Over Metakids
Metabole ziekten* zijn één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland.
Maar bijna niemand weet het. Vaak wordt een ziekte te laat herkend of is behandeling niet
mogelijk. Veel kinderen halen hun eerste verjaardag niet eens.
Dit is niet nodig. Onderzoek geeft kinderen een kans. Als we vaart maken met noodzakelijk
onderzoek, zijn vrijwel alle metabole ziekten binnen 30 jaar behandelbaar.
Metakids werft fondsen zodat alle kinderen met een metabole ziekte behandeld kunnen
worden.
Metabole ziekten zijn slopers
Metabole ziekten slopen kinderlevens. Door een willekeurig foutje op het DNA gaat er iets
mis in de chemische fabriek in het lichaam. Noodzakelijke bouwstoffen worden niet goed
opgenomen of afgebroken, met ernstige schade aan de organen tot gevolg. Kinderen takelen
af: ze gaan lichamelijk en verstandelijk achteruit. Een drama voor het kind en de naaste
omgeving. In Nederland hebben ruim 10.000 gezinnen één of meerdere kinderen die aan
een metabole ziekte lijden.
Het kan iedereen overkomen
Metabole ziekten kunnen iedereen treffen, want ieder mens heeft foutjes op het DNA. In
Nederland wordt om de dag een kind met een metabole ziekte geboren. Van sommige
kinderen is al vlak na de geboorte duidelijk dat er iets aan de hand is. Soms zijn er meteen
symptomen, in andere gevallen blijkt dit uit de hielprik. Bij weer andere kinderen met een
metabole ziekte, merkt het gezin het pas veel later. Dan heeft de ziekte het lichaam van een
kind al jarenlang onzichtbaar beschadigd, en is deze schade onherstelbaar. Helaas blijken
dan ook vaak hun jongere broertjes of zusjes dezelfde metabole ziekte te hebben (25%
kans).
Samen geven we zieke kinderen een kans
Met medisch onderzoek naar metabole ziekten wordt het verschil gemaakt. Dit zorgt voor
eerdere diagnoses en een betere en snellere behandeling van kinderen met een metabole
ziekte.
* ook stofwisselingsziekten genoemd

