
Er is veel ten goede veranderd de 
voorbije decennia: wie vandaag 
geboren wordt met muco, hee� 

veel kans om volwassen te 
worden. Dat is het resultaat van 

de vooruitgang van het 
wetenschappelijk onderzoek.

Prof. Dr. Elke De Wachter
Directeur Mucocentrum UZ Brussel 

Lid Medisch Comité Mucovereniging

BEHANDELING DE MUCOVERENIGING

Meer weten over mucoviscidose 
en de Mucovereniging? 
www.muco.be

De Mucovereniging werd in 1966 
opgericht door families getro�en door 
mucoviscidose. Als patiëntenorganisatie 
zetten we ons in voor een beter en langer 
leven voor alle mensen met muco en 
hun familie in ons land.

De Mucovereniging ontvangt geen 
overheidssteun. Alles wat we kunnen 
betekenen voor mensen met muco en 
hun familie kan dus enkel door 
jouw steun! 

Mucoviscidose genezen is jammer genoeg 
nog niet mogelijk. Om de symptomen te 
voorkomen of te verlichten moeten mensen 
met muco intensief in de weer zijn met hun 
behandeling:

MUCO
VISCIDOSE

Leven met muco is 
leven zoals een 

topsporter maar 
zonder de roem.

Jouw steun maakt 
het mogelijk om:

patiënten en families te informeren 
over de ziekte, de behandeling en het 
leven met muco
patiënten en hun familie in de 
ziekenhuizen bij te staan
de 7 mucocentra en 2 revalidatie-
centra in ons land te ondersteunen
praktische en financiële 
ondersteuning te bieden 
aan patiënten 
zorgverleners te informeren en hen 
vorming aan te bieden
de belangen van de patiënten 
te verdedigen
wetenschappelijk onderzoek te 
stimuleren
de Belgische bevolking te 
sensibiliseren over mucoviscidose

inname van 
pancreasenzymen 

en vitaminen bij 
elke maaltijd

regelmatige 
antibioticakuren om 
infecties te bestrijden

meerdere aerosols
om slijmen te 

verdunnen

regelmatig bewegen 
en sporten

ziekenhuisopnames

1 of meerdere 
kinésessies per dag 
om taaie slijmen te 

verwijderen



De meest voorkomende 
erfelijke levensbedreigende 
ziekte in België

In ons land hebben

1.319
mensen muco 

1 OP 20 BELGEN
is drager van het gen dat muco 
veroorzaakt en kan de ziekte 
doorgeven aan zijn kinderen

ELKE 10 DAGEN 
wordt er in België  een kind met muco geboren

belemmert de
ademhaling en 
spijsvertering.

Grote problemen 
met: longen

lever
pancreas

darmen

TAAI
SLIJM

De jaarlijkse behandelings-
kosten ten laste van de 
patiënt bedragen ongeveer  

4.000 eurointensieve verzorging

tot

4 uur/dag 
tot meer dan 

100 PILLEN
per dag

Voorlopig is muco

ONGENEESLIJK

kind
met muco

ouder
gezonde drager

ouder
gezonde drager

kind
geen drager

kind
gezonde drager

kind
gezonde drager

MUCOVISCIDOSE

DIAGNOSE

MUCOVISCIDOSE 
IS ERFELIJK

Elke adem teltAls je muco hebt dan belemmert taai 
slijm de ademhaling en spijsvertering. 
Taai slijm blij� in de longen zitten en zo 
worden bacteriën moeilijker afgevoerd 
waardoor infecties en ontstekingen 
ontstaan. Uiteindelijk treden onomkeer-
bare longletsels op. 

In de pancreas (alvleesklier) verstopt 
het taaie slijm fijne afvoerkanaaltjes. 
Het voedsel wordt slecht verteerd, met 
een vertraagde groei en ondervoeding 
tot gevolg. Ook kunnen maag-, darm- 
en leverproblemen optreden.

Als beide ouders drager zijn van 
het defecte gen dat muco 
veroorzaakt, dan is er bij elke 
zwangerschap 1 kans op 4 dat het 
kind muco hee�. 500.000 Belgen 
zijn drager van het mucogen, 
meestal zonder dat te weten. 
Dragers zijn immers zelf niet ziek, 
maar kunnen de ziekte wel 
doorgeven aan hun kinderen.

De Mucovereniging krijgt geen subsidies. Om mensen met 
muco en hun families financieel te steunen en om doorbraken 
te realiseren in het wetenschappelijk onderzoek zijn we 
aangewezen op de solidariteit van velen. 

Mucovereniging vzw
Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel | 02 675 57 69
www.muco.be | info@muco.be

verder onderzoek

afwijkende resultaten bij 
neonatale screening

symptomen die op muco 
kunnen wijzen

geen muco twijfelmuco
diagnose

diagnostische tests:
zweettest en genetische test

Samenwerkingen met bedrijven en 
organisaties maken een wereld van verschil. 
Interesse in een win-win partnership? Contact: 
Kris Van Kerkhoven, kris@muco.be.

Steeds meer mensen laten een legaat na 
aan de Mucovereniging .
Voor meer info, contact: Karine van Baren, 
karine@muco.be of tel 02 663 39 09 
(discretie verzekerd).

Heel wat mensen steunen met een 
eenmalige of terugkerende gi�.
Rekeningnummer
IBAN BE62 5230 8010 1261
Gi�en vanaf 40 euro op jaarbasis geven recht op een fiscaal attest waardoor 
je 45% in mindering kan brengen via je belastingsaangi�e.
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