
2 of meer oor-
ontstekingen  

in 1 jaar.

2 of meer 
nieuwe 
sinusitis 

infecties in 
1 jaar, als er 

geen sprake is 
van allergie.

1 long-
ontsteking 

per jaar 
 gedurende 
meer dan 

1 jaar.

 
Chronische 
diarree met 
gewichts-

verlies.

 Terugkerende 
infecties 

 (verkoudheid, 
herpes, 
wratten, 

condylomata 
acuminata).

Gebruik van 
intraveneuze 

antibiotica om 
infecties tegen 

te gaan.

 Terugkerende, 
diepe 

 abcessen van 
de huid of 
inwendige 
organen.

 Aanhoudende 
spruw of 

schimmel-
infectie op de 
huid of in het 

lichaam.

Infectie met 
doorgaans 

onschadelijke 
tuberculose- 

achtige 
bacterie.

 Familiaire 
voor-

geschiedenis 
van PID. 

Referentie
The 10 ESID Warning Signs for ADULT Primary Immunodeficiencey Diseases.  
European Society for Immunodeficiency.  
(https://esid.org/Working-Parties/Clinical-Working-Party/Resources/10-Warning-Signs-of-PID-General)
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Waarschuwingssignalen10
voor primaire immuundeficiëntie

Waarschuwingssignalen6
bij volwassenen

Patiënten met een aangeboren afweerstoornis,
ook wel een primaire immuundeficiëntie genoemd,
zijn vaker ziek dan anderen. Bij één of meer van onderstaande waarschuwingssignalen,
moet verder onderzoek worden overwogen.
Bij volwassenen zijn deze signalen:

1 2 3
4 5 6

4 of meer infecties in
één jaar waarvoor

antibiotica
behandeling

noodzakelijk is
(otitis, sinusitis,

bronchitis,
longontsteking.1

Recidiverende
infecties of

infecties waarvoor
langdurig
antibiotica

behandeling
noodzakelijk is.1

2 of meer
ernstige

bacteriële
infecties

(osteomyelitis,
meningitis,

cellulitis, sepsis).1

2 of meer
radiologisch

bewezen
longontstekingen

binnen 3 jaar.1

Infecties op
ongebruikelijke

plaatsen of
veroorzaakt

door
ongebruikelijke

pathogenen.1

Familiaire
voorgeschiedenis

van PID.1

Referentie
The 6 ESID Warning Signs for ADULT Primary Immunodeficiency Diseases. European Society for
Immunodeficiency. (https://esid.org/Education/-6Warning- Signs-for-PID-in-Adults) Takeda Nederland BV Postbus 31

2130 AA Hoofddorp Tel: +31 23 566 87 00
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Pawel,
leeft met een

afweerstoornis

Patiënten met een aangeboren afweerstoornis, 
ook wel een primaire immuundeficiëntie genoemd, 
zijn vaker ziek dan anderen. Bij één of meer van onderstaande waarschuwings-
signalen, moet verder onderzoek worden overwogen.
Bij volwassenen zijn deze signalen:

1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

voor primaire immuundeficiëntie
bij volwassenen




