
SPONSORDOSSIER
20KM door Brussel
Help mensen met muco 
te vechten tegen hun ziekte



‘Ken jij ook iemand voor wie je de wereld zou 
oversteken, enkel om haar nog één keer te zien?’ Met 
deze ontroerende zin openden zussen Alexia en Isadora 
en hun team hun oproep om hun  deelname aan de 
20KM door Brussel 2019 te steunen. Niet zo sportief 
maar uiterst gemotiveerd en vastberaden kwam het 
team ‘Run for Muriel’ aan de start. En met succes! 
‘Het is het laatste dat we voor onze zus Muriel konden 
doen’ gaf Alexia mee na aankomst. Run for Muriel liep 
ter nagedachtenis van Muriel, die in 2018 helaas op 
42-jarige leeftijd de strijd tegen muco verloor. 

- Alexia & Isadora

Interesse om als 
partner van RunForAir 
mensen met muco 
te helpen in de strijd 
tegen hun ziekte? 
Contacteer dan Kris Van Kerkhoven 
via kris@muco.be of 02 663 39 09. 

Ook voor bijkomende informatie 
kan u steeds bij hem terecht.



De meest voorkomende 
erfelijke levensbedreigende 
ziekte in België

In ons land 
hebben

1.362
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 geborenbelemmert 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

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

MUCOVISCIDOSE?

BEHANDELING

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 fijne afvoerkanaaltjes. 
Het voedsel wordt slecht verteerd, met 
een vertraagde groei en ondervoeding 
tot gevolg. Ook kunnen maag-, darm- 
en leverproblemen optreden.

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:

Leven met muco is leven 
zoals een topsporter maar 

zonder de roem.



De Mucovereniging werd in 
1966 opgericht door families 
getroffen 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 
uw steun! 

DE MUCOVERENIGING
Uw 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

“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



MUCO RunForAir 

HET BELANG VAN SPORT EN 
BEWEGING EN ONZE SPORTFONDSEN

De 20KM door Brussel kleurt 
traditioneel aardig groen door de 
deelnemers van Muco RunForAir. De 
voorbije tien edities werd RunForAir 
in goede banen geleid door een kleine 
ploeg enthousiaste vrijwilligers. Sinds 
2020 zetten we deze traditie voort 
vanuit de Mucovereniging.  

Het aantal mensen dat hun hart voor 
muco heeft laten zien door zich aan te 
sluiten bij Muco RunForAir is heel groot. 
En ook tijdens de voorbije editie konden 
we rekenen op tal van enthousiaste 
collega’s, scholieren, vriendengroepjes 
en individuele sportievelingen om de 
longen uit hun lijf te lopen voor de strijd 
tegen muco.

Om gezond te blijven, moet 
je regelmatig bewegen en 
sporten. Onderzoek wijst uit dat 
regelmatig bewegen het risico op 
hartaandoeningen, hersenbloedingen, 
diabetes en bepaalde vormen van 
kanker vermindert. 

Als je muco hebt, is sporten en bewegen 
nóg belangrijker. Het heeft een gunstige 
invloed op de levenskwaliteit en 
mogelijks ook de levensverwachting: 
het inspanningsvermogen en de 
ademhalingsspieren verbeteren, er is 
minder risico op kortademigheid en de 
slijmen worden minder taai. Bewegen 
bevordert ook de weerstand, is goed 
tegen vermoeidheid, wakkert de eetlust 
aan, verbetert de slaapkwaliteit en 
helpt osteoporose voorkomen. Sporten 
zorgt ook voor ontspanning en
geeft meer zelfvertrouwen. Heel veel 
voordelen dus. 

Mensen met muco die veel sporten 
worden meestal minder vaak ziek en 
moeten minder naar het ziekenhuis. 
Want hoe meer oefeningen je doet, 
hoe meer kracht je krijgt. En door 
veel te bewegen, gaan ook je longen 
beter werken en kan je beter ademen. 
Actief bewegen is dus letterlijk 
levensbelangrijk als je muco hebt.  
Het is een essentieel onderdeel van  
de therapie.

