
Mucoviscidose…
een speling van 
de natuur!                                       
Brochure voor leiders van een jeugdbeweging 
die een kind met muco begeleiden.
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Mucoviscidose is het gevolg van ‘een speling 
van de natuur’… één foutje in de genen met een 
heleboel gevolgen. Laat je niet afschrikken door  
de moeilijke naam of de aandoening zelf.  Kinderen 
en jongeren met muco zijn immers net zoals 
alle andere kinderen en jongeren en willen in de 
jeugdbeweging gewoon spelen, ontdekken  
en ravotten.
 
Elk kind of elke jongere met muco is anders. 
Met deze spelregels hopen we jullie een aantal 
algemene antwoorden te bieden. Een gesprek met 
de ouders is wel nodig om een duidelijker beeld te 

geven van de specifieke noden en mogelijkheden 
van jouw groepslid. Neem de tijd om deze brochure 
door te nemen en noteer je vragen, zodat je ze 
later met het gezin kan bespreken. Je zal merken 
dat het zeker en vast mogelijk is dat een kind of 
jongere met muco lid is en actief deel uit maakt 
van de jeugdbeweging. 

We vinden het in elk geval erg fijn dat je het kind 
of jongere met muco deze kans wilt geven. Vergeet 
ook niet deze brochure door te geven aan andere 
of nieuwe groepsleiders.
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Wat is mucoviscidose?

Als je muco hebt dan belemmert taai slijm de ademhaling 
en spijsvertering. Taai slijm blijft in de longen zitten en zo 
worden bacteriën moeilijker afgevoerd waardoor infecties 
en ontstekingen ontstaan. Uiteindelijk treden onomkeerbare 
longletsels op. 

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



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

lever

pancreas

darmen

intensieve verzorging

tot

4 uur/dag 
tot meer dan 

100 PILLEN
per dag

Voorlopig is muco

ONGENEESLIJK

belemmert de 
ademhaling en 
spijsvertering. 
Grote problemen 
met:    longen

TAAI
SLIJM

muco is 
niet 
besmettelijk

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

ouder
gezonde drager

ouder
gezonde drager

kind
gezonde drager

kind
gezonde drager

kind
geen drager
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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 heeft. 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.

Mucoviscidose is erfelijk



behandeling kan tot 4 uur 
per dag in beslag nemen
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Behandeling

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

1 of meerdere kinésessies per dag 
om taaie slijmen te verwijderen

Neusspoeling: om de neus vrij te maken, 
maar ook om infecties te voorkomen in de 
neus, sinus en longen.

Aerosols: meerdere keren per dag om 
de slijmen vloeibaarder te maken of 
infecties te bestrijden

Meer en energierijk eten omdat het voedsel 
niet altijd even goed verteert, ondanks de 
pancreasenzymen, en omdat muco meer 
energie aan het lichaam vraagt om te 
functioneren en te vechten tegen infecties

Veel drinken en extra zout, 
tegen uitdroging

Regelmatige antibioticakuren om 
infecties te bestrijden

Inname van vervangingsenzymen onder 
de vorm van orale capsules  (Creon®) bij 
elke maaltijd en elk tussendoortje dat 
vetten of eiwitten bevat 

Regelmatig bewegen 
en sporten

Regelmatige opvolging in een 
gespecialiseerd mucocentrum of 
ziekenhuisopname bij verslechtering 

Inname van vitamines 
A, D, E en K
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Een kind of 
jongere met 
muco in je groep

best. De meeste kinderen en jongeren met muco maken geen 
misbruik van hun gezondheidstoestand. Integendeel, soms 
moeten ze eerder wat afgeremd worden. 

