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6b. Onderzoek met gezonde kinderen

Maar dokter, is onderzoek 
met kinderen nou wel 

nodig?

Jazeker, het is juist heel belangrijk 
dat we meer leren over zieke en 

gezonde kinderen!

Als we weten hoe alles 
werkt bij gezonde kinderen, 
dan kunnen we zien wat er 
precies anders is bij zieke 
kinderen, en kunnen we ze 

beter helpen!

Maar je kunt toch 
gewoon naar 

volwassenen kijken 
en dan weet je het 

ook?

Slim bedacht, 
Anne! 

Bedoelt u 
borsten enzo? En 

dat een volwassene 
zwaarder is?

Maar zo 
werkt dat niet...

Een kind is niet een 
kleine volwassene: 

Jouw lijf werkt 
anders dan dat van  

je ouders

Van dit hoofdstuk zijn twee 
versies: ben je ziek, lees dan 

versie 6a op pagina 25.

6b. Onderzoek met gezonde kinderen

Omdat 
kinderen anders 

zijn dan volwassenen, 
willen we meer leren over 

hoe alles werkt bij gezonde 
en zieke kinderen, en of 

ze misschien andere 
medicijnen nodig 

hebben.

Klopt: dat verschil 
kun je makkelijk aan de 

buitenkant zien

Dus dan doet een 
pilletje iets anders bij mij 

dan bij papa? 

Dat 
kan heel 

goed

Die werken anders, waardoor bijvoorbeeld 
medicijnen in jouw lijf soms ook anders werken

Maar er zijn 
ook verschillen van 

binnen

Zoals de maag 
en de huid van 

kinderen

Het hart van een volwassene: 

Het hart van een kind: 

hersenen

hart

lever

maag

nier

huid

??

Of je nieren, 
of je hart

!
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