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Mensen met de ziekte van Pompe moeten 

leren leven met een ernstige ziekte die in de 

loop van de tijd verergert. Ook degenen in 

hun naaste omgeving moeten hier mee 

leren omgaan. Of u nu ouder bent van een 

kind dat fulltime zorg nodig heeft, een 

volwassene met lichte spierzwakte en 

ademhalingsproblemen of de partner van 

iemand met deze ziekte, u zult zich moeten 

aanpassen aan de veranderingen die met 

het voortschrijden van de ziekte gepaard 

kunnen gaan. Dit kan spanning opleveren 

en stressvol zijn. Het nemen van stappen ter voorbereiding van de veranderingen kan u helpen 

het hoofd te bieden aan de opgaven waarvoor u komt te staan. 

 

Leven met de ziekte van Pompe 

Wie de diagnose van de ziekte van Pompe heeft gekregen, doet er goed aan met een arts te 

bespreken wat de mogelijkheden zijn om deze complexe aandoening het hoofd te bieden. 

Hoewel er geen genezing bestaat voor Pompe, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. 

Tot voor kort was de zorg voor mensen met Pompe vooral gericht op symptoombehandeling, 

met verschillende ondersteunende therapieën die de gevolgen van de ziekte zo veel mogelijk 

opvingen. Tegenwoordig is er enzymvervangingstherapie waarbij het aangedane zure alfa-

glucosidase(GAA)-enzym wordt vervangen. Er zijn onderzoeken gaande naar andere mogelijke 

behandelingen. 

De spierzwakte die Pompe veroorzaakt, heeft invloed op meerdere lichaamsdelen. De ziekte 

kan leiden tot problemen met lopen en bewegen, de ademhaling, zelfs tot eetproblemen en 

problemen bij het uitvoeren van eenvoudige alledaagse activiteiten. Voor veel dagelijkse 

activiteiten bestaan er aanpassingen en hulpmiddelen. 

 

Hoe kan de ziekte van Pompe het dagelijks leven gaan beïnvloeden? 

Hoe ernstiger de symptomen, hoe groter de invloed van de ziekte op uw dagelijks leven en uw 

relaties met anderen. Als spieren slapper worden, kan het moeilijker worden om te staan, lopen, 

buigen, opstaan uit een stoel, traplopen of autorijden. Het kan nodig zijn uw gewoonten aan te 

passen of nieuwe manieren te vinden om activiteiten thuis, op school of op het werk uit te 

voeren. Mogelijk hebt u daar in de loop van de tijd hulpmiddelen en hulp van anderen bij nodig. 

Voor de meeste mensen met Pompe en hun verzorgers is het de grootste opgave een 

evenwicht te vinden tussen de toenemende behoefte aan ondersteuning en het verlangen zo 

zelfstandig mogelijk te blijven. Een van de moeilijkste beslissingen is die over het moment 
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waarop u een rolstoel gaat gebruiken. Op het moment dat het u al uw kracht kost een paar 

stappen te lopen, zal u weinig energie overhouden voor sociale contacten en het ondernemen 

van activiteiten waar u plezier aan beleeft. Het gebruik van een rolstoel kan u dan helpen zo 

actief te blijven als u zelf wilt. 

 

Mijn kind lijkt de interesse in een heleboel activiteiten die hij vroeger leuk vond, te 

verliezen. Hoe kan ik hem helpen actief te blijven? 

Probeer er eerst achter te komen waarom uw kind zijn interesse kwijtraakt. Als hij de kracht mist 

om bepaalde dingen te doen, kijk dan of er andere manieren zijn waarop hij die bezigheden kan 

uitvoeren. Als hij bijvoorbeeld van fietsen houdt, kunt u investeren in een fiets voor 

rolstoelgebruikers of voor mensen met minder kracht. U kunt ook activiteiten verzinnen die veel 

kinderen met beperkte spierkracht kunnen doen zoals zwemmen, computergames, koken, 

tuinieren of kunstprojecten. 