Omdat mucopatiënten tot vier uur per 
dag met hun behandeling bezig zijn, 
is het voor hen echter niet eenvoudig 
om hiervoor tijd te vinden. Door hun 
verminderde longfunctie trappen ze 
bij het sporten bovendien letterlijk en 
figuurlijk sneller op hun adem. Ondanks 
de overduidelijke voordelen is het voor 
mucopatiënten daardoor allesbehalve 
evident om regelmatig te bewegen, laat 
staan te sporten. 

opbrengst

48.496
euro

375
lopers

2019



SPONSORING VAN 
DE SPORTFONDSEN
De Mucovereniging zorgt daarom op 
verschillende manieren voor een duwtje 
in de rug. Zo kunnen mucopatiënten 
bij ons terecht voor advies over hoe ze 
regelmatige beweging het best kunnen
combineren met hun behandeling. 
Voor de aankoop van sportmateriaal 
zoals wandelschoenen of een fiets of 
professionele sportieve begeleiding 
kunnen ze daarnaast jaarlijks ook voor 
een bedrag tot 500 euro beroep doen 
op onze Sportfondsen. Dankzij dit geld 
kunnen zij beter ademen en vechten 
tegen mucoviscidose. En kunnen zij de 
kwaliteit van hun leven verbeteren.

Jaarlijks bieden we een vijftal mensen 
met muco ook de mogelijkheid 
om tijdens Climbing for Life onder 
professionele medische begeleiding per 
fiets een berg te beklimmen. 

“Na de deelname van mijn oudere broer was het 
verlangen groot om dit jaar mee te kunnen doen 
aan de 20KM door Brussel. Na een opbouwende 
voorjaarstraining was het zover. Met mijn broer zijn 
gouden tip in het achterhoofd ‘blijf bij deze hoge 
temperaturen onder de 10 kilometer per uur of de 
laatste 3 kilometer worden een hel’ heb ik de wedstrijd 
uitgelopen in 2u08. Zonder blessureleed op naar nog een 
betere score volgend jaar. Blijven grenzen verleggen en 
tegen mijn ziekte zeggen ‘je krijgt mij niet klein’. Maar niet 
roekeloos. Nee, regelmatig trainen en zorg dragen voor 
mijn lichaam zijn heel belangrijk. En als dat niet lukt heb 
ik mijn alarm steeds bij me, ja mijn mama die heeft altijd 
alles opgemerkt. Tweede alarm is mijn dokter en kiné die 
mij opvolgen en ingrijpen als er iets niet in orde is.”

- Robin met muco

2019

totale tussenkomst 

132.333
euro

tussenkomst 
voor

375
patiënten



ONZE SPONSORPAKKETTEN 
U wenst met uw bedrijf de Mucovereniging te helpen mensen met muco te ondersteunen in de strijd tegen hun ziekte? 
U kan dit als Golden, Silver of Bronze Partner mogelijk maken. 

GOLDEN SILVER BRONZE

Sportshirt voor deelnemers incl. mogelijkheid tot 
personalisatie met
 naam deelnemer

incl. mogelijkheid tot 
personalisatie met
 naam deelnemer

incl. mogelijkheid tot 
personalisatie met
 naam deelnemer

interview vermelding vermeldingVermelding in het Jaarverslag 
van de Mucovereniging

Vermelding op de website van 
Muco RunForAir

interview vermelding vermelding

Deelname inclusief 70 lopers 
commerciële waarde 5.600 euro

40 lopers 
commerciële waarde 3.200 euro

15 lopers 
commerciële waarde 1.200 euro

Pakketprijs 
u ontvangt hiervoor een sponsorfactuur

7.500 euro 5.000 euro 1.750 euro

Kleedkamer & vestiaire in de buurt van de start/aankomst
Een drankje en hapje onderweg en aan de finish voor al uw deelnemers

Get together met andere deelnemers na de wedstrijd aan de Muco RunForAir-stand

Een unieke beleving voor het goede doel die bijdraagt aan de algemene 
sfeer & het groepsgevoel bij uw medewerkers!

Loopnummer met chip voor 
uw deelnemers

Uw logo op het sportshirt van 
uw deelnemers

optioneel
 meerprijs: 500 euro

Logo vermelding op de sport-
shirts van al de deelnemers

Informatiebezoek van experts en 
getuigen over muco bij uw bedrijf

Voorrang bij toewijzing parkeer-
plaatsen in de buurt van de
kleedkamers (plaatsen beperkt)

Vermelding in het 
ledenmagazine Asem

Sponsoring zonder 
deelname van lopers 

5.000 euro 2.500 euro 1.000 euro

INTERESSE IN EEN 
PARTNERSHIP?
Contacteer dan Kris Van Kerkhoven 
kris@muco.be - 02 663 39 09


