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LEGT UIT WAT
PULMONALE ARTERIËLE HYPERTENSIE IS



We leven op MEDILAND –  
een planeet in de vorm van een menselijk lichaam. 

Het is onze missie om je te vertellen hoe 
gezondheid en ziekte in mekaar zit. 

We weten heel goed hoe het menselijk lichaam 
werkt. Met onze kennis kunnen we je alles 

 vertellen wat je moet weten over je lichaam  
en allerlei ziekten.

Hallo! Wij zijn de 

Hallo,  
ik ben gastro.  
Ik kan je alles 

vertellen over je buik, 
je billen en alles wat 

er tussen zit. 

Hallo!  
Ik ben chi. Ik  

vertel je alles  
over je longen.  
Ik kan je helpen 

ademen. 
Ik ben pomp.  

Ik ben de jongen bij 
wie je aanklopt om 

je alles over je hart 
en je bloedvaten te 

vertellen. 

Hallo! Ik ben 
Derma, de huid- en 
bottenspecialist. 

Ik ben  
axon. Ik ben de 

hersenspecialist. Ik 
heb een robot, hij 

heet abacus. 

Ik ben  abacus - 
de hersenen-op-

poten! 



Mijn mama en ik deden 
van alles samen…

…zoals shoppen om 
coole kleren voor 

mij te kopen! 

Maar weet je, ze heeft iets 
wat ze PAH noemen. Vraag 
me niet wat het betekent, 

want ik heb geen flauw idee. 

Het komt erop neer dat ze snel 
moe wordt en heel moeilijk kan 
ademhalen, zelfs als ze gewoon 

maar rondloopt. 

Wanneer dit gebeurt, ben ik zo bang dat 
ze een hartaanval of zoiets krijgt. 

Het is ook een beetje raar 
omdat mensen gaan staren. 

Thuis is het ook raar als  
mijn vrienden alle medicijnen 

van mijn moeder zien…

…en vooral 
haar zuurstof 

apparaat. 
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De dokters hebben 
het nu over een nieuwe 

behandeling. 

Ik snap het  
niet. Ik weet niet  

wat er aan de hand 
is en ik word er  

gek van. 

Uhmmm… ik  
vertel dit ook allemaal 

tegen een kat, dus 
misschien word ik een 

beetje gek. 

Het is niet  
gek dat je wilt 

praten over iets 
waar je mee te 
maken krijgt. 

Praatte 
je nou 
net?! 
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MEDIKIDZ!MEDIKIDZ!

Doe niet zo raar,  
katten praten niet. Nou ja, 
behalve de katten, die op 

Epsilon 4 wonen. 

Let niet op  
Axon, Pieter. Ik 
was degene die 
aan het praten 

was. 

Kom op, we gaan je 
alles leren wat je moet 
weten over je moeders 
pulmonale arteriële 
hypertensie of PAH  

in het kort. 

Eindelijk! 
Ik ben er 

helemaal klaar 
voor!

Laten  
we beginnen  
te vertellen 

wat PAH 
betekent.

MEDIKIDZ!
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Pulmonaal  
wil zeggen dat het 
te maken heeft met 

de longen. 

Arterieel  
heeft te maken met 
de bloedvaten die 

slagaders worden 
genoemd…

Dat is een hele  
mond vol, maar maak  

je geen zorgen als je het 
nog steeds ingewikkeld 

vindt. We zullen wat minder 
vertellen en wat meer 

laten zien als we  
aankomen in…

…Mediland!  
De enige planeet in het 
universum die net als 
het menselijk lichaam 

werkt! 

Hou je vast, 
we gaan naar 

binnen. 

…is pulmonale 
arteriële hypertensie 
een hoge bloeddruk 
in de bloedvaten die 
bloed van het hart 

naar de longen laten 
stromen.

…hypertensie 
betekent hoge 

bloeddruk dus, bij 
elkaar opgeteld…
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Buiten het hart  
en de longen…

wauw!

Het is  
een plaatje, 

niet? 

Wist je dat het  
hart een krachtige 
spier is die bloed 

door je hele lichaam 
pompt? 

Je bloedcellen 
vervoeren zuurstof, 
dat zorgt ervoor 

dat je lichaam 
gezond blijft. 

Zuurstof 
komt uit de 
lucht die je 

inademt.

…dus  
eerst komt het  
in de longen 

waar het wordt 
opgenomen door  

je bloed. 

De beste  
manier om te 

begrijpen welk 
pad het zuurstof 

volgt…

BLOEDCELLEN 

5



binnen, in een long…

Ga  
allemaal maar 
naar een grote 
zuurstofbel en 

klim erin! 