Als uw kind eenzaam lijkt, kunt u via Spierziekten Nederland (www.spierziekten.nl/informatie-

voor/direct-betrokkenen/ouders) of via www.iemandzoalsik.nl (online) tips en steun vinden of 

iemand anders met de ziekte van Pompe die een voorbeeld voor uw kind kan zijn. U kunt ook 

een jongere in uw buurt, een goede kennis of familielid vragen uw kind af en toe mee te nemen 

op uitstapjes. Overweeg begeleiding door een psycholoog of psychiater als deze ideeën niet 

voldoende zijn of als uw kind tekenen van depressie vertoont. Blijf proberen hem zo 

onafhankelijk mogelijk te maken. 

 

Wat zijn hulpmiddelen en aanpassingen? 

Hulpmiddelen en aanpassingen helpen mensen met beperkingen zo zelfredzaam mogelijk te 

zijn en blijven. Ze verhogen, verbeteren of handhaven de mogelijkheid om een activiteit uit te 

voeren. Hulpmiddelen variëren van eenvoudige aanpassingen aan bestek tot ´high tech´ 

computerapparatuur. Deze apparaten bevorderen de onafhankelijkheid en helpen mensen met 

de ziekte van Pompe te blijven deelnemen aan de maatschappij. 

 

Welke hulpmiddelen zijn er voor mensen met de ziekte van Pompe? 

Het kiezen van de juiste middelen voor uw specifieke behoeften kan uw leven gemakkelijker 

maken. Het kan ook helpen meer dingen zelf te blijven doen. Er bestaan veel hulpmiddelen die 

kunnen bijdragen aan de zelfstandigheid van u of uw kind. 

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen u adviseren over het gebruik van hulpmiddelen. 

 

http://www.spierziekten.nl/informatie-voor/direct-betrokkenen/ouders
http://www.spierziekten.nl/informatie-voor/direct-betrokkenen/ouders
http://www.iemandzoalsik.nl/
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Voorbeelden van hulpmiddelen die het leven met Pompe makkelijker kunnen maken 

 

Hulpmiddelen voor persoonlijke 

lichaamsverzorging 

Deze hulpmiddelen maken het mogelijk veilig 

gebruik te maken van wastafel, toilet, douche en 

bad en kunnen gebruikers privacy bieden. 

 

 

 Badzitje of douchestoel 

 handdouche 

 tillift 

 verhoogd/aangepast toilet 

 voor vrouwen: plaskussen 

 

 

Hulpmiddelen bij zitten en staan 

Deze hulpmiddelen verlichten de druk op de 

zitbotjes en vergemakkelijken het opstaan vanuit 

een gewone stoel. 

 

 

 Zitkussens 

 zitorthese 

 sta-opstoel 

 

 

Slapen 

Met een elektronische afstandsbediening kan de 

hoogte van een bed naar behoefte worden 

aangepast zodat in en uit bed komen makkelijker 

gaat. Een speciaal matras helpt tegen druk- en 

doorligplekken. 

 

 

Hoog-laagbed met speciaal matras 

 

Mobiliteit 

Deze hulpmiddelen helpen bij het zich verplaatsen, 

geven steun bij het lopen en verlichten pijn. 

Met een elektrische rolstoel, scootmobiel en 

aangepaste auto kunnen mensen zelfstandiger 

functioneren. 

 

 

 Opvouwbare kruk 

 voetspalk 

 rolstoel 

 scootmobiel 

 aangepaste auto 

 

 

Communicatie 

Met deze hulpmiddelen kunnen mensen met de 

ziekte van Pompe en hun verzorgers in contact 

blijven met de buitenwereld. 

Met de afstandsbediening kan apparatuur zoals 

verlichting makkelijker worden bediend. 

 

 

 Computer 

 intercom 

 universele afstandsbediening 

 

Een uitgebreid overzicht en meer informatie vindt u in de brochure Hulpmiddelen, Behoud(en) 

van zelfstandigheid van Spierziekten Nederland, zie onder Meer informatie op pagina 4. 
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Hoe kan ik me op de toekomst voorbereiden? 

U zult rekening moeten houden met min of meer geleidelijke veranderingen in uw fysieke 

mogelijkheden. U kunt zich enigszins voorbereiden op die veranderingen. Bij de schoolkeuze 

voor een kind met de ziekte van Pompe, bijvoorbeeld, kunt u rekening houden met de 

mogelijkheden van uw kind, op het moment van de keuze en in de toekomst. 

