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Eerste uitleg over cystinose 

CEL-STAD

DE FABRIEK

DE B IBL IOTHEEK

HET RECYCLE 
CENTRUM
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1. Het mensenlijk lichaam

Je lichaam is heel bijzonder! Het is gemaakt 
van verschillende onderdelen zoals de huid, 
botten, spieren, ogen en oren. Elk onderdeel 
bestaat uit heel veel cellen. Die cellen zijn zo 
klein dat je ze niet zomaar kunt zien, dat kan 
alleen met een heel sterk vergrootglas. 

Elke cel heeft zijn eigen taak. Zo zorgen de 
cellen in je ogen ervoor dat je kunt zien en 
de cellen op je tong dat je het verschil kunt 
proeven tussen zoete dingen (zoals suiker) 
en iets dat zuur is (zoals een citroen). Soms 
zijn er cellen die niet goed werken. Als de 
cellen op je tong bijvoorbeeld niet goed 
werken kun je niet proeven dat suiker en 
snoepjes zoet zijn.
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Bij kinderen met cystinose werken sommige 
cellen niet goed en in dit boekje zullen we 
vertellen wat er dan gebeurt. Om te kunnen 
begrijpen wat cystinose is, moeten we dus 
eerst even kijken naar hoe de cellen werken.  

Kijk even mee naar de binnenkant 
van een cel. Stel je voor dat de cel een 
fabriek is met heel veel verschillende 
afdelingen die dingen maken en sorteren. 

Midden in de fabriek staat de 
bibliotheek (de ‘kern’). Daar worden 
alle gebruiksaanwijzingen bewaard 
over hoe de cel precies werkt.

Zo is er een boek met plattegronden voor de 
vrachtwagens die dingen vervoeren in de cel en is 
er een gebruiksaanwijzing om uit te leggen hoe je 
nieuwe bouwstenen voor de cellen moet maken. 
Er is er zelfs eentje voor de kleur van je haar! 

DE  
B IBL IOTHEEK





In een ander deel van de cel staat een lopende band waar 
de bouwstenen worden gemaakt. Die worden rondgestuurd 
in de cel zodat er nieuwe onderdelen van kunnen worden 
gemaakt. Op die manier kun je hele nieuwe cellen maken, 
of nieuwe stukjes van een cel. Dit zorgt ervoor dat je kunt 
groeien en dat je oude of kapotte cellen kunt repareren.  
Zo blijf je fit en gezond! 

Natuurlijk moet elke goede fabriek zijn 
rommel opruimen. Net zoals thuis waar 
je afval in een vuilniszak doet, glas in de 
glasbak en papier in een papiermand, hebben 
ook onze cellen een manier om hun afval te 
sorteren. Alles wat de cel niet meer nodig 
heeft of te oud is, wordt naar een speciale 
plek gebracht. Daar wordt het afgebroken 
en wordt gekeken welke stukken opnieuw 
kunnen worden gebruikt. Hiervoor heeft elke 
cel zijn eigen recycle centrum. De cel neemt 
het afval dus mee naar dat recycle centrum 
en sorteert het daar in verschillende stukjes 
die opnieuw worden gebruikt of worden 
weggegooid.
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2. Waar zijn cellen van gemaakt? 

De muren van de cel en veel 
van de speciale stukjes in de 
cel zijn gemaakt van eiwitten. 
Eiwitten vind je overal, zoals 
in vlees, vis, melk, brood en 
nog veel meer andere dingen 
die je kunt eten. 

Alles wat je opeet wordt 
afgebroken in je buik zodat de 
eiwitten door je lichaam kunnen 
worden gebruikt om nieuwe 
cellen van te maken. Daardoor 
kun je groeien! 





