. Welk soort kleding trekt muggen aan?

A. Lichtgekleurde kleding

B. Donkere kleding

C. Hippe kleding

D. Zomerkleding



4. Welke kleding beschermt het beste? Er zijn meer
antwoorden mogelijk.

A. Shirts met lang mouwen

B. Shirts met korte mouwen

C. Dichte schoenen met sokken

D. Open schoenen

E. Broeken met lange pijpen

F. Broeken met korte pijpen



5. Muggensprays met het middel DEET zijn het meest effectief
om muggen op afstand te houden. Te veel DEET is niet goed
voor je gezondheid. Maar wat is DEET precies?

A. DEET is een chemisch middel, dat je nooit mag gebruiken bij baby’s.

B. DEET is een natuurlijk middel, dat je maakt van dadelplanten.

C. DEET is een schoonmaakmiddel dat sterk naar citroen ruikt.

D. DEET is een chloormiddel met een sterke, vervelende citroengeur.



6. Welke soorten oliën werken goed in muggenspray? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.

A. Citronella-olie

B. Lavendelolie

C. Motorolie

D. Pepermuntolie

E. Zonnebloemolie



7. Welke muggenwerende middelen werken met stroomstootjes
waardoor steekmuggen worden geëlektrocuteerd? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk

A. Muggenspiralen

B. Muggenapps

C. Muggenlampen

D. Muggenkaarsen

E. Muggenvallen

D. Muggenrackets

E. Muggenstekkers



8. Welke muggenwerend middel kun je zelf
maken met bruine suiker en gist?

A. Muggenkaars

B. Muggenspray

C. Muggenspiraal

D. Muggenval



Muggenspeurders Les 5

Antwoorden



1. Welke uitspraken zijn waar? Er zijn meer
antwoorden mogelijk.

A. Muggen houden van regen.

B. Muggen houden van zon.

C. Muggen steken binnenshuis.

D. Muggen steken buitenshuis.



2. Wanneer steken Aedes Aegypti muggen?

A. Alleen bij zonsopgang en zonsondergang.

B. De hele nacht door.

C. Alleen als het regent.

D. De hele dag door.



3. Welk soort kleding trekt muggen aan?

A. Lichtgekleurde kleding

B. Donkere kleding

C. Hippe kleding

D. Zomerkleding



4. Welke kleding beschermt het beste? Er zijn meer
antwoorden mogelijk.

A. Shirts met lang mouwen

B. Shirts met korte mouwen

C. Dichte schoenen met sokken

D. Open schoenen

E. Broeken met lange pijpen

F. Broeken met korte pijpen



5. Muggensprays met het middel DEET zijn het meest effectief
om muggen op afstand te houden. Te veel DEET is niet goed
voor je gezondheid. Maar wat is DEET precies?

A. DEET is een chemisch middel, dat je nooit mag gebruiken bij baby’s.

B. DEET is een natuurlijk middel, dat je maakt van dadelplanten.

C. DEET is een schoonmaakmiddel dat sterk naar citroen ruikt.

D. DEET is een chloormiddel met een sterke, vervelende citroengeur.



6. Welke soorten oliën werken goed in muggenspray? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.

A. Citronella-olie

B. Lavendelolie

C. Motorolie

D. Pepermuntolie

E. Zonnebloemolie



7. Welke muggenwerende middelen werken met stroomstootjes
waardoor steekmuggen worden geëlektrocuteerd? Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk

A. Muggenspiralen

B. Muggenapps

C. Muggenlampen

D. Muggenkaarsen

E. Muggenvallen

D. Muggenrackets

E. Muggenstekkers



8. Welke muggenwerend middel kun je zelf
maken met bruine suiker en gist?

A. Muggenkaars

B. Muggenspray

C. Muggenspiraal

D. Muggenval