Een volwassene met de ziekte van Pompe kan zijn werkgever om bepaalde aanpassingen 

vragen zodat hij of zij kan blijven werken. Uw rechten en plichten kunt u vinden op sites van de 

overheid en vooral op die van het UWV, www.uwv.nl. Als wat u fysiek aankunt, verandert, zult u 

wellicht hulp van andere mensen nodig hebben. Het accepteren van hulp - of het vragen om 

hulp wanneer u die nodig hebt - is vaak een hele stap, maar kan het leven een stuk 

eenvoudiger maken. Op zoek gaan naar de adviezen en steun van andere mensen met Pompe 

kan ook helpen. Anderen kennen misschien creatieve manieren om zaken thuis, op school of op 

het werk aan te pakken. Het bezig blijven met uw interesses en hobby’s kan ook helpen een 

positieve levenshouden te behouden. 

 

Meer informatie 

Zie voor uitgebreide informatie over aanpassingen en hulpmiddelen: 

 www.spierziekten.nl/themas/hulpmiddelen/. Een handige checklist vindt u op  

www.spierziekten.nl/themas/hulpmiddelen/checklist-hulpmiddelen/; 

 de brochure Hulpmiddelen, Behoud(en) van zelfstandigheid, bestelnummer P003, is via de 

webwinkel van Spierziekten Nederland verkrijgbaar, zie 

www.spierziekten.nl/webwinkel/product/hulpmiddelen-behouden-van-zelfstandigheid/; 

 bij de Helpdesk Hulpmiddelen van Spierziekten Nederland (zie www.spierziekten.nl, onder 

Hulpmiddelen) vindt u talloze handige, praktische hulpmiddelen; 

 de International Pompe Association (IPA) is een vereniging van patiëntengroepen over de 

hele wereld die te maken hebben met de ziekte van Pompe. De IPA helpt patiënten, hun 

families, artsen en wetenschappers ervaringen en kennis met elkaar te delen. Op de site van 

IPA kunt u het laatste nieuws vinden, ervaringsverhalen van mensen die betrokken zijn bij de 

ziekte van Pompe, handige weetjes, hulpmiddelen enzovoort. De site van IPA vermeldt ook de 

Pompeorganisaties in verschillende landen, zie: www.worldpompe.org; 

 de Pompe Community (www.pompe.com), Engelstalige website, gesponsord door Genzyme, 

heeft een uitgebreide lijst van patiëntengroepen en andere diensten voor mensen met de ziekte 

van Pompe; 

 Engelstalig boekje in PDF-formaat: Muscular Dystrophy Association: MDA’s Publication - 101 

Hints to “Help-with-Ease” for Patients with Neuromuscular Disease 

http://www.mda.org/publications/101hints/; 

 American College of Medical Genetics (ACMG) Practical Guideline: Pompe Disease 

Diagnosis and Management Guideline 2006. Vol. 8. No. 5. Deze ACMG-richtlijn is geschreven 

voor zorgverleners; 

 Physical Therapy Management of Pompe Disease: May 2006. Vol 8. No.5. Laura E. Case, 

PT, DPT and Priya Kishnani, MD. 

 

http://www.uwv.nl/
http://www.spierziekten.nl/themas/hulpmiddelen/
http://www.spierziekten.nl/themas/hulpmiddelen/checklist-hulpmiddelen/
http://www.spierziekten.nl/webwinkel/product/hulpmiddelen-behouden-van-zelfstandigheid/
http://www.spierziekten.nl/
http://www.worldpompe.org/
http://www.mda.org/publications/101hints/
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Deze publicatie bevat algemene informatie over de ziekte van Pompe, samengesteld door de 

International Pompe Association als service, met dien verstande dat de International Pompe Association 

geen medische of andere professionele dienstverlening verricht. 

Toetsing van deze informatie vanuit andere bronnen, vooral voor de individuele patiënt door de eigen 

arts, is noodzakelijk. Deze informatie is geënt op de Amerikaanse organisatie van de gezondheidszorg en 

gang van zaken; beschreven onderzoeks- en behandelmethoden kunnen op details afwijken van de 

Nederlandse. 

IPA noch Spierziekten Nederland is aansprakelijk voor mogelijke schade, voortkomend uit onjuiste of 

onvolledige informatie in deze publicatie. 

 
Eindredactie voor Spierziekten Nederland: Marleen van der Wurff 


