Leren leven met de ziekte van Pompe

Iedereen met de ziekte van Pompe moet

leren om te leven met een ernstige ziekte die
steeds erger wordt. Of u nu de ouder bent
van een kind dat volledige verzorging nodig
heeft, een volwassene met een milde
spierzwakte en ademhalingsproblemen of de
partner van iemand met de ziekte van Pompe,
iedereen moet leren leven met de
veranderingen die door de ziekte zullen
ontstaan. Dit kan zeer stressvol en soms zelfs
overweldigend zijn. Maar het zetten van
stappen ter voorbereiding van veranderingen
kan u helpen om de problemen en uitdagingen
het hoofd te bieden. Hier staan een aantal
manieren beschreven die u kunnen helpen om
erachter te komen wat u kunt doen en nodig
heeft om zo goed mogelijk te leven.

V

Hoe kan de ziekte van Pompe
mijn dagelijks leven beïnvloeden?

A

Hoe ernstiger de symptomen des te
meer zal de ziekte uw leven en uw
relatie met anderen beïnvloeden. Als de
spieren zwakker worden kan het moeilijker
worden om te staan, lopen, voorover te
buigen, op te staan vanuit een stoel,
trappen te lopen, auto te rijden of u
gewoon- weg te kunnen bewegen. Het kan
zijn dat u uw normale werkzaamheden zult
moeten aanpassen of dat u nieuwe
manieren moet proberen te vinden om
dingen te kunnen blijven doen op uw werk,
op school of thuis. Misschien heeft u
speciale hulpmiddelen of hulp nodig van
anderen om bepaalde taken uit te
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kunnen voeren. Voor de meeste mensen
met de ziekte van Pompe en de mensen om
hen heen die voor hen zorgen is het de
grootste uitdaging om een goede balans te
vinden tussen de steeds groter wordende
behoefte aan hulp naast de wens om zo
zelfstandig mogelijk te zijn en blijven. Eén
van de moeilijkste beslissingen die u
waarschijnlijk zult moeten nemen, is het
kiezen van het moment waarop u een
rolstoel moet gaan gebruiken. Op het
moment dat u al uw kracht gebruikt om
een paar stappen te kunnen lopen, blijft er
weinig energie over voor uw sociale
contacten en activiteiten die u leuk vindt.
Een rolstoel kan u dan helpen om zo actief
mogelijk te blijven

Met financiële
ondersteuning van

Andere namen voor de ziekte van Pompe
Zure alpha-glucosidase deficiëntie, Zure maltase deficiëntie, Glycogeen stapelingsziekte type ll,
Glycogenose ll en Lysosomale alpha-glucosidase deficiëntie.

Leren leven met de ziekte van Pompe (vervolg)
Overweeg om een professional in de
geestelijke gezondheidszorg te raadplegen
als deze adviezen niet helpen of als uw
kind tekenen van depressiviteit begint te
vertonen. Blijf tegelijkertijd proberen om
hem zo zelfstandig mogelijk te laten zijn

Het lijkt alsof mijn kind de
interesse verliest in activiteiten
die hij vroeger wel deed en leuk
vond. Hoe kan ik hem helpen om zo
actief mogelijk te blijven?

V
A

Probeer er eerst achter te komen
waarom uw kind de interesse
verliest. Als hij gewoonweg de kracht niet
heeft om bepaalde activiteiten te doen,
probeer dan of er andere manieren zijn
zodat hij deze activiteiten wel kan blijven
doen. Bijvoorbeeld als hij van fietsen
houdt, kunt u een aangepaste fiets
aanschaffen voor mensen die niet goed
kunnen lopen of zwakke rompspieren
hebben. U kunt ook naar activiteiten
zoeken die uw kind ook met een beperkte
spierkracht kan doen en leuk vindt zoals
zwemmen, computerspelletjes, koken,
tuinieren of tekenen en schilderen.
Als uw kind eenzaam is, kunt u proberen
via een online support netwerk (zie
Bronnen voor meer informatie op de
laatste pagina) iemand te vinden waar uw
kind een voorbeeld aan heeft. U kunt ook
een jongere in uw buurt of een vriend
vragen om hem eens per week ergens mee
naar toe te nemen.

V

Welke hulpmiddelen kunnen me
helpen het leven met de ziekte
van Pompe gemakkelijker te maken?

A

Het kiezen van het juiste
hulpmiddel kan uw leven
gemakkelijker maken. Het kan u ook in
staat stellen om meer dingen voor uzelf te
doen. De lijst hieronder geeft de basis
activiteiten van het dagelijks leven weer en
de soort hulpmiddelen die u of uw kind zo
zelfstandig mogelijk kunnen laten
functioneren. Fysiotherapeuten en
ergotherapeuten kunnen u hierover
adviseren. Andere informatie over
hulpmiddelen kunt u vinden onder
Bronnen voor meer informatie op de
laatste pagina.
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Leren leven met de ziekte van Pompe (vervolg)
Hulpmiddelen en aanpassingen die uw leven gemakkelijker kunnen maken
Baden, verzorging en toiletgebruik
•
•
•
•
•

Verplaatsen
• Opvouwbare kruk
• Voetspalk
• Rolstoel
• Scootmobiel
• Aangepaste auto

Badzitje of douchestoel
Handdouche
Tillift
Verhoogde toiletbril / aangepaste
toilet
Plaskussen voor vrouwen

Deze hulpmiddelen helpen mensen bij het
verplaatsen en geven extra ondersteuning bij
het lopen en verlichten pijn vanwege de
verzwakte spieren. Elektrische rolstoelen,
scootmobielen en auto’s zorgen ervoor dat
mensen zelfstandiger kunnen functioneren.

