In Nederland wordt mensen met taaislijmziekte afgeraden om elkaar te ontmoeten, omdat zij risico
lopen op kruisbesmetting met bacteriën en virussen. Dit heeft een ongunstig ziekteverloop tot gevolg.
Mensen met taaislijmziekte kunnen elkaar tegenkomen bij Skate4AIR. Om kruisbesmetting zoveel
mogelijk te voorkomen volgt Skate4AIR het segregatiebeleid van de NCFS.
Eind september is de Medische Raad van de NCFS bij elkaar geweest en is het segregatiebeleid
onder de loep genomen. Helaas zijn er een aantal vervelende bacteriën die heel moeilijk te
behandelen zijn en een negatief gevolgen hebben op het ziekteverloop. Daarom heeft de NCFS het
advies gegeven aan Skate4AIR om mensen met taaislijmziekte niet deel te laten nemen aan
Skate4AIR indien zij positieve kweken hebben op één van de volgende bacteriën:
•
•
•
•

Mycobacterie
MRSA bacterie
Multiresistente Pseudomonas
Burkholderia cepacia

We vinden het niet leuk dit besluit te moeten nemen, maar willen onze deelnemers met taaislijmziekte
die deze bacterie niet hebben niet in gevaar brengen.
Longgetransplanteerden
Voor mensen met taaislijmziekte die een longtransplantatie hebben ondergaan is het niet nodig een
verklaring aan te leveren. Dit omdat er geen sputumkweek meer wordt gedaan. In het geval er sprake
is van een multiresistente pseudomonas in de bovenste luchtwegen is het niet mogelijk om mee te
doen aan Skate4AIR.
Verdere adviezen/maatregelen
We adviseren de adviezen van de NCFS op te volgen. Deze vind je hier. Daarnaast vragen we je
tijdens bijeenkomsten van Skate4AIR de button Hallo zonder Handje te dragen. Bij eten van het buffet
en cake e.d. verzoeken we je dit te pakken zonder direct contact, dus bijvoorbeeld door een lepel met
een servet vast te pakken. Daarnaast zorgt Skate4AIR voor handalcohol. Tijdens de tocht zijn er voor
mensen met CF eigen bidons.
Verklaring
Bij inschrijving vragen we een verklaring van je arts waaruit blijkt dat je op dit moment deze bacteriën
niet bij je draagt. Deze verklaring is geldig voor je hele deelname aan deze editie. Mocht in de
tussentijd toch één van deze bacteriën bij je gekweekt worden dan gaan we ervan uit dat je zelf de
verantwoordelijkheid neemt om je terug te trekken van je deelname aan Skate4AIR.
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