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Een bericht van de auteur 

Het doel van dit boekje is om jonge kinderen, die een 
afweerstoornis hebben, beter te doen snappen hoe hun 
afweersysteem werkt. Wat is een 'B-cel' en 'T-cel', een 
'immunoglobuline' of 'IgG'? Ze horen artsen deze 
woorden gebruiken, maar wat betekenen ze eigenlijk? 

Met vrolijke illustraties legt, 'Ons Afweersysteem' uit 
hoe een goed werkend afweersysteem werkt en welke 
behandelingen wellicht nodig zijn als het systeem niet 
goed werkt. In deze 2e editie is de uitleg van een 
nieuwe behandeling toegevoegd. 

Ik hoop dat dit boekje kinderen en hun families helpt 
om samen het afweersysteem te verkennen, dat het 
hen helpt om onduidelijkheden en de mogelijke angst 
weg te nemen die kinderen wellicht ervaren.

Sara LeBien 

Dit boek bevat algemeen medische informatie welke niet veilig toegepast kan 
worden op individuele basis. Medische kennis en toepassing kan snel 
veranderen. Daarom, moet dit boek niet gebruikt worden als vervanging voor 
professioneel, medisch advies. 
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We hebben dingen
 in ons lichaam die ons 

beschermen zodat we niet 
ziek worden. Deze dingen 

kunnen we in ons 
immuunsysteem vinden.



Een van deze beschermers is een B-Cel.

B-Cellen maken immunoglobulinen 
(im-mu-no-glo-bu-li-nen), ook genoemd 
antistoffen (an-ti-stof-fen) of Ig's. Elke heeft een 
bepaalde taak om ons gezond te houden.

Ze zijn onze beschermers. Ze beschermen ons 
tegen ziekten.

DE 3 MEEST  
BELANGRIJKE 
IMMUNOGLOBULINEN
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Hun taak is om ziektekiemen te 
doden, zoals virussen, schimmels 
en bacteriën die ons lichaam 
binnenkomen en ons ziek maken.

IgM beschermt ons bloed 
en andere dingen in onze 
lichaam.

Kom op

iedereen. Aan

de slag. We 

hebben werk

te doen.
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IgG reist door ons bloed om naar de 
ziektekiemen te gaan.

IgA beschermt de 
plaatsen waar we 
speeksel, tranen en slijm 
hebben, zoals in onze 
mond, neus, longen en 
darmen.
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Soms helpen de Ig's elkaar om 
de ziektekiemen aan te vallen. 

Laten we ‘m 
pakken! Ik 
help je wel!

Ik kom ook! 
Hier is een 

ziektekiem, we 
moeten ‘m 

aanpakken!!

Einde oefening, 
ziektekiem! 

Hebbes! 
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Een ander soort 
beschermer is de T-cel.

T-cellen zijn ook heel
belangrijk. Ze zitten in 

ons bloed. 

Maar ze gaan ook naar 
andere plekken in ons 

lichaam. 
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Er zijn 3 soorten T-cellen:
T-cel kapotmakers, T-cel helpers en  T-cel regelaars.

T-cel kapotmakers doden ziektekiemen.
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Hebbes! 



T-cel helpers roepen meer T-cel kapotmakers op 
om ziektekiemen te doden en vertellen de B-cellen 
wanneer ze antistoffen moeten maken..
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OKE B-CELLEN,

JULLIE MOGEN

ANTISTOFFEN 

GAAN MAKEN!

OPROEP AAN ALLE T-CEL 

KAPOTMAKERS WE HEBBEN 

MEER VAN JULLIE NODIG! 



De T-cel regelaars zeggen 
tegen de B-cellen en 

andere T-cellen wanneer 
het lichaam beter is en ze 
dus kunnen stoppen met 

het maken van 
antistoffen. 

Oké B-cellen, 
jullie kunnen 
nu stoppen! 
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Een andere beschermer is de fagocyt 
(fa-go-siet). 

Fagocyten doden ziektekiemen door 
ze op te eten! Ze sturen ook 

signalen naar andere fagocyten om 
te helpen. 
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Oproep aan alle 
fagocyten! Oproep 
aan alle fagocyten! 
Help! Help! Help! !



De laatste beschermer is het complement 
(kom-ple-ment). Het complement is gemaakt 
van heel veel stukjes die samenwerken

de Ig's en de 
fagocyten om de 
ziektekiemen sneller 
weg te krijgen. 

om ons te beschermen
 tegen infecties.

Het complement systeem 
werkt samen met 
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Dus er zijn antistoffen (immunoglobulinen of 
Ig's) gemaakt in de B-cellen, 

3 soorten 
T-cellen,

Ik zorg 
ervoor dat 
de cellen in 

actie komen! 

Ik vertel de 
B-cellen 

wanneer ze 
moeten 
stoppen! Ik 

dood de 
ziektekiemen! 

Ik vertel de T-cel 
kapotmakers om 

ziektekiemen aan te 
vallen! Ik vertel de 

B-cellen wanneer ze 
antistoffen moeten 

aanmaken. 
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Fagocyten 

en complementen
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Maar niet iedereen heeft al deze 
beschermers, of we hebben ze wel, 

maar ze werken niet goed. 
Soms komen ziektekiemen ons 
lichaam in via onze ogen, neus, 

mond, longen of bloed.  