3.  Hoe werkt het recycle 
centrum van de cel?

Net zoals we eiwitten uit ons eten 
gebruiken om cellen te bouwen, zo kan ons 
lichaam ook de bouwstenen of aminozuren 
van eiwitten uit oude cellen gebruiken om 
nieuwe cellen van te maken. Denk maar 
aan hoe we plastic en papier opnieuw 
kunnen gebruiken. Ken je het plaatje 
nog waarin we je lieten zien dat elke cel 
meerdere recycle centra heeft? 
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Om er voor te zorgen dat je lichaam de 
eiwitten uit je voeding kan gebruiken, 
moeten die eerst verder worden 
afgebroken tot hele kleine blokjes. 
Die blokjes heten ‘aminozuren’ en ze 
bestaan in verschillende groottes en 
vormen. Eén daarvan heet cystine en 
dat zit in verschillende eiwitten, zoals 
in ons eten en in onze cellen.

EIWITTEN




Zo gaat het bouwen van nieuwe eiwitten 
en het opnieuw gebruiken van oude 
eiwitten steeds door zonder dat je er over 
hoeft na te denken. Dus het cystine in ons 
lichaam komt voor een deel uit ons eten 
en voor een deel uit oude eiwitten die 
opnieuw worden gebruikt.

De eiwitten die de cel niet meer nodig heeft 
worden door speciale vrachtwagens naar het 
recycle centrum gebracht. Als de eiwitten 
zijn uitgeladen, worden ze afgebroken tot de 
kleine blokjes waaruit ze zijn opgebouwd: 
de aminozuren. Voor het afbreken van 
eiwitten heb je krachtige stoffen nodig 
die goed bewaard moeten worden in het 
recycle centrum. Net zoals de gevaarlijke 
poetsmiddelen thuis ook veilig in een kast 
moeten worden bewaard. Na het afbreken van 
de eiwitten moeten de losse aminozuren nog 
gesorteerd worden. De meeste aminozuren 
zijn nog goed en kunnen dus naar de lopende 
band van de fabriek gebracht worden om 
nieuwe eiwitten van te maken.
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HET RECYCLE 
CENTRUM




Om bij die lopende band te komen, moeten 
de aminozuren weg kunnen uit het recycle 
centrum. Hiervoor gaan ze door speciale 
deuren, zodat de gevaarlijke stoffen niet 
kunnen ontsnappen en alleen de niet-
gevaarlijke aminozuren naar buiten gaan. 
Elke deur heeft zijn eigen vorm zodat er 
maar één soort aminozuur door kan. Zo 
kan cystine alleen maar door de deur die 
ook de vorm heeft van cystine.

Net zoals een ronde vorm niet door een vierkant 
gaatje past, kan cystine het recycle centrum 
alleen verlaten door de ‘cystinedeur’. 

Het heeft lang geduurd om te ontdekken 
wat precies het probleem is bij cystinose. 
Intussen weten we dat de recycle centra 
in de cellen met cystinose moeite hebben 
om het cystine naar buiten te krijgen, het 
is net alsof de cystinedeur niet open kan. 
Stel je voor dat je thuis of op school je 
afval niet kunt weggooien, dan zou het 
snel een vuile boel worden!
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Als de cystinedeur van het recycle 
centrum niet goed werkt, blijft er 
meer en meer cystine liggen dat 
steeds meer plaats nodig heeft. Op 
een gegeven moment is dat zelfs 
zoveel dat het recycle centrum zijn 
werk niet meer goed kan doen.

En als het recycle centrum niet  
meer goed werkt, zal de hele cel  
het niet meer goed werken. Net zoals 
een fabriek die vol afval zit zijn 
werk niet meer goed kan doen. En 
als heel veel cellen niet meer goed 
werken, zullen de lichaamsdelen die 
uit deze cellen bestaan het ook niet 
meer goed doen.

HELP!

mabuc
Note
supprimer le "het"
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Ook al zitten de recycle centra in elke cel van 
ons lichaam, toch zullen bij cystinose niet 
alle cellen beschadigd raken. Als het cystine 
zich opstapelt zijn er bepaalde lichaamsdelen 
die hier meer last van hebben andere, zoals 
bijvoorbeeld je nieren en je ogen.