2. De ouders

Het is niet altijd vanzelfsprekend voor ouders om de leiding 
het volle vertrouwen te geven, zeker niet als hun kind een 
aandoening zoals muco heeft. Dat is meestal uit bescherming 
voor hun kinderen. Er bestaat geen typisch kind met muco. De 
aandoening is bij iedereen anders. Leer daarom de ouders en 
het kind of jongere beter kennen. Ga bij het gezin langs, luister 
naar hun verhaal en stel je vragen. Durf ook advies te vragen 
aan de ouders. Zij kennen hun kind immers het best en bieden 
vaak een nieuw perspectief; ze wijzen je op grote of (meestal) 
kleine risico’s, specifi eke aandachtspunten (gezondheid, 
medicatie, beperking, …) om oog voor te hebben. Wanneer 
ouders jou leren kennen, vertrouwen ze je sneller. Deel zeker 

1. Het kind of de jongere met muco

Muco is een complexe en onvoorspelbare ziekte. Veel kinderen 
en jongeren met muco zien er helemaal niet ziek uit. Hun 
symptomen zijn niet opvallend voor mensen die de ziekte 
niet kennen. Dit maakt het voor de omgeving niet altijd even 
gemakkelijk om de gezondheidstoestand correct in te schatten 
en vooral om er op een juiste manier mee om te gaan. Een 
goed bedoelde opmerking als “je ziet er toch goed uit” kan 
soms zelfs kwetsen, juist omdat het aan de binnenkant op 
dat moment helemaal niet zo goed gaat.

Desondanks zijn kinderen en jongeren met muco  ‘gewone’ 
kinderen. Ze willen geen uitzondering zijn, ze willen er gewoon 
bij horen mét hun aandoening. Vermijd dus medelijden. 
Het kind of de jongere met muco wil zeker niet de aandacht 
trekken met zijn ziekte. Hou wel rekening met de signalen van 
het kind of de jongere met muco. Zij kennen hun lichaam het 
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met hen jouw zin om er samen met hun zoon of dochter het 
beste van te maken. Geef aan het begin van het jaar een 
contactlijst mee zodat ze je later nog kunnen bellen of mailen.

Ouders zijn vaak bezorgd, zeker wanneer jullie met de groep 
op kamp of weekend vertrekken. Hun kind kan deelnemen, op 
voorwaarde dat een goede dagelijkse zorg kan gegarandeerd 
worden. Het is belangrijk dat je op voorhand met de ouders 
en het kind of de jongere samenzit. Overloop met hen hoe, 
wanneer en welke behandelingen dagelijks nodig zijn en maak 
of vraag hier een duidelijk schriftelijk overzicht van. Spreek 
met de ouders af wie waarvoor zorgt en durf voldoende vragen 
te stellen zodat je goed op de hoogte bent .

Neem steeds contact op met de ouders als je merkt dat het 
kind of de jongere opvallend veel hoest of moe is, of als je 
vermoedt dat hij/zij zich niet zo goed voelt.

3. Andere groepsleden

De meeste kinderen en jongeren zullen niet veel zin hebben 
om aan de grote klok te hangen dat ze muco hebben. Ze willen 
gewoon deel uitmaken van de groep. 

Om misverstanden, onbegrip en/of jaloezie te vermijden kan 
het daarom goed zijn om de groep in te lichten. Het wel of 
niet vertellen, het wanneer en hoe, moet echter steeds een 
beslissing van het kind of de jongere zelf (en zijn ouders) 
zijn. De kernboodschap moet alleszins zijn dat de ziekte niet 
besmettelijk is!
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1. Wekelijkse actviteiten

1.1. Aandachtspunten ivm de luchtwegen

· Kinderen met muco kunnen regelmatig hoesten. Deze 
hoest is niet besmettelijk. Als ze last hebben van een 
infectie, zullen ze (meer) slijmen ophoesten. Kinderen 
met muco krijgen dan ook best de kans om (hun slijmen
op) te hoesten. 

· Kinderen met muco kunnen aan alle fysieke activiteiten 
deelnemen, maar hou er rekening mee dat ze sneller moe 
kunnen zijn, vooral op momenten van een infectie. 

1.2. Aandachtspunten ivm de spijsvertering  

· De meerderheid van de kinderen met muco neemt 
bij alle voeding en drank die vetten en eiwitten bevat 

pancreasenzymen onder de vorm van 
orale capsules (Creon®). Bij kleine 
kinderen kan het nodig zijn dat je 
toezicht houdt op de inname van deze 
pancreasenzymen. Vraag aan de ouders 
of en hoeveel Creon® dient gegeven 
te worden. Deze pancreasenzymen zijn 
onschadelijk voor andere kinderen. 

