
Duchenne Parent 

Project België vzw 

Steun ons 

Steun het wetenschappelijk onderzoek door een 

Belgisch Duchenne Heroes-team te sponsoren 

via  overschrijving naar NEMA vzw • Elke 

storting van minimum € 40 op jaarbasis is 

fiiscaal aftrekbaar • gestort op rekening IBAN: 

BE84 7370 2218 5559 en met BIC: KRED BE 

BB • Op naam van: Nema vzw 

Haarbemdenstraat 55/1, 3500 Hasselt • Als 

mededeling "Duchenne Heroes 2016" eventueel 

met vermelding van één van de 10 

deelnemende Belgische teams: 

Go for Gijs / Riders for Pelle / Blankenberge for 

duchenne / Team Zeger / Go for Lander / Team 

Tomahawk / Fast Motion Heroes /Xanders 

biking team / Spik & Span / Sepp’s Groot Verzet 

Bedrijven die een factuur wensen dienen hun 

factuurgegevens  ook mee te delen en de 

overschrijving dient vanop een bedrijfsrekening 

te gebeuren. 

Tussen 2011 en 2015 verzamelden we 

voornamelijk door middel van de Duchenne 

Heroes niet minder dan 495 000 €. 

 

Help duchenne de wereld uit 

Contact 

 

  

Duchenne Parent Project vzw  

Knyffstraat 11a 2100 Antwerpen  

Tel.: 0477 30 59 53 

duchenne-parent-project@telenet.be  

www.duchenne.nl  

www.duchenneheroes.be   

www.duchenneparentproject.be    

ondernemingsnummer vzw 822.795.174 

http://www.duchenne.nl
http://www.duchenneheroes.be
http://www.duchenneparentproject.be
https://www.facebook.com/duchenneparentprojectbelgie


Duchenne Spierdystrofie. 

Wat is het?                         

Duchenne Spierdystrofie is een erfelijke 

spierziekte. De ziekte wordt veroorzaakt 

doordat een eiwit, nodig voor de stevigheid 

van de spiercellen, niet kan worden 

gemaakt. Dit door een fout op het X-

chromosoom. Omdat deze fout op het X-

chromosoom zit, zijn het in overgrote 

meerderheid jongens die Duchenne 

Spierdystrofie hebben. Wereldwijd 1 op de 

3500 jongens.  

Als je met Duchenne spierdystrofie wordt 

geboren, breken je spieren langzaam maar 

zeker af en word je steeds minder sterk. 

Kleine kinderen met Duchenne vallen vaak 

en kunnen niet goed rennen. Als het lopen 

niet meer gaat worden ze afhankelijk van 

een rolstoel (meestal rond 10-12 jaar). 

Wanneer de ademhalingsspieren te zwak 

worden is beademing nodig (meestal rond 

20 jaar). Ook de hartspier wordt steeds 

zwakker waardoor Duchenne spierdystrofie 

uiteindelijk een fatale ziekte is.  

Voorlopig bestaat er nog geen middel om 

deze kinderen te genezen. Maar dankzij  

beademing en het gebruik van (hart)

medicatie is de levensverwachting de 

afgelopen jaren wel toegenomen tot 

gemiddeld 30 jaar.  

 

Duchenne Heroes 

Duchenne Heroes is een mountainbiketocht  

door 4 landen (Duitsland, Luxemburg, België 

en Nederland) waarbij de deelnemers in 7 

dagen 700 km fietsen. Het evenement vindt 

dit jaar voor de 11e keer plaats van 18 tot en 

met 24 september 2016.   

De voorbije 10 edities hebben de bikers van  

Duchenne Heroes al ruim 9 miljoen euro  

opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek 

dat door Duchenne Parent Project wordt 

geselecteerd.  De Belgische deelnemers 

haalden daarvan  van 2011-2015 niet minder 

dan 495 000 euro op. 

Waarom is er geld nodig?  

Langs verschillende wegen zoeken weten-

schappers naar mogelijkheden om de ziekte 

te stoppen of te genezen. Er is de laatste 

jaren succesvol onderzoek gedaan naar de 

oorzaak van de ziekte, de levensverwachting 

is gestegen, maar ondanks dat kunnen de 

kinderen nog steeds niet genezen. Daarvoor 

is er meer onderzoek nodig en dus ook geld.  

 

 

Duchenne Parent Project is een organisatie 

opgericht door ouders van kinderen met Du-

chenne Spierdystrofie.  

Deze organisatie heeft maar één doel: het  

onderzoek naar de genezing of behandeling van 

Duchenne Spierdystrofie te bevorderen en het 

geven van informatie aan iedereen die betrok-

ken is bij Duchennepatiënten. Hierdoor kan de 

medische zorg en de kwaliteit van leven 

verbeteren voor de patiënten.  