Bij cystinose raken de nieren beschadigd 
omdat de niercellen heel veel recycle centra 
hebben. Kinderen met cystinose zullen meestal 
ontdekken dat ze cystinose hebben doordat ze 
problemen krijgen met hun nieren. Maar zelfs 
als die cellen niet goed werken en je ziek maken, 
zijn er gelukkig ook nog veel andere cellen die 
wél goed werken. 



Cystinose en de nieren
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4. Cystinose en de nieren

Je hebt twee nieren, één aan elke kant  
van je lichaam. Ze zitten net onder je ribben 
aan de kant van je rug en ze zijn ongeveer 
zo groot als een vuist.

Je nieren zijn heel belangrijk 
omdat ze belangrijke taken 
uitvoeren die nodig zijn in je 
lichaam. Zo zorgen ze ervoor 
dat je bloed schoon blijft.

Je bloed stroom contstant door je lichaam 
(ook al voel je daar niets van). Het vervoert 
zuurstof uit je longen, maar ook eten en 
water uit je buik naar de plekken waar je 
lichaam het nodig heeft. Je nieren helpen 
om het bloed schoon te houden door het 
afval te verwijderen en het water dat teveel 
is weg te halen door het uit te plassen. 



Maar waar gaat al dat afval in je cellen nu 
naartoe? Inderdaad: naar het recycle cen-
trum! Dat is ook zo bij de cellen in je nie-
ren. Als de recycle centra niet goed werken 
(zoals bij cystinose) werken de nieren ook 
niet goed. Cystinose betekent dus dat de 
nieren niet goed weten wat ze met het afval 
en het extra water moeten doen, waardoor 
je meer afvalstoffen en water gaat uitplas-
sen. Zelfs stoffen die opnieuw gebruikt 
moesten worden kun je uitplassen, omdat 
de recycle centra het afval niet meer goed 
kunnen sorteren. Hier zitten helaas ook 
zout en andere belangrijke stoffen bij die 
ons sterk moeten maken.  
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Om dit te kunnen doen stroomt er heel veel 
bloed door je nieren heen. Elke druppel 
bloed stroomt zelfs meerdere keren per dag 
door je nieren! De nieren werken als een 
heel goede filter die al het afval uit het bloed 
wegfiltert. Dit werkt net zoals een waterfilter 
die sommige mensen gebruiken om 
kraanwater schoner en lekkerder te maken.
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Je plas (of het afvalwater) gaat van je 
nieren naar je blaas, waar het wordt 
bewaard tot je blaas vol is.

Dat is het moment dat je naar toilet moet. 
Kinderen met cystinose moeten dus vaker 
plassen dan andere kinderen.

ZOUT WATER



Mensen met cystinose plassen niet 
alleen teveel water uit, maar ook 
veel zout dat eigenlijk in het bloed 
zou moeten blijven. Net zoals je 
lichaam weet hoeveel water je nodig 
hebt, weet het ook hoeveel zout je 
nodig hebt. Dus als je cystinose hebt, 
eet je graag zout of hartig eten om 
te zorgen dat je genoeg zout in je 
lichaam hebt.

Soms is het voor kinderen met 
cystinose moeilijk om genoeg te 
eten. Door al het extra water dat ze 
moeten drinken en de medicijnen 
die ze moeten nemen wordt dat nog 
moeilijker.

Gelukkig zijn er medicijnen 
die je lichaam helpen om het 
verloren zout aan te vullen en 
andere medicijnen die ervoor 
zorgen dat het cystine zich niet 
meer opstapelt in de reycle 
centra, zodat je nieren niet nog 
verder beschadigd raken.