Ik denk  
dat ik veel  

van deze nodig 
heb. 

Ik heb met  
een boot, vliegtuig, 
auto, fiets en een 

ruimteschip gereisd 
en nu reis ik met 

zuurstof! 

Eerst  
wordt het bloed 
met zuurstof uit 

de longen naar de 
linkerkant van je 
hart gepompt. 

Het hart  
pompt dan dit 

zuurstofrijke bloed 
door het hele 

lichaam! 

Kijk me niet zo 
aan! Jullie hebben 
alle grote bellen 

genomen. 

Trouwens,  
ik zie er best 
indrukwekkend 

uit. 

…is door  
het pad zelf  
te volgen!
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Je lichaamscellen 
halen zuurstof uit 
de bloedcellen en 
gebruiken deze als 

energie. 

In de bloedbaan  
van Mediland…

Nou man, 
het werd tijd. 

Ik kan wel 
een oppepper 

gebruiken. 

De bloedcellen 
lijken geen 

zuurstof meer  
te hebben! 

Dat klopt.  
En nu gaat het 

zuurstofarme bloed terug 
naar de rechterkant  

van het hart! 

Je hart pompt  
dit bloed dan naar 

je longen in de 
longslagaders. 

In de longen 
pakt het bloed 

meer zuurstof en 
dan begint het 
allemaal weer 

opnieuw! 

LONGEN 

HART 

ZUURSTOFARM BLOED  
IN LONGSLAGADERS 

ZUURSTOFARM BLOED 

ZUURSTOFRIJK 
BLOED 

ZUURSTOFRIJK 
BLOED 
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Wat  
bedoel 

je? 

Dit is hoe  
het lichaam 

normaal werkt, 
maar in PAH gaat  

het anders. 

Ehh… is dit “het 
anders” waar je 
het over had? 

Ja,  
dat is het en 

het is niet 
goed! 

Hé Pieter, kijk!  
We zijn nu in een 
longslagader. 

Deze bloedvaten  
verwijden zodat ze meer 
bloed kunnen vervoeren 

wanneer je dat nodig 
hebt, zoals tijdens het 

sporten. 

Door sporten  
gaat je hart sneller 

pompen. 

Je longslagaders ontspannen en worden 
wijder, zodat er meer zuurstofarm bloed 
door kan stromen om extra zuurstof in 

de longen op te halen. 
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Wat gebeurt  
er eigenlijk? 

In PAH zijn de 
wanden van de 

longslagaders dik, 
nauw en stijf. 

Nou dat  
nieuws is echt  
een knaller.  
Letterlijk. 

Oei, goed 
dat ik een 

bubbeltjesbodem 
heb! 

Hierdoor  
kan het bloed 
er moeilijker 

doorheen 
stromen.

GEEN PAH 

LONGSLAGADERS 

PAH

Waren we  
net in een mooie  

rit in een zuurstofbel 
door het menselijk 

lichaam en boem! Dan  
gebeurt dit! 

PAH betekent ook  
dat de stijve slagaders 
niet kunnen ontspannen 

en wijder kunnen worden 
om meer bloed door te laten 

wanneer je extra zuurstof 
nodig hebt. 

Dit verhoogt 
de druk in de 

slagaders. 
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Wat is  
er gebeurd 

met die 
jongens? 

Soms gaan  
bloedcellen klonteren 

en die bloedklonters 
hopen zich op in de 

slagaders, waardoor 
het bloed er nog 

moeilijker doorheen  
kan stromen. 

Wat is 
dit nu? 

De rechterkant  
van het hart moet extra 
hard werken om het 
bloed door de stijve en 

nauwe slagaders te  
duwen. 

Het heeft 
geen zin. Tijd 
om terug te 

trekken. 

Het is het 
hart! 

Het extra werk  
maakt het hart moe 

en zonder behandeling 
kan het niet goed 
blijven pompen. 

Dit veroorzaakt  
de problemen die  
je moeder krijgt 

met PAH. 
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Terug in het Mediland 
Hoofdkwartier…

Oef! Eindelijk 
een beetje 

ruimte om te 
ademen.

Dus wat  
zijn de problemen 
waar je het over 

had? 
Nou, eerst  

lijkt er niets 
aan de hand  

te zijn…

…maar omdat het  
lichaam niet genoeg 

zuurstof krijgt, komen er 
geleidelijk aan problemen, 

zogenaamde symptomen 
tevoorschijn. 

Meestal  
zie je de 

symptomen het 
eerst met…

Daarom vind ik 
het niet leuk om 
de computer te 

gebruiken! 