· Ze kunnen last hebben van buikpijn met vaak slecht 
ruikende stoelgang, waardoor ze soms vaker of onverwacht 
naar toilet moeten gaan. Geef hen altijd de kans om 
naar toilet te gaan.

· Door te zweten verliezen kinderen met muco veel vocht 
en zout. Ze dienen dus steeds voldoende te drinken. Bij 
warm weer of grote fysieke inspanningen zal hij of zij extra 
zoutcapsules innemen om het zoutverlies te compenseren.

1.3. Gevoeliger voor infecties

Een kind of jongere met muco is gevoeliger voor infecties. 
Het is onmogelijk om elke infectie te vermijden. Een aantal 
eenvoudige hygiëne-maatregelen helpt om de kans hierop te 
verkleinen.  

· Probeer niet in je handen te hoesten, maar hoest of nies in 
je elleboog. Draai ook steeds je hoofd weg. Hoest of nies dus 
zeker niet in de richting van anderen. 

· Gebruik papieren wegwerp-zakdoekjes die je na gebruik
liefst onmiddellijk in een (gesloten) vuilbak werpt.

· Deel geen eet- en drinkgerei.
· Verlucht regelmatig alle ruimtes.
· Als een ander kind een infectie heeft (verkoudheid, koorts…) 

hou het dan op een afstand van het kind met muco (> 1,5m). 

Praktische tips
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 · Was regelmatig de handen. Gebruik hiervoor water en 
gewone vloeibare zeep en droog de handen nadien goed 
met een papieren doekje. Als dit niet beschikbaar is, kan je 
eventueel een desinfecterende (hand)gel gebruiken. 

1.4. Kruisinfecties

Als de situatie zich zou voordoen dat er twee kinderen of 
jongeren met muco in jouw groep terecht zouden komen, 
is het best dit vooraf te overleggen met de beide ouders.  
Er bestaat immers zoiets als kruisinfecties. Soms hebben 

kinderen of jongeren met muco specifieke bacteriën in 
hun longen waar ze niet zo makkelijk vanaf raken. Ze geven 
deze bacteriën gemakkelijk aan elkaar door en eens ze die 
oplopen, zijn ze vaak moeilijk te behandelen en kunnen ze 
zorgen voor een verslechtering van de gezondheidstoestand. 
Gezonde groepsleden kunnen niet besmet worden met 
bacteriën specifiek voor muco, omdat zij een normaal werkend 
immuunsysteem hebben. Nauw contact tussen personen met 
muco wordt dan ook afgeraden.

1.5. Welke activiteiten kiezen?

 · In principe kan een kind of jongere met muco aan alle 
activiteiten deelnemen, behalve als de behandelende arts 
hier anders over beslist. Hou in ieder geval rekening met 
wat het kind of de jongere aankan in functie van diens 
vermoeidheid en gezondheidstoestand. 

 · Als er spelletjes met water worden gespeeld, zorg er dan 
voor dat er vers water (water dat niet te lang heeft stil 
gestaan voor gebruik) wordt gebruikt. 

 · Activiteiten waarbij zaken dienen doorgegeven te worden 
van mond tot mond (zoals een lepel, een rietje, een appel 
aan een draadje waar telkens een stuk van dient afgebeten 
te worden, een kom gevuld met water of bloem waarin 
voorwerpen moeten gezocht worden, etc.) doe je beter niet.

1 2 3

54

Uit de campagne ‘Handjes wassen met Handige Hans’ 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans
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 · Zwemmen is goed voor een kind of jongere met muco. In 
bepaalde periodes kan zwemmen afgeraden worden door 
de arts. Informeer dus steeds even bij de ouders of het 
kind al dan niet mee mag gaan zwemmen. Ga enkel naar 
gecontroleerde zwembaden of ‘erkende’ open waters. 
Zwemmen in zee kan. Het zoute water, de temperatuur 
van het zeewater of de golven vormen geen probleem. Een 
jacuzzi of subtropisch zwembad worden afgeraden,  vanwege 
de verhoogde kans op specifieke luchtweginfecties.