Het goede nieuws is dat alleen de kleine 
recycle centra in je lichaam niet werken. 
De meeste andere dingen werken perfect! 
Je lichaam weet precies wanneer je teveel 
water hebt uitgeplast. Dan krijg je dorst en 
heb je meer zin om te drinken.
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Eén van de medicijnen helpt het cystine 
om uit het recycle centrum te ontsnappen. 
Dit lukt door het cystine te vermommen 
en van vorm te veranderen zodat het door 
een andere deur kan. 

Hiervoor moet je dat 
medicijn wel enkele keren 
per dag innemen zodat 
het goed kan werken, je 
dokter kan je hier meer over 
vertellen.

BELANGRIJK 
denk eraan om je medicatie regelmatig in 
te nemen zodat het cystine uit je cellen weg 
kan en je nieren worden beschermd.
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Cystinose - Waar komt 
dat vandaan?
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5.  Hoe heb ik cystinose  
gekregen?

Cystinose is heel speciaal en komt niet 
veel voor, maar toch ben jij niet de enige! 
Ook andere jongens en meisjes in ons land 
en over de hele wereld kunnen dit hebben. 
Cystinose begint al als een baby’tje groeit 
in mama’s buik.

De gebruiksaanwijzingen die in de 
bibliotheek van elke cel liggen en die 
ervoor zorgen dat een baby kan groeien, 
noemen we genen. Genen zorgen voor 
de kleur van je haren en je ogen, de 
grootte van je neus, en nog veel meer 
andere dingen. Genen zijn zo klein 
dat je ze niet kunt zien. Je kunt ze 
vergelijken met de gebruiksaanwijzing 
die je krijgt bij een nieuw speelgoed 
en waar in staat hoe je het moet 
opbouwen. Je moet precies doen wat er 
in die gebruiksaanwijzing staat, anders 
werkt het niet. En zo hebben de cellen 
genen die hen uitleggen hoe ze nieuwe 
eiwitten moeten maken.  

Herinner je je de cel nog die we je 
daarstraks lieten zien? In de bibliotheek 
worden alle genen bewaard, alsof het 
dikke boeken zijn.

Eigenlijk hebben we twee versies 
van elk gen. Je hebt één versie van 
je papa gekregen, en de andere van 
je mama. 

Soms zitten er ‘spelfoutjes’ in 
deze genen, net zoals je soms een 
schrijffoutje maakt op school. 

Zelfs een klein foutje kan een 
groot verschil maken. Kijk maar 
naar de volgende zin:

De bal l igt in de doos
                                         Of

                      De bal l igt in op de doosX
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Omdat iedereen twee versies heeft 
van ieder gen, is een foutje in één 
versie van de gebruiksaanwijzing 
voor de cystinedeur niet erg. De 
andere versie zal je cellen namelijk 
wel kunnen vertellen hoe het moet. 
Mensen die alleen één foute versie 
hebben, weten dit meestal zelfs niet 
omdat ze er niets van voelen. Maar 
als allebei de versies niet kloppen 
dan weten je cellen niet hoe ze de 
cystinedeur moeten bouwen, en dan 
heb je cystinose.

Dit soort spelfoutjes kunnen er 
voor zorgen dat sommige dingen 
in je cellen niet goed gemaakt 
worden. Eén van deze genen vertelt 
de cel hoe de cystinedeuren in het 
recycle centrum gemaakt moeten 
worden. 
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Dat is dus bij jou gebeurd. Je mama en 
papa hebben allebei een spelfoutje in 
het gen voor de cystinedeur. Toen je 
mama en papa jou kregen, gaven ze je 
gebruiksaanwijzingen mee voor je hele 
lichaam. Toevallig kreeg jij van hen 
allebei de versie met spelfoutjes in de 
gebruiksaanwijzing voor de cystinedeur 
van het recycle centrum (dit wordt ook 
een lysosoom genoemd). 

Dat is niemands schuld. Iedereen 
heeft eigenlijk een paar genen 
waar een foutje in zit, en je hebt 
gewoon pech als dit gebeurt. 
Omdat het foutje in de genen 
zit, noemen we cystinose een 
genetische ziekte; dat betekent dat 
je ermee geboren bent. 