Het maakt  
niet uit, ik ben in 

topconditie. 

…flinke  
inspanning zoals 
hardlopen en dan 
later al bij weinig 
inspanning of zelfs 

als je niks  
doet. 

Bah! 
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Whooaaaa
Whooaaaa

Ook {zucht} 
vermoeidheid 
{hijg} hoewel ik 
{zucht} de hele 
dag zou kunnen 

doorgaan! 

Andere  
symptomen zijn dat  

je je zwak en duizelig 
voelt en flauwvalt, 
vooral wanneer  

je actief-- 

Kijk uit! 
Stuurloos genie 

komt eraan! 

Whooaaaa

Laten  
we dat eens 

testen! 

Het meest 
voorkomende 

symptoom bij PAH is 
kortademigheid, die 

erger wordt bij het 
sporten. 
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ooF!ooF!ooF!

Geen trek  
in eten hebben 

kan ook een 
probleem zijn. 

Ik heb  
je Ax-- 

Had ik pijn  
op de borst al 

genoemd?! 

Je moeder  
kan ook een 

bolle buik of 
dikke enkels 

hebben. 

Gaat het, 
Axon? 

Soms kan  
ze merken dat 
haar hart snel 

klopt. 

Natuurlijk. 
Ik ben een 

professional! 

Nou, als je  
ervoor zorgt dat 
de kamer niet meer 
draait, kunnen we 

weer aan het  
werk. 

OeF!
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Er zijn een aantal 
onderzoeken die 

dokters doen als ze denken 
aan PAH. Als eerste nemen 

ze een röntgenfoto van  
de borstkas. 

Je ziet dan 
het hart en 
de longen. Zoals je kunt  

zien zijn bij PAH de 
longslagaders en de 
rechterkant van het 
hart groter dan ze 

horen te zijn. 

De dokters doen ook een 
elektrocardiogram, een 

hartfilmpje, vaak afgekort tot ecg. 

Dat  
hartfilmpje kan 
aangeven dat er 
iets fout is met 

het hart. 

NORMAAL PAH

LONGSLAGADER 

PAH WAARDEN
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Daarnaast doen ze een 
ECHO, een scan van 
buiten het lichaam om 
het hart te laten zien. 

De foto’s  
laten zien hoe groot  

de verschillende delen 
van het hart zijn, en  
ook hoe goed ze 

werken. 

De ECHO geeft ook een 
idee hoe hoog de druk 
is in de longslagaders. 

NORMAAL 

RECHTERKANT 
VAN HET HART 

RECHTERKANT 
VAN HET HART 

PAH
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Ook moet er een 
onderzoek worden 

gedaan die rechter 
hartkatheterisatie 

heet. 
Dit betekent  

dat er een katheter, een 
dun slangetje, in een groot 
bloedvat wordt geplaatst, 

waar het met de bloedstroom 
mee kan gaan naar de 

rechterkant van  
het hart. 

Doet het 
pijn? 

Nee.  
De artsen gebruiken 

een plaatselijke 
verdoving, zodat je 

verdoofd bent. 

De dokter meet dan heel 
precies de druk in de  

longslagader, en meet ook 
hoe goed het hart werkt. 

Al deze onderzoeken 
helpen om te weten 

dat het PAH is. 
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Om het soort PAH te 
bepalen en hoe ernstig het 
is, doen de dokters nog 
meer onderzoeken, zoals 

verschillende soorten 
scans, bloedonderzoek en 

ademhalingstesten. 

Zodra ze zeker  
weten dat het PAH is, 
nemen de dokters een 

beslissing over de beste 
behandeling. 

wauw!

De behandeling  
gebeurt in een speciale  
Pulmonale Hypertensie 

afdeling in het ziekenhuis, 
waar ze je moeder heel 
goed in de gaten kunnen 

houden. 

Ze moet  
misschien een paar 
dagen blijven, maar 
daarna kan ze weer 

naar huis. 

Medikidz, 
we gaan 

behandelen! 
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Terug in een 
longslagader…

We moeten ons 
verspreiden en deze 
medicijnen overal 
in de slagaders 

plaatsen. 

Medikidz go! 

Er zijn veel 
verschillende 

medicijnen die kunnen 
helpen bij PAH. 

Deze medicijnen  
worden meestal 

gegeven als pillen en 
soms als een soort 

vernevelaar. 

Ze werken  
allemaal anders,  

maar ze helpen allemaal 
om de bloedvaten te 
ontspannen en wijder  

te maken. 

18



Er zijn ook nog andere 
sterkere behandelingen. 

