Je kan bij de FAPA ook brochures
krijgen die je aan je juf of meester
kan geven zodat zij beter kunnen
begrijpen wat er met je aan de hand
is. Ze kunnen ook de website
gaan lezen.

Als je er in je klas
over wil spreken kunnen je mama of
papa of zelfs je juf of meester je hierbij
ook helpen hoe je dit best aanpakt.

praten of niet !

Sommige kinderen met FAP voelen zich
triest of zijn wel eens bang of boos
omdat ze FAP hebben. Het kan zijn dat
je je beter voelt als je hierover iets kan
vertellen tegen een vriend of een
vriendin. Omdat FAP zo zeldzaam is, is
het voor andere mensen niet altijd
eenvoudig om goed te begrijpen waar je
het zelf moeilijk mee
Iedereen moet
hebt.
Maar
een
zich vrij voelen
gesprekje erover kan
om erover te
wel deugd doen.

Vertel je je vrienden
dat je FAP hebt ? En in
je klas ?

Met dank aan de Stichting tegen Kanker

Familial Adenomatous Polyposis Association
Leuvensesteenweg, 479
1030 Brussels
Tel : 02/743.45.94 ● Fax : 02/734.92.50
info@belgianfapa.be ● www.belgianfapa.be
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te beantwoorden...

wij zullen je vraag proberen

of mag je ons ook bellen en

kan je het de dokter vragen,

onze website gaan kijken,

over te weten… kan je op

Als je zin hebt om er meer

Dag, mijn naam is
Vic.
c Hier zijn mijn
mama en papa, mi
jn hond Rimbo en
de dokter die on
s volgt. Ik ga je in
deze folder meer
vertellen over FA
P.
Als je wil, kan je
me ook op de
website (www.belg
ianfapa.be) vinden
.

Familiale
adEnomateuZe
polypose aan
jongeren uitgelegd
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Je dikke darm maakt de
stoelgang klaar. De dikke
darm zorgt er namelijk voor
dat het water dat nog in
de rest Van het eten zit
eruit wordt gehaald
zodat je geen platte
stoelgang (=diarree)
hebt.

Wanneer je eet, zal je eten van je mond naar je
slokdarm, je maag en je darmen gaan. In de
dikke darm zit alleen nog dat
deel van je
eten dat je lichaam niet meer
nodig
heeft.

Wat is de dikke
darm ?

Je zal informatie terugvinden over de werking
van de dikke darm, wat poliepen zijn, wat FAP
is en wat men eraan kan doen. Als je beter
begrijpt wat er gebeurt en wat de aandoening
en de behandeling precies inhoudt, zal je ook
meer controle over je lichaam hebben.

Deze
folder geeft
informatie over FAP bij kinderen en tieners.
FAP is de afkorting van een moeilijk woord:
Familiale Adenomateuze Polypose.

Wat staat er in
deze folder?

ziek, toch is het erg
belangrijk om elk jaar
naar de dokter te
gaan. Hij zal je dikke
darm onderzoeken en
kan de poliepen
weghalen.

Sommige kinderen
krijgen flinke diarree of
hebben plots bloed in de
stoelgang. Dit kan je dan
best aan je mama of papa
vertellen zodat je naar de
dokter kan gaan om je
darm te laten onderzoeken.

De meeste kinderen met FAP krijgen poliepen in de
dikke darm als ze 10 - 12 jaar oud zijn. Sommige
kinderen zijn ouder wanneer ze de eerste poliepen
krijgen. Je voelt zelf niet dat die poliepen in je darm
groeien. Meestal voel je je er ook niet ziek van.
Daarom is het belangrijk om regelmatig naar de
dokter te gaan om je darm
Zelfs al voel je je niet
te laten onderzoeken.

Iemand met FAP krijgt veel poliepen in de dikke
darm. Poliepen zijn een soort bobbeltjes in je
dikkedarm. Ze zien er meestal uit zoals een
paddestoel maar
soms zijn ze ook zo
plat als een knoop.
Ze groeien aan de
binnenkant van je
darm. Je kan zelf
niet voelen dat die
poliepen in je darm
zitten.

Wat is FAP ?

FAP is een erfelijke ziekte. Soms weet je dat je vader
of moeder de ziekte FAP heeft. In dit geval heb jij de
aanleg voor deze ziekte geërfd. Het kan echter ook zo
zijn dat de ziekte bij jou is begonnen. Dat is niet
jouw schuld, je kan daar zelf niets maar dan ook
helemaal niets aan doen en je ouders ook niet.

Hoe krijg je
FAP ?

Omdat je slaapt tijdens het onderzoek, voel of merk
je hier niets van . Als je nadien weer wakker bent,
kan het zijn dat je wel wat buikpijn hebt of winden
moet laten.

Als er poliepen gevonden worden, kunnen ze
weggehaald worden. Er kan ook een stukje van zo’n
poliep genomen worden om verder te onderzoeken in
het laboratorium.

De dokter zal je
dikke darm gaan
onderzoeken door een “coloscopie” te doen. Dit is een
onderzoek met een toestel dat men “coloscoop”
noemt. Het is een instrument met een dun,
buigzaam slangetje met een lampje en een kleine
camera aan het uiteinde. Hiermee kan de dokter in
je darm gaan kijken. De dunne buis gaat via het
gaatje waar je stoelgang uitkomt (anus), naar je
dikke darm. Via het
cameraatje kan de
dokter dan op een soort
televisie, ook wel een
monitor genoemd, de
binnenkant van je darm zien.

Hoe onderzoekt de
dokter de dikke darm? En
doet dat pijn ?

