
 
 

Amsterdam, 3 september 2019 
 

“Ik loop samen met kinderen met metabole ziekten de Dam tot Dam”  

(Chef-kok en tv-persoonlijkheid London Loy nieuwe ambassadeur Metakids)  

Chef-kok en tv-persoonlijkheid London Loy (24Kitchen, Koffietijd, privé kok van Rico Verhoeven) gaat 
zich inzetten voor meer bekendheid voor metabole ziekten. Als eerste wapenfeit wandelt hij 20 km 
tijdens de Dam tot Dam loop voor Metakids. 

Als vader van twee gezonde kinderen is hij onder de indruk van het onzichtbare grote leed dat 
kinderen en gezinnen met metabole ziekten treft. Door zijn passie voor voeding en sport realiseert hij 
zich heel goed hoe groot de impact op het leven van een kind kan zijn als je niet kan bewegen, of niet 
alles mag eten.  

 

“Ik wil bijdragen aan de bekendheid van metabole 
ziekten. Iedereen die ik er over vertel, is geschokt. 
Het is ongelofelijk dat meer dan 10.000 gezinnen in 
Nederland dagelijks met deze, meer dan 1.000, 
slopende ziekten te maken hebben. Wist jij dat?! 
En veel van deze kinderen worden niet eens 1 jaar 
oud… Maar: een klein deel van deze kinderen kan 
met een behandeling of streng dieet volwassen 
worden. Voor al deze kinderen en hun ouders 
moet er hoop komen!” 

 

“Op 21 september wandel ik de 20 kilometer tijdens de Dam tot Damloop voor Metakids. Ik hoop 
dan meer gezinnen te ontmoeten en hun verhalen te horen. Als ik hen kan steunen met een 
luisterend oor en een schouderklop doe ik dat al te graag.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Over Metakids  
Metabole ziekten zijn één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Er zijn ruim 
10.000 gezinnen met één of meer kinderen met een metabole ziekte. Metakids financiert onderzoek 
om deze slopende ziekten behandelbaar te maken. 
 
Metabole ziekten zijn slopers, ze maken het lichaam kapot. In alle gevallen wordt het kind zonder 
behandeling ziek en in plaats van dat een kind opgroeit, begint een proces van aftakeling, lichamelijk 
en/of als verstandelijk. De impact van een metabole ziekte is dan ook enorm.  
 
Hoop 
Voor de meeste metabole ziekten is nog geen behandeling. En zonder behandeling overlijden 
kinderen vroegtijdig. Artsen geloven dat met voldoende geld voor onderzoek vrijwel alle metabole 
ziekten binnen 30 jaar te behandelen zijn.  

Noot voor de redactie/ niet voor publicatie bestemd:  
Stichting Metakids is beschikbaar voor een (telefonisch) interview om meer te vertellen over 
metabole ziekten. Via Metakids kan ook London Loy benaderd worden voor een interview over zijn 
ambassadeurschap.  

Voor meer informatie kun je terecht bij Georgette Bicker en/of Nicolette Salden (communicatie): 
info@metakids.nl of 0615090032, 0650869725  

 

 


