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Belangerijk:

Wat mag je wel doen?

* Met je vriendjes spelen.

* Je medicijnen slikken.

Wat mag je niet doen?

* Je anders voelen.

* Heel zwaar sporten.

oplossing puzzeltje: HART



Ik heb een ziekte aan mijn 
hart. Daar ga ik je over ver-
tellen. Het heet het Lange 
QT Syndroom

Van deze ziekte hoef je niks 
te merken. Maar sommige 
mensen vallen af en toe 
flauw.

Hoi! Ik be
n Lea

Mijn vader heeft het ook. Net als mijn blauwe 
ogen heeft hij ook dit aan mij doorgegeven

Nu krijg ik medicijnen. 
Dat zijn pillen die ik elke 
dag moet slikken. Het is 
heel belangerijk dat ik 
dat nooit vergeet! Ook al 
voel ik me niet ziek.

Zo krijg je geen last van Lange 
QT. Ik moet nog wel af en toe 
naar de dokter. Maar hij is heel 
aardig.

Hij maakt een filmpje van mijn hart. Zo wordt 
dat gedaan:

Je krijgt een paar stickers op je borst 
geplakt. Dat kan een beetje kietelen.

De dokter vertelt je wat je wel en niet mag 
doen.

Wat doet je hart eigenlijk?
Iedereen heeft een hart. Zonder hart kan 
je niet leven. Het hart zit links in je borst.

Het hart pompt het bloed door je lichaam. 
Helemaal tot aan je tenen! Daarna komt 
het bloed weer terug in je hart. Het bloed 
stroomt door een soort slangen. Deze heten 
‘aders’.

Door je hart gaan een soort kleine stroom-
pjes, die je hart laten kloppen. Daar voel je 
helemaal niks van!

Bij jou is er iets mis met deze stroompjes. 
Dit kan ervoor zorgen dat je flauw valt als 
je geen medicijnen slikt.

Puzzeltje

1. Je gaat naar het zieken....
2. Waar stroomt je bloed doorheen?
3. Waarmee moet je uitkijken?
4. Je hart ....bloed door het lichaam
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