2. Op weekend of op kamp/bivak

2.1. Goede informatie is het begin van alles

 · Zorg dat je goed geïnformeerd bent voor je op kamp of 
weekend vertrekt. Schrijf alles op of laat alles door de 
ouders opschrijven over de medische aandachtspunten, het 
behandelingsschema, de medicatie, enzovoort. Probeer hier 
rekening mee te houden bij het plannen van de activiteiten. 
Het kan handig zijn om vooraf een behandelmoment thuis 
bij het gezin mee te doen. Zo krijg je een beter idee wat er 
allemaal bij komt kijken en hoe je het kind of jongere kan 
helpen bij de behandeling

 · Vraag aan de ouders welke signalen er op duiden dat het 
kind of jongere zich niet zo goed voelt en wat je dan best 
kan doen. Vraag hen zeker ook wanneer je hen of een arts 

mag bellen. Zorg dat je een telefoonnummer op zak hebt 
van een persoon die altijd te bereiken is en noteer ook de 
naam en het telefoonnummer van de behandelende arts. 
Je hoeft je geen zorgen te maken: de gezondheidstoestand 
van een kind of jongere met muco zal niet ineens drama-
tisch verslechteren.

 · Praat vooraf met de ouders over de activiteiten die je van 
plan bent te doen. Zo kunnen zij, bij twijfel, advies inwinnen 
bij de behandelende arts, zodat eventueel kan bekeken 
worden wat kan en haalbaar is en wat niet.  

2.2. Stel een programma op

Zoals je zal merken, dient een kind of jongere een hele behan-
deling te volgen, ook op weekend of op kamp. Dit wil niet zeg-
gen dat heel het kampschema op zijn kop moet gezet worden. 
Je kan vooraf wel bekijken op welke tijdstippen een behandel-
moment het best kan ingepast worden, zodat ze zeker niet ver-
geten wordt. Ook hier kan het gezin je zeker bij helpen. Soms 
is het belangrijk dat een kinesist langskomt om samen met het 
kind of de jongere met muco de ademhalingsoefeningen te 
doen. Laat de ouders daarom op tijd weten waar en wanneer 
jullie exact op kamp zullen gaan, zodat zij tijdig een kinesist 
in de buurt kunnen zoeken. Spreek ook met hen af op welke 
momenten deze kinesessies tijdens de kampperiode kunnen 
plaatsvinden.
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2.3. Vertrouwenspersoon voor het kind of de jongere 
       met muco

Het is belangrijk dat alle begeleiders van het kind of de jon-
gere op de hoogte gebracht worden over het muco-verhaal . 
Maar het is ook goed om één persoon aan te duiden, die als 
vertrouwenspersoon van het kind of de jongere kan optreden. 
Laat het kind of de jongere weten dat je er bent en dat hij of 
zij met alle vragen bij jou terecht kan. Als vertrouwenspersoon 
kan je ook de extra aandacht voor de zorg van het kind op je 
nemen en kan je toekijken (of helpen indien nodig) bij het 
correct naleven van het behandelingsplan. 

2.4. Extra praktische tips

· Water en elektriciteit zijn onmisbaar op een kamp- of 
weekendplaats om de dagelijkse muco-behandeling te 
kunnen voortzetten.

· Sommige kinderen of jongeren hebben meer tijd nodig 
voor de maaltijd: ze moeten immers een grotere 
hoeveelheid eten. 

· Drie energierijke maaltijden en twee calorierijke 
tussendoortjes zijn noodzakelijk, zodat het kind of de 
jongere voldoende energie heeft.

· Zorg ervoor dat het kind of de jongere met muco 
een slaapplaats heeft dicht bij het toilet. Door de 
spijsverteringsproblemen kan hij/zij last hebben van 
krampen en moet hij/zij soms heel dringend naar het toilet.

· Voorzie een aparte ruimte voor de aerosoltherapie en 
ademhalingsoefeningen (eventueel begeleid door een 
kinesist). Zo zijn er geen pottenkijkers en kan de therapie in 
alle rust en concentratie gebeuren.

· Het is belangrijk dat een kind of jongere niet wordt 
blootgesteld aan sigarettenrook. Tabak is voor hen nog 
schadelijker dan voor iemand anders. 
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Meer info 
of vragen? 
Aarzel niet 
om ons te 
contacteren!

Driebruggenstraat 124, 
1160 Oudergem

Tel: 02/675.57.69

info@muco.be
www.muco.be
www.facebook.com/mucoviscidose