Genen en genetische ziektes zijn 
nogal ingewikkeld. Je kunt dit boekje 
gebruiken om er met je ouders of de 
dokter over te praten als je het beter wilt 
begrijpen.
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6. Is cystinose besmettelijk? 

Nee, je kunt cystinose niet van 
iemand anders krijgen, zoals je 
een verkoudheid krijgt.

7.  Ben ik anders dan 
andere kinderen?

Je hebt dan wel cystinose, maar voor de rest 
ben je net zo anders als alle andere kinderen! 

Kijk om je heen! Sommige kinderen zijn groot, 
anderen zijn klein en je beste vriend heeft misschien 
bruin haar of blauwe ogen. Iedereen is speciaal en 
er zijn geen twee personen op de wereld hetzelfde. 
En maar een paar mensen zijn zo speciaal dat ze 
cystinose hebben.

8.  Zal ik later ook cystinose 
hebben? 

Cystinose verdwijnt niet, zoals bijvoorbeeld de 
waterpokken. Je hebt cystinose voor de rest van 
je leven en dus moet je hier ook je hele leven 
medicijnen voor nemen.  

Het is niet de schuld van een bacterie of een 
virus zoals de griep, met cystinose word je 
geboren. Als je je goed voelt, kun je zonder 
problemen naar school, spelen met je vrienden 
of naar feestjes gaan. 

Cystinose kan ervoor zorgen dat je je niet 
zo goed voelt of je nu jong of oud bent. 
Het is dus belangrijk dat je goed met je 
dokter samenwerkt en je medicatie blijft 
nemen.
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Want als je ze regelmatig 
inneemt, zal de medicatie je 
helpen om je goed te blijven 
voelen en plezier te kunnen 
maken met je vrienden en 
familie.

9.  Kan ik groot worden  
zoals andere kinderen?

Sommige kinderen met cystinose zijn niet zo groot 
als andere kinderen die geen cystinose hebben. 
Dat komt omdat de nieren veel zout en andere 
dingen verliezen, omdat eten soms moeilijker is 
en omdat teveel cystine het moeilijker maakt voor 

de lichaamscellen om goed te werken. Als ze vroeg 
hebben ontdekt dat jij cystinose hebt en je hebt je 
medicatie altijd goed genomen, heb je een grotere 
kans dat je net zo groot zal worden als je vrienden. 
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Medicatie
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10.  Waarom moet ik medicatie 
blijven nemen? 

Je dagelijkse medicatie helpt je lichaam. 
Sommige medicijnen vullen het zout en water 
aan dat je nieren verliezen, andere medicijnen 
voorkomen dat je lichaam nog meer cystine 
opstapelt zodat je cellen beter kunnen werken.

Het is niet leuk om elke dag medicatie te moeten pakken, maar ziek 
zijn is nog veel erger! Het is belangrijk dat je elke dag je medicatie 
neemt op de tijdstippen die je met de dokter hebt afgesproken. Dat 
komt omdat sommige medicijnen niet zo lang werken en je ze dus 
vaker per dag nodig hebt. Vergelijk het maar met drinken. Je drinkt 
meerdere keren per dag, want één drankje zou nooit genoeg zijn voor 
een hele dag! Dat is ook zo met sommige medicijnen. Maar overdrijf 
het niet en neem de juiste hoeveelheid op het goede moment.

Je dokter en je ouders kunnen je helpen herinneren 
aan je medicatie, maar jij bent diegene die ze moet 
nemen! Vergeet niet hoe belangrijk dat is, zodat je 
gezond blijft en het cystine de kans niet krijgt om 
zich op te stapelen in je cellen.
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11. Meer over medicatie

Je zult altijd medicijnen moeten nemen, maar 
de soort en de hoeveelheid zal veranderen als je 
groter en ouder wordt.

