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Voor 246 miljoen kindarbeiders is het leven geen spelletje 

 
Het is normaal dat jonge kinderen spe-
len en niet hoeven te werken. Maar 
voor 246 miljoen kinderen over de hele 
wereld is kinderarbeid nog steeds kei-
harde realiteit. Kinderen van 6 jaar oud 
die 14 uur per dag onbetaald of voor 
een schijntje moeten werken. Kinderen 
die worden geslagen en gebruikt door 
hun werkgevers. Kinderen die worden 
gedwongen te werken met zware, ge-
vaarlijke apparatuur. Of worden bloot-
gesteld aan schadelijke gassen en 
chemicaliën. Kinderen die geen onder-
wijs krijgen en geen hoop hebben op 
ontsnapping uit de armoede. Kinderen 
die geen kind mogen zijn. Gelukkig 
kunnen we hier met z’n allen iets aan 
doen. Door nu de antwoordkaart op te 
sturen of het woord STOPPEN te 
sms’en naar 7373. Hiermee doet u een 

dringend beroep op de Nederlandse 
regering en de Europese Unie om een 
samenhangend beleid op te stellen dat 
een eind maakt aan kinderarbeid. En 
dat volledig dagonderwijs biedt aan 
alle kinderen tot 14 jaar. Ook aan de 
allerarmsten. Dus stuur nu de 
antwoordkaart op of sms STOPPEN 
naar 7373. Reageren via 
www.stopkinderarbeid.nl mag natuur-
lijk ook. 246 miljoen kinderen over de 
hele wereld zullen u enorm dankbaar 
zijn. 
 

 
 

 
 

Naar een advertentie in Elsevier, 
28 juni 2006 
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Tekst 4 
 

Een kusje is al voldoende 
 

(1) Geen puf om uit bed te komen, 
niet meer willen eten en te lamlendig 
zijn om een vork naar de mond te 
brengen. Dat pubers hangerig en 
moe kunnen zijn, is bekend. Maar zó 5 
moe? De ‘kusziekte’, in het Engels 
kissing disease, ofwel de ziekte van 
Pfeiffer, kan de oorzaak zijn. 
(2) Rosa is 18. Vier jaar geleden kreeg 
ze Pfeiffer, een vakantievriendje in 10 
Griekenland had haar besmet. Ze 
kwam ziek terug van vakantie, maar 
had niet direct door wat de oorzaak 
was. Na vijf keelontstekingen was ze 
het zat en stapte naar de dokter. Uit de 15 
bloedtest werd duidelijk dat ze Pfeiffer 
had. “Mijn lichaam kan sinds ik Pfeiffer 
heb, veel minder hebben. Als ik erover 
nadenk, is het eigenlijk niet normaal. Ik 
heb van alles geprobeerd eraan te 20 
doen, duizend keer bloed laten onder-
zoeken op tekorten, maar het hielp 
niets. Uit mijn bloed bleek dat ik meer-
dere vormen van Pfeiffer had. Mis-
schien dat het daardoor bij mij zolang 25 
duurt.” 
(3) Lonneke, 16 jaar oud: “Sinds het 
einde van de zomer ben ik moe, mis-
selijk en heb ik vaak hoofdpijn. In het 
begin dacht ik dat ik het te druk had 30 
met school, of dat ik misschien bloed-
armoede had. Ik was drie keer in één 
maand ziek. Dat vond mijn huisarts 
vreemd en hij onderzocht m’n bloed en 
uit de test bleek dat ik Pfeiffer had. 35 
Drie maanden daarvoor had ik een flin-
ke keelontsteking, waarschijnlijk is het 
toen begonnen. Tot de kerst ben ik 
weinig naar school geweest en nam ik 
veel rust. Als ik uitging, werd ik de 40 
week daarop gestraft; dan was ik de 
hele week bekaf. Sinds januari gaat 
het beter. Ik ben nu weer begonnen 