We hebben dan niet de bescherming die 
we nodig hebben om deze ziektekiemen 

te doden. En dus groeien de 
ziektekiemen verder en verder en 
hebben we heel veel ziektekiemen, 
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Ohhh... 
Mijn keel 
doet 
pijn! 



en worden we ziek. Misschien voelen we 
ons heel moe, 

of hebben we koorts,
 of hebben we een zere keel. 

Of een lelijke hoest,
 of oorpijn, 
of borstpijn, 
of buikpijn. 

De dokter noemt het een 
ontsteking (ont-ste-king).
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Soms moeten we 
naar de dokter. 

Soms moeten we 
zelfs naar het 
ziekenhuis.  

Zodat de doktoren en zusters 
voor ons kunnen zorgen.
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Maar als wij niet genoeg IgG 
beschermers hebben, zijn er manieren 
om er meer te krijgen. We kunnen ze 

krijgen via een infusie (in-fu-sie) of IV 
in een ader in onze hand of arm. Wat is 

een IV? IV betekent in een vat. 
De zuster doet de antistoffen (IgG's) in 

onze ader. Dit heet intraveneuze 
(in-tra-ve-neu-ze) infusie of IVIG. 
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Zo wordt IVIG gedaan: De zuster 
steekt een kleine naald in onze hand of 

arm. Het gaat in onze blauwe aders. 
Kan jij een blauwe ader zien? 

Als je stil zit, doet het maar een beetje 
pijn. De zuster doet plakband over de 

naald om de naald op zijn plek te 
houden. Een pomp pompt de 

antistoffen in de ader ons lichaam in. 



Sommige mensen krijgen hun infusie 
onder de huid. Dit heet subcutane 

(sub-ku-taa-ne) infusie of SCIG. Zo 
wordt SCIG gedaan. Een paar kleine 
naaldjes worden in de huid van onze 
buik of been gedaan. Als we stil zitten 

doen het maar een beetje pijn. De 
zuster doet plakband over de naald om 
de naald op zijn plek te houden. Een 

kleine pomp pompt de antistoffen onder 
de huid ons lichaam in.
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De IgG antistoffen rennen 
naar beneden, 

            beneden, 

beneden 

in een slangetje 
in onze ader 

of onder onze huid. 
De IgG antistoffen 

komen in ons bloed terecht 
en gaan door ons hele lichaam heen 

om ons te beschermen. 
Als we een intraveneuze infusie 

of subcutane infusie krijgen, 
dan kunnen we 

nog best veel doen, 
zoals een boek lezen, 

spelletje spelen 
of tv kijken. 



Het kan een spuitje, 
pil of drankje zijn. 

Dit medicijn heet een 
antibiotica (an-ti-bio-ti-ka). 

Het doodt ziektekiemen. 

Nu kunnen de antistoffen door ons hele 
lichaam gaan om  ons te beschermen.

Soms 
hebben we 

ook 
medicijnen 

nodig om de 
ontsteking te 

stoppen.
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Sommige mensen 
moeten een bril hebben 

om beter te kunnen zien. 

Sommige mensen 
hebben een gehoorapparaat 

nodig om 
beter te horen. 
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Wij hebben IgG's 
en antibiotica nodig om 

ons beter te voelen. 
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Volg deze gezonde gewoonten 

1. Eet gezond

2. Neem voldoende rust

3. Kom in beweging

4. Was je handen:
voordat je gaat eten, 
nadat je naar de wc bent geweest, 
nadat je in een openbare ruimte bent geweest, 
nadat je met je huisdier hebt gespeeld, 
nadat je gehoest of geniest hebt 

5. Poets je tanden 2 keer per dag

6. Deel geen drinken of eten met anderen

7. Als je moet niezen of hoesten, gebruik 
een zakdoekje of doe het in je elleboog
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Belangrijke woorden 
Deze lijst helpt je met het begrijpen van sommige 
belangrijke woorden in dit boek. 

Antibiotica (an-ti-bio-ti-ka) een speciaal medicijn 
dat je lichaam helpt om ziektekiemen te doden 
Antistoffen (an-ti-stof-fen) ook genaamd 
immunoglobulinen. Beschermt ons lichaam van 
ziektekiemen
B-Cellen maken immunoglobulinen
Complement (kom-ple-ment) een groep van 
proteïnen die samen werken als een team om tegen 
ziektekiemen te vechten
Ziektekiem een klein levend iets dat je ziekt maakt 
Immunoglobulinen (im-mu-no-glo-bu-li-nen) ook 
genoemd antistoffen of Ig's
IVIG immunoglobuline infusie in een ader 
Intraveneus (in-tra-ve-neus) in een ader 
Fagocyt (fag-o-siet) herkent ziektekiemen en 
haalt ze weg door ze op te eten
SCIG immunoglobuline infusie onder de huid 
Subcutaan (sub-ku-taan) onder de huid
T-Cellen herkennen ziektekiemen en vertellen het 
lichaam hoe ze moeten vechten
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