
voor primaire immuundeficiëntie

Waarschuwingssignalen10
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 kinderen zijn deze signalen:

Tonya,
 leeft met een
afweerstoornis

4 of meer 
middenoorontstekingen 

per jaar. 
Middenoorontsteking 

gecompliceerd
door chronische 

perforatie of
mastoïditis.

2 of meer 
longontstekingen 

per jaar.

Onderontwikkeling 
m.b.t.

lengte en
gewicht.

Terugkerende
huid- of weke delen 

infecties
en/of

orgaanabcessen.

2 of meer 
invasieve

infecties, zoals 
osteomyelitis, 
meningitis of 

sepsis.

Familiaire 
voorgeschiedenis 

van PID.

10
1 2 3 4 5

6 7 8 9
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voor primaire immuundeficiëntie
bij kinderen

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 kinderen zijn deze signalen:
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bij kinderen

Gebruik van 
intraveneuze 

antibiotica om 
infecties tegen  

te gaan.

Chronische,
uitgebreide

orale- of huid-
schimmelinfectie.

Infecties na 2 of 
meer maanden
behandeld met

antibiotica
die niet volgens

verwachting
genezen.

2 of meer
bijholte-

ontstekingen
per jaar.




