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WAT IS CF?
CF staat voor Cystic Fibrosis. Of in gewoon Nederlands Taaislijmziekte. Een verborgen ziekte aan de buitenkant en 
ongeneeslijk van binnen. Taai slijm dat zorgt voor een moeilijke afvoer van bacteriën, wat zorgt voor frequente ont-
stekingen, waardoor kleine littekens ontstaan, met een langzame onomkeerbare achteruitgang van de longfuncties  
tot gevolg. Een levensverwachting van 40-45 jaar is waar 1500 CF-patiënten in Nederland het op dit moment 
mee mogen doen. 
Het goede nieuws is dat de levensverwachting de afgelopen jaren is toegenomen door de wetenschap waardoor  
er inmiddels medicijnen zijn gevonden voor enkele groepen CF-patiënten. Het slechte nieuws is dat CF zich 
op heel veel manieren uit, waardoor behandeling ofhet vinden van HET medicijn heel lastig is. Er is absolute  
overtuiging dat het gevonden gaat worden, alleen de middelen bepalen wanneer. En tijd is nou net wat alle 
CF-patiënten niet hebben! 
Er is dus meer onderzoek nodig en geld is hierbij de grote speler. En zo ontstond in september 2019 de gedachte om 
een stichting op te richten. Die gedachte werd meteen omgezet naar een bezielende actie en zo is de Stichting nu 
een feit met als ‘missie’: ‘het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijke 
genezing van Cystic Fibrosis.