Door je medicatie elke dag regelmatig te nemen zorg 
je ervoor dat het cystine zich niet opstapelt in je cellen, 
waardoor je alle leuke dingen kunt blijven doen die je nu 
doet!

Maar het is natuurlijk niet leuk om meerdere 
keren per dag zoveel pillen te slikken, zeker 
als sommige medicijnen er voor zorgen dat je 
je even niet zo lekker voelt. En soms vergeet 
je misschien ook wel eens om ze te nemen, 
bijvoorbeeld omdat je bij een vriendje op 
bezoek bent en je je pillen niet bij je hebt.

We weten dat het niet 
gemakkelijk is om zoveel 
medicatie te nemen, maar 
probeer eraan te denken:  
het houdt je gezond!

BELANGRIJK WEETJE:  
denk aan je medicatie!
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12.  Wat gebeurt er als ik stop 
met mijn medicatie? 

Je zult niet meteen een verschil merken, maar binnen in je 
lichaam zal zich steeds meer cystine opstapelen in de recycle 
centra. Het cystine zal de recycle centra helemaal opvullen 
waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen en de cellen 
beschadigd worden. Je zult je dan langzaam aan steeds 
zieker gaan voelen.

We vergeten allemaal wel eens iets en dat is 
geen grote ramp. Let er wel op dat dit zo min 
mogelijk gebeurt en dat je je zo goed mogelijk 
aan je medicatieschema houdt.

13.  Waar komt de medicatie 
voor cystinose vandaan? 

Medicatie voor cystinose komt uit dezelfde 
plek als andere medicijnen. Ze worden heel 
nauwkeurig gemaakt in speciale fabrieken. 

HELP!
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Dagelijks leven
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14. Mag ik…?
Op de computer spelen? Het antwoord is ja!

Sporten? Het antwoord is ja!

Alles eten wat ik wil?  Je mag alles eten waar je mama en 
papa van zeggen dat het mag en al 
het lekker eten dat ze voor het gezin 
klaarmaken!

Naar feestjes gaan 
en spelen met vriendjes? Het antwoord is zeker ja!

Het is beter dat de leraren op school weten dat je 
cystinose hebt en je ouders zullen hier wel met 
hen over praten. Zij kunnen er voor zorgen dat je 
altijd een fles water in de buurt hebt.

Je mag zelf kiezen of je het wel of niet aan je vrienden vertelt. 
Meestal is het beter om het tegen je beste vrienden te zeggen. 
Dan begrijpen ze beter waarom je een paar keer per dag al die 
medicijnen moet nemen en waarom je soms naar de dokter 
moet. En onthoud goed: jij bent de expert die alles weet over 
cystinose en over hoe de cellen in je lichaam werken! 

15.  Moeten andere 
mensen dit weten? 
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Dokters
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16. Wat doet de dokter? 

Je dokter en verpleegster weten alles over het menselijk 
lichaam en waar je ziek van kunt worden. Maar gelukkig 
weten ze nog meer over alles waar je beter van wordt als 
je ziek bent, zoals welke medicijnen je moet nemen en 
waarom. 

Dus de dokter en verpleegster zijn er om ervoor 
te zorgen dat je gezond en fit blijft. Ze weten 
alles over cystinose en hoe ze het beste voor jou 
kunnen zorgen. 

Maar ze zijn er ook om antwoord 
te geven op alle vragen die jij over 
je ziekte hebt.  

Sommige dokters helpen mensen met 
verschillende soorten problemen (zoals een 
huisarts), andere dokters werken vooral 
met kinderen met bijzondere ziektes, zoals 
nierziektes of problemen met de werking van de 
cellen. Dat zijn de dokters die je kunnen helpen 
met je cystinose. De dokter zal meten hoe groot 
je bent en hoeveel je weegt. Soms moet je bloed 
onderzocht worden. Je hoeft niet bang te zijn 
voor de prik, want er bestaan manieren om te 
zorgen dat het niet zo’n pijn doet. Je dokter 
zal ook met je praten over je medicatie en het 
zeggen als je meer nodig hebt. 
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Andere dokters kijken je ogen na. De oogarts zal je 
onderzoeken door naar je ogen te kijken en te zien 
of er cystine te bespeuren valt. 