Die worden gebruikt als de 
pillen niet langer helpen. 

Deze medicijnen 
helpen ook het bloed 
makkelijker door de 
longslagaders te 

laten stromen.

Ze gaan direct  
in de bloedbaan 
zodat ze hun werk  
snel kunnen doen. 

De 
geneesmiddelen 
zijn nu op hun 
plaats Axon. 
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De medicijnen worden 
dag en nacht in het bloed 

gepompt door een 
kleine pomp. 

Medicijnen nu 
activeren! 

Minder nauwe 
longslagaders 
en ik kan rechtop 
staan! Ik hou van 
deze medicijnen! 

Soms  
veroorzaken  

de medicijnen ook 
bijwerkingen. Dat zijn 
andere werkingen dan de 

werking die helpt  
bij PAH. 

De dokter of 
verpleegkundige 
kan er alles over 

uitleggen. 
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De dokters  
kunnen je moeder 
pillen geven om 

bloedklonters 
in de slagaders te 

voorkomen. 

Ehh…  
nee bedankt!  
We willen er  

geen! 

Ja, ik vind  
het prima als 
ik niet word 
opgeblazen! 

Ze heeft  
misschien ook 

medicijnen nodig 
voor haar dikke 
enkels en bolle 

buik. 

Ik hou 
van jullie, 
jongens! 

ik… zie jullie 
ook graag!

De mensen in het  
ziekenhuis zullen je 
moeder goed in de 

gaten houden en zullen 
de dosis van het medicijn 

veranderen als ze 
problemen heeft. 

Ze kunnen  
ook een combinatie 
van verschillende 

medicijnen 
proberen. 

Alles  
wat haar  

helpt, vind ik 
prima! 
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De mensen in het 
ziekenhuis zullen je 

moeder helpen manieren 
te vinden om alledaagse 

dingen gemakkelijker  
te doen. 

We zijn vrij  
en--we hebben al onze 

lichaamsdelen! 

Als je moeder 
kortademig is ook 

als ze rust, heeft ze 
misschien wat extra 

zuurstof nodig. 

Moeite met  
ademhalen betekent dat 
dingen zoals bewegen, 

aankleden en zelfs praten 
moeilijk kunnen  

gaan. 

We kunnen  
weer aan het werk, 

maar het is hier  
nog wel krap!
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shink

We hebben 
gezelschap. 

Dit ziet eruit  
als een leuke plek 

om een gezin te 
stichten en koorts 

te maken! 

Luchtweginfecties  
kunnen het ademhalen 
nog moeilijker maken, 

zodat ze ook hier  
goed op letten. 

Hé, losers, 
ga weg! We 

moeten dingen 
infecteren! 

Soms heeft je 
moeder antibiotica 

nodig als ze 
koorts heeft. 

Inentingen, 
waardoor 

infecties minder 
kans maken, 
kunnen ook 

helpen. 

Geef je over 
en het hoeft 

niet moeilijk te 
worden. 

Pfft, wat 
moeten we 

doen? 

Ehh… is 
overgeven 
nog steeds 
een optie? 
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Soms kunnen  
de dokters een 

longtransplantatie 
of een hart-

longtransplantatie 
aanraden. 

Dat betekent dat de 
longen en het hart 

van je moeder worden 
vervangen door 

gezonde.

Transplantatie  
kan niet bij iedereen 

met PAH. 

De mensen in het 
ziekenhuis kunnen 
jou, je moeder en 
je familie alles 

over transplantatie 
vertellen. 

We hebben hier  
alles gedaan wat 

we konden! Laten we 
teruggaan naar het 

hoofdkwartier. 
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Ik weet nu  
wat PAH is, maar 

waarom heeft mijn 
moeder het eigenlijk 

gekregen? 

PAH heeft  
soms te maken met 

andere ziekten, maar 
de oorzaak is vaak 

onbekend. 

We weten  
wel dat je PAH niet 

van iemand anders 
kunt krijgen en  
dat het niemands 

schuld is. 

Op goede dagen  
kan ze misschien dingen 
doen zoals anders en 
op slechte dagen kan 

ze dat niet. 

Het is zwaar 
voor je moeder 

om PAH te 
hebben. 

Ze kan  
‘goede dagen’ 

en ‘slechte 
dagen’ hebben. 
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Er zijn ook  
mensen in het ziekenhuis, 
die haar kunnen helpen 
omgaan met gevoelens 

van boosheid en 
verdriet. 

Er zijn ook 
hulpgroepen waar  

ze over haar gevoelens 
kan praten met andere 

mensen die PAH  
hebben. 

