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Hebben jullie goed opgelet en er iets van 
opgestoken: Geef antwoord op de volgende  
vragen en misschien ben jij de grote winnaar?

1. Eczeem:
  doet pijn en jeukt heel soms
  jeukt heel erg en doet soms pijn 
  kriebelt, je moet ervan lachen

2. Eczeem is besmettelijk:
  Ja, vooral zwemmerseczeem
  Nee, eczeem is niet besmettelijk
  Soms, het hangt ervan af of het op dat  

moment jeukt of niet

3.  Wanneer je eczeem hebt werkt je 
afweersysteem

  niet, het verstopt zich voor de vreemde cellen  
die binnendringen

  werken je afweercellen prima, zoals het hoort
   werken de afweercellen veel te hard en vallen  

ze niet alleen de binnendringers aan maar ook je 
eigen, goede cellen 

4. Dit is de opperhuid
 De opperhuid:

  regelt je lichaamstemperatuur en heeft veel 
zenuwen waardoor je met je huid kunt voelen

  beschermt je lichaam tegen alles wat van buiten 
je lichaam in komt, bijvoorbeeld bacteriën    en 
virussen

  Is een isolatielaagje en zorgt dat je warm blijft

5.  Geef tenminste 3 tips die je kunnen helpen 
wanneer je eczeem hebt
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