17.  Waarom doen mijn ogen 
pijn als ik in het licht kijk 
of naar buiten ga? 

Zelfs je ogen zijn gemaakt van cellen, en ook 
die cellen hebben recycle centra die problemen 
hebben om het cystine op te ruimen. Omdat de 
medicatie die je elke dag slikt helaas niet in je 
ogen terecht komt (maar wel op veel andere 
plaatsen in je lichaam), stapelt het cystine 
zich op in de recycle centra van je oogcellen. 
Hierdoor doen je ogen pijn als je in het licht 
kijkt. Je hebt dan misschien medicatie nodig in 
de vorm van oogdruppeltjes, hier kun je over 
praten met je dokter. 

18.  Waarom kijkt de oogarts 
naar mijn ogen met  
een speciaal lampje? 

De dokter kan met een speciaal lampje in je ogen 
kijken om te zien of daar cystine zit. Dat gebeurt 
bij alle mensen met cystinose. Medicatie kan 
helpen om het cystine daar weg te krijgen.
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Cel:  Heel kleine stukjes 

waaruit ons lichaam  
is opgebouwd.

Cystinose:  De naam van een ziekte die de 
nieren en andere lichaamsdelen 
ziek maakt.

Nieren:   Onderdelen van je lichaam 
die je bloed filteren en het 
schoon houden.

Aminozuren:  Blokjes die nodig zijn om je 
cellen te laten werken, er zijn 
verschillende groottes en 
vormen.

Cystine:  Eén van de aminozuren  
in je lichaam.

Genen:  De gebruiksaanwijzingen 
voor onze cellen en ons 
lichaam.

Moeilijke woorden en wat  
ze betekenen Lysosomen:  De recycle centra van de cel die 

de chemische stoffen bevatten 
om het recycle systeem van ons 
lichaam te laten werken.  
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Vragen  
en antwoorden             Vraag:  Hoe noemen we de kleine 

blokjes in onze lichaamscellen 
die allerlei groottes en vormen 
kunnen hebben?

Antwoord: Aminozuren

Vraag:  Hoe noemen we de  
gebruiksaanwijzing van 
ons lichaam?

Antwoord:  Genen

Vraag:  Uit welke kleine stukjes is 
ons lichaam opgebouwd?

Antwoord:  Cellen

Vraag:  Welke deel van de cel is 
beschadigd bij cystinose?

Antwoord:  Het recycle centrum van 
 de cel (of: het lysosoom)

Vraag:  Hoe noem je de onderdelen 
van je lichaam die je bloed 
filteren en schoonmaken? 

Antwoord:  Nieren
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Kleuren maar!





Orphan Europe (Headquarter)

Immeuble “Le Wilson”
70, avenue du Général de Gaulle
92058 Paris La Défense 
France  

Tel : +33 1 47 73 64 58
Fax : +33 1 49 00 18 00
www.orphan-europe.com 

Dit boekje is gemaakt in samenwerking met The Cystinosis Foundation en Orphan Europe, en met 
de onschatbare hulp van dr William van’t Hoff (Great Ormond Street Hospital for Children).  
Het werd vertaald door kinderpsychologe Elke De Bruyne en dr Martine Besouw (UZ Gent).     
 

Cystinosis Foundation         

58 Miramonte Dr.                                                            
Moraga, CA 94556
U.S.A.                                                                               
                                                                          
Tel: +1 888-631-1588                                                             
501 (C) (3) Charitable Organization                                               
www.cystinosisfoundation.org                                       

Als je vragen hebt over cystinose en de behandeling ervan,  
bespreek ze dan met je dokter
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