Er zijn ook 
hulpgroepen die jou 
en je gezin kunnen 

helpen omgaan met 
de ziekte van je 

moeder. 

Ik ben blij  
dat er mensen zijn 
die mama helpen. 
Ik ben soms zo 

bezorgd. De ziekte van  
je moeder kan ook 

echt moeilijk voor jou 
zijn. Het is normaal om 

je zorgen te maken 
over haar. 

Het is ook  
moeilijk voor  

je vrienden om te 
begrijpen hoe het 

is voor jou. 

Wees niet bang om 
over je gevoelens met 
vrienden en leraren te 
praten, zodat ze weten 
wat er aan de hand is en 

ze je kunnen helpen. 

Vergeet  
niet dat je niet 

alleen bent! 
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Bij PAH zijn de wanden van 
de longslagaders dik, 

nauw en stijf. 

Hierdoor kan het 
bloed er moeilijker 
doorheen stromen…

…en dat betekent dat het lichaam  
van mijn moeder niet genoeg zuurstof 
krijgt, vooral als die extra nodig is, 

zoals tijdens het sporten. 

Hmm,  
dus als ik het 

goed begrepen 
heb.
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PAH veroorzaakt problemen zoals 
moeilijkheden bij het ademen 

en duizeligheid, vooral tijdens het 
sporten, maar ook vermoeidheid. 

Er zijn veel verschillende 
medicijnen. 

Deze medicijnen 
worden meestal 

gegeven als pillen. 

Soms zijn geneesmiddelen nodig 
die direct in de bloedbaan komen 

als de pillen niet zo  
goed werken. 

Soms kunnen de dokters een 
transplantatie aanraden. 
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Het is moeilijk voor mijn 
moeder om zich slecht 
te voelen. Ik maak me 
zorgen om haar, maar 

dat is normaal. 

Er zijn veel  
mensen om mij  
en ons gezin  

te helpen. 

Ik ben niet 
alleen. 

Perfect!

Gewapend 
met kennis 

zullen we je nu 
terugsturen! 

Bedankt  
Medikidz! Ik wil 

graag naar mijn 
moeder! 
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Mama,  
ik heb een 

verhaal voor 
jou! 

Wow,  
service van deur 

tot deur. 

Pieter,  
daar ben je!  
Wat heb je 
gedaan? 
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eeN PaaR WEKEN LATER…

Dus, nu ik weet wat er aan  
de hand is met mijn moeder, 
weet ik ook wat ze nodig 

heeft en hoe ik kan helpen! 

Hoewel ze ziek is, 
hebben we nog 

steeds veel lol. 

Hoi, Pieter,  
we komen gewoon 
even langs om te 

zien hoe het met jou 
en je moeder is. 

We zagen  
dat je een kat 

had, dus we 
hebben wat melk 

meegenomen. 

Ennn… ik  
praat nog 

steeds tegen 
een kat. 

31



Dat is 
voor jou, 
meneer de 

poes! 

En ik ben  
ook niet meneer 
de poes. Ik ben 
Prins Zahn van 

Epsilon 4. 

Epsilon 4? 
Dat is-- 

buitenaardse-
katplaneet. 

Jah! 

Tot kijk,  
jongen! Je moeder 

boft dat ze jou 
heeft om haar te 

helpen! 

Denk je dat  
je alles gezien 
hebt… en dan is 
er een kat in een 

ruimteschip! 

Dusss--  
Ik kan zijn 

melk nemen, 
toch? 

Maf,  
maar zo 
cool! 

Helaas ben 
ik allergisch 
voor melk.

Ik hou van 
vakantie op deze 

planeet.
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Pieter vindt het leuk om dingen te doen met zijn moeder, maar ze is 
ziek. Ze heeft pulmonale arteriële hypertensie, en dat maakt het heel 

moeilijk om dingen samen te doen. De Medikidz komen redding brengen 
en nemen Pieter mee op een avontuur door Mediland om alles over de 

ziekte van zijn moeder uit te leggen. 

Pieters moeder is een van de miljoenen mensen die leven met een ziekte, 
die maar heel moeilijk aan kinderen is uit te leggen. Een breed scala 

aan MEDIKIDZ stripboeken helpt kinderen en ouders om deze ziekten 
op een leuke en boeiende manier te leren begrijpen. Onze boeken zijn 

geschreven door artsen en beoordeeld door vooraanstaande  
medische  en gezondheidsspecialisten. 
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HOE ZIT HET MET DE MOEDER VAN PIETER? 

GA VOOR MEER INFORMATIE OVER MEDIKIDZ NAAR  
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