met trainen om mijn conditie een 
beetje op te bouwen.” 45 
(4) De vermoeidheidsziekte begint, net 
als bij Rosa, vaak met keelpijn of keel-
ontsteking. Andere symptomen zijn 
koorts en opgezette lymfeklieren in de 
hals. Het lijkt op een griepje. Als de 50 
‘griep’ niet overgaat en er verschijnse-
len bijkomen als hoofdpijn, misselijk-
heid en gezwollen amandelen, kan er 
sprake zijn van Pfeiffer. Een bloedtest 
zal dat snel aantonen. Wat er in het 55 
bloed te zien is, is een besmetting met 
het Epstein Barr-virus. Wie eenmaal 
geïnfecteerd is met het virus, draagt 
dat de rest van zijn leven bij zich. Dat 
hoeft echter niet te betekenen dat die-60 
gene ook daadwerkelijk ziek wordt. Het 
merendeel merkt namelijk niets van 
het virus. 
(5) Of iemand die besmet is, ziek 
wordt, hangt af van zijn weerstand. In 65 
een periode met veel stress, inspan-
ning en vermoeidheid – zoals in de pu-
berteit – zal de ziekte eerder tot uiting 
komen dan in een rustige tijd. Daarom 
lijkt het of pubers het virus vaker oplo-70 
pen, maar dat is schijn. Ze worden er 
alleen vaker ziek van. Besmetting vindt 
plaats via speeksel. Dit kan door direct 
contact, vandaar de veel gebruikte 
term kissing disease. Ook het gemeen-75 
schappelijk drinken uit een blikje of het 
samen delen van een appel kan tot in-
fectie leiden. Eenmaal geïnfecteerd, 
duurt het vier tot zes weken voor de 
eerste verschijnselen optreden. 80 
(6) Sporten tijdens de ziekte van Pfeif-
fer is niet altijd goed. Het kan te veel 
uitputten en vormen van sport waarbij 
het risico bestaat in de buik te worden 
geraakt, zijn gevaarlijk. Door het virus 85 
kan de milt vergroten en met een 
stomp in de buik zou de milt kunnen 
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scheuren. Is het virus iets afgezwakt 
en heeft de zieke meer energie, dan 
kan sporten helpen om de conditie 90 
weer op te bouwen en de genezing te 
bevorderen. Ook alcohol is niet ver-
standig voor iemand met de ziekte van 
Pfeiffer. Maar vertel een puber maar 
eens dat hij geen alcohol mag gebrui-95 
ken en vroeg naar bed moet. Een on-
begonnen zaak. 
(7) Volgens huisarts J. Holwerda is er 
wel iets aan de ziekte te doen. Hij 
krijgt regelmatig patiënten met het Ep-100 
stein Barr-virus in zijn praktijk. “Ik on-
derzoek de lever en de lymfe, de vita-
minen en mineralen. Mensen met de 
ziekte van Pfeiffer hebben vaak een te-
kort aan magnesium, zink en vitamine 105 

E. Allemaal tekorten die ervoor zorgen 
dat je nog meer vermoeid raakt. Vul je 
die tekorten aan, dan voelt de patiënt 
zich energieker. Maar de ziekte hele-
maal wegnemen gaat niet: het virus 110 
kan ik niet verwijderen.” 
(8) Er bestaan geen medicijnen tegen 
de ziekte van Pfeiffer. Omdat de ziekte 
door een virus wordt veroorzaakt, heb-
ben antibiotica geen zin. De ziekte kan 115 
geen kwaad en gaat vanzelf over. Hoe-
lang de ziekte duurt, is niet te voor-
spellen. Meestal blijft het bij een keel-
ontsteking. In andere gevallen kan de 
moeheid zich maanden voortslepen. 120 
Maar in de meeste gevallen is rust de 
beste en enige remedie. 

 
 

Naar een artikel van Roosmarijn Pel, 
J/M Pubers, april 2005 

 
 