Deze hulpmiddelen helpen mensen met
spierzwakte om veilig gebruik te kunnen
maken van de wastafel, het toilet, douche en
bad. Het kan de gebruikers ook privacy
geven en de verzorgers ontlasten.

Communicatie en zelfstandigheid
• Computer
• Intercom systeem
• Universele afstandsbediening

Zitten en staan
• Speciale zitkussens
• Zit orthese
• Sta-op stoel
Deze hulpmiddelen kunnen de druk op de
zitbeenderen verlichten, veroorzaakt door het
langere tijd zitten op een hard oppervlak of
door het zitten in een rolstoel. Het
vergemakkelijkt het opstaan voor mensen die
moeite hebben om op te staan vanuit een
normale stoel.

Deze hulpmiddelen helpen mensen met de
ziekte van Pompe (en hun verzorgers) om met
de buitenwereld in contact te blijven. Het is
bijvoorbeeld gemakkelijker om verlichting en
andere apparatuur te bedienen en om mensen
aan de voordeur per intercom te woord te staan
terwijl u elders in het huis bent.

Slapen
• Verpleegbed met speciaal matras
Een elektronische afstandbediening dat het
bed in hoogte en laagte kan verstellen, kan
het gemakkelijker maken om in-en uit bed te
komen. Een speciale schuimrubberen matras
beschermt het lichaam tegen druk -en doorlig
plekken.
Apparatuur voor ademhalingsondersteuning staat beschreven in de publicatie over Ademhalingsproblemen bij de ziekte van Pompe.
Afhankelijk van het land waar u woont kunt u voor het verkrijgen van hulpmiddelen eventueel ondersteuning van de overheid,
ziektenkosten-verzekeraar of maatschappelijke organisaties krijgen. In bepaalde situaties kan er beperkte financiële ondersteuning
gegeven worden door patientenorganisaties of fondsen voor mensen met een ernstige ziekte of handicap.
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Leren leven met de ziekte van Pompe (vervolg)

V

overheidsinstellingen en maatschappelijke
dienstverleningsorganisaties terecht. Als
uw lichamelijke mogelijkheden veranderen
kan het zijn dat u hulp van andere mensen
nodig heeft. Het accepteren van hulp – of
het vragen om hulp als u het nodig heeft –
kan het leven een stuk gemakkelijker
maken. Het kan ook helpen om andere
mensen met de ziekte van Pompe om
advies en ondersteuning te vragen. Zij
kunnen u misschien creatieve oplossingen
aan de hand doen over zaken die te maken
hebben met thuis, school of werk. Het
bezig blijven met uw interesses en hobby’s
kan u helpen om een positieve
levenshouding te behouden.

Wat kan ik nog meer doen om me
op de toekomst voor te bereiden?

A

Het voorbereiden op uw
veranderende situatie kan u helpen
om zo goed mogelijk te kunnen leven.
Indien u bijvoorbeeld zorgt voor een jong
kind met de ziekte van Pompe, kunt u met
de school van uw kind afspraken maken
om uw kind de schooltijd zo goed mogelijk
te laten doorlopen. Als u een volwassene
met de ziekte van Pompe bent, kunt u uw
werkgever vragen om uw werkzaamheden
zo aan te passen dat u kunt blijven werken.
Om meer te weten te komen over uw
rechten en over eventuele financiële
tegemoetkomingen kunt u bij

Bronnen voor meer informatie
Deze organisaties kunnen u advies, informatie en ondersteuning bieden bij uw voorbereiding
op uw veranderende levenssituatie.
De Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) heeft websites waaronder www.vsn.nl over o.a.
hulpmiddelen. Via Myocafé of een gesloten forum kunt u met anderen in contact te komen.
Voor jongeren van 12-18 jaar is er www.moov.nl en van 18-30 jaar is er www.jackies.nl
De International Pompe Association (IPA) www.worldpompe.org heeft een lijst met adressen
wereldwijd die financiële ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en een lijst met IPA
contactpersonen. De contactpersoon voor uw land kan u wellicht verwijzen naar andere Fondsen
of u helpen te zoeken naar iemand die uw kind als voorbeeld kan dienen
U kunt mensen met ervaring en kennis vinden via een online support groep zoals GSDnet. Dit
elektronische e-mail netwerk is toegankelijk via de Association for Glycogen Storage Disease
(AGSD) in de VS of via de Association for Glycogen Storage Disease in Groot Brittannië.
Voor deelname kunt u zich aanmelden via de websites www.agsdus.org of
www.pompe.org.uk/agsdnet.html
De AGSD’s Pompe Group in Groot Brittannië houdt Pompe workshops tijdens de jaarlijkse
AGSD conferentie. De groep publiceert het Pompe’s Bulletin (nieuwsbrief voor patiënten,
ouders en zorgverleners) en de Pompe’s Update (met ervaringsverhalen). Meer informatie
hierover kunt u vinden op www.pompe.org.uk
Abledata (www.abledata.com) is een bron van informatie over hulpmiddelen en aanpassingen
Deze publicatie is bedoeld om algemene informatie te verstrekken en wordt verspreid door de International Pompe Association als service, met
dien verstande dat de International Pompe Association geen medische of andere professionele dienstverlening verricht. De medische wetenschap is
constant in beweging en menselijke fouten en veranderingen in de praktijk maken het onmogelijk om de exacte nauwkeurigheid van zulke
complexe materialen te bepalen. Bevestiging van deze informatie vanuit andere bronnen, vooral de eigen arts, is noodzakelijk.
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