
Ziekmakers

Je kunt ziek worden door een virus, een bacterie of een schimmel. 
Het zijn ziekmakers.

Voorbeelden zijn:
• Je wordt verkouden door een virus.
• Je krijgt een zwerende vinger door een bacterie.
• Je krijgt witte vlekjes in je mond door een schimmel.

Virus

Bacterie

Schimmel
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Zo werkt afweer als je gezond bent

Je lichaam heeft veel verschillende cellen. 
Ook cellen die voor je afweer zorgen. 

Afweer-cellen zijn: huidcellen en bloedcellen.

Alle afweer-cellen in het lichaam heten samen het immuun-systeem.

De huid
Je huid hoort ook bij de afweer. De huid beschermt tegen virussen en bacteriën 
die proberen om je lichaam binnen te komen. Dat zie je op het plaatje.
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Bloedcellen

Je bloed is ook belangrijk voor een goede afweer. 

Je hebt witte bloedcellen en rode bloedcellen.

De witte bloedcellen beschermen je lichaam tegen ziektes.

Als er een virus of bacterie in je bloed komt, ruimen de witte bloedcellen die 
weer op.
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Witte en rode bloedcellen in 
een bloedvat

Witte bloedcellen ruimen 
virussen en bacteriën op
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Wat kan er mis gaan?

Soms werkt de afweer te hard. Hoe dat komt weten de artsen nog niet.
De afweer werkt dan tegen je eigen lichaam. 
Je lichaam maakt te veel afweer-cellen. 
Hierdoor word je ziek, want je krijgt dan ontstekingen in je lichaam. 
Dit heet een auto-immuun-ziekte.

De ziekte van Crohn is een voorbeeld van een auto-immuun-ziekte.

4

Normaal aantal afweer-cellen 
in het bloed

Te veel afweer-cellen in het 
bloed. De afweer werkt te hard.
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Wat is de ziekte van Crohn?

De meeste patiënten hebben ontstekingen:
• aan het eind van de dunne darm
• in de dikke darm
• bij het poepgat.

Je kunt last hebben van:
• buikpijn
• moe zijn
• diarree, soms met bloed en slijm
• koorts
• je wordt steeds dunner
• ziek of niet lekker voelen
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Je kunt ontstekingen 
hebben in:
1. mond
2. slokdarm
3. maag
4. dunne darm
5. dikke darm 
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Wat doen biologische medicijnen?

Je afweer werkt te hard.
Er zitten te veel afweer-cellen in je bloed.
Dat is niet goed.

De medicijnen zorgen dat het aantal afweer-cellen in je bloed weer normaal 
wordt.

Bloedvat met normaal 
aantal afweer-cellen.
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Bloedvat met te veel 
afweer-cellen.



Er zijn vier manieren om de medicijnen te krijgen

1. een infuus
2. een prikpen in de huid
3. een spuit in de huid
4. een tablet om te slikken

Soms kun je zelf kiezen hoe je het medicijn krijgt.

Soms bestaan je medicijnen alleen als infuus of als prikpen. 

Een infuus krijgt je altijd in het ziekenhuis.
De prikpen, de tabletten of de spuit gebruik je zelf thuis.

Infuus Tablet

Spuit

Prikpen
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Informatiekaart afweer                         colofon 

Deze praatkaarten zijn samengesteld in het kader van het programma 
‘Implementatie Biosimilars op Maat in ziekenhuizen’ kortweg genoemd 
Biosimilars-op-Maatproject (BOM) van het Instituut Verantwoord 
Medicijngebruik (IVM).

Aan deze praatkaarten hebben meegewerkt: Crohn & Colitis NL 
(voorheen CCUVN), expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, 
artsen en verpleegkundigen uit tien ziekenhuizen waaronder Ziekenhuis 
Gelderse Vallei, Haaglanden Medisch Centrum en NijSmellinghe. 
Het BOM-programma en daarmee dit document is gefinancierd door VWS.

Gedrukte praatkaarten over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 
kunt ook bestellen: Crohn & Colitis NL, info@crohn-colitis.nl of 
https://www.crohn-colitis.nl/contact/#Bestelleninformatiemateriaal 
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