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Het gezin in dit verhaal bestaat uit vader, 

moeder en twee kinderen, Guus en Ineke.

Ineke is helemaal gezond, maar Guus heeft 

a-gammaglobulinemie.

A-gammaglobulinemie patienten missen 

stoffen (gammaglobulinen) in hun bloed die 

zich kunnen binden aan binnendringende 

bacteriën, zodat deze door bepaalde cellen 

(fagocyten) worden opgeruimd.

In deze brochure laten we zien wat er bij 

Guus anders is dan bij Ineke.
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Ineke heeft wel gammaglobulinen in 

haar bloed en wordt meestal niet ziek als 

bacteriën in haar lichaam komen.

Bij Guus ontbreken de gammaglobulinen 

in zijn bloed en hij wordt wel ziek als er 

bacteriën binnendringen.

Om dat te voorkomen, krijgt Guus via 

een infuus gammaglobulinen toegediend 

(dit kan thuis of in het ziekenhuis gebeuren).
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We noemen in dit verhaal de bacteriën: 

ziekmakers, de gammaglobulinen zijn 

de verdedigers en de fagocyten zijn 

opruimers. 

 even voorstellen:
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Guus en Ineke zijn samen buiten aan het 

spelen, Guus met zijn skateboard en Ineke 

met haar skeelers.
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Ineke struikelt en schaaft haar knie. Snel 

gaat ze naar huis om een pleister te halen.



8

Door het wondje in haar knie komen de 

ziekmakers in haar bloed. Maar de ziek-

makers worden gezien door de verdedigers.
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Terwijl het wondje dichtgaat, roepen de 

verdedigers de opruimers. 

Deze eten snel de ziekmakers op.



10

Ineke wordt niet ziek, ze kan gewoon 

doorspelen.
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Omdat Ineke naar huis is gegaan, gaat Guus 

naar de skatebaan. Hij valt en krijgt een 

wondje aan zijn elleboog.
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Wat er nu komt, zou gebeuren als we niet 

weten dat Guus a-gammaglobulinemie heeft. 

Ook bij Guus komen door het wondje  

ziekmakers in zijn bloed. 

Net als bij Ineke gaat  het wondje dicht zo-

dat er niet meer ziekmakers binnen kunnen 

komen.
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Maar ook al kunnen er geen ziekmakers 

meer binnenkomen, het worden er toch 

steeds meer.
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Guus wordt ziek. Hij krijgt koorts en moet 

in bed blijven. 

De dokter onderzoekt zijn bloed en vertelt 

aan Guus en aan zijn papa en mama dat 

Guus geen verdedigers in zijn bloed heeft.
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Om te zorgen dat er wel verdedigers in zijn 

bloed komen, krijgt Guus regelmatig een 

naaldje in zijn arm. 

Aan dit naaldje komt een slangetje. 

Dit gaat naar een � es waarin verdedigers 

zitten. Door het slangetje en het naaldje 

komen de verdedigers in het bloed van 

Guus. Dit heet een infuus.
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De verdedigers zien de ziekmakers en 

roepen snel de opruimers.

Deze eten alle              ziekmakers op en.....
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............Guus wordt weer beter en kan weer 

spelen! 

Voortaan hoeft Guus ook niet meer ziek te 

worden, omdat hij door het infuus genoeg 

verdedigers in zijn lichaam krijgt.



21

............Guus wordt weer beter en kan weer 

spelen! 

Voortaan hoeft Guus ook niet meer ziek te 

worden, omdat hij door het infuus genoeg 

verdedigers in zijn lichaam krijgt.



22

Einde
 e Netherlands.

Illustraties © 2000: H. Godthelp, Woerden.

Lay-out © 2013: BaakBeeld, Tilburg

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 

een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar  worden gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, 

 elijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is mede tot stand gekomen met de ondersteuning van Sanquin Nederland





www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl
M: info@stichtingvoorafweerstoornissen.nl

T :  06-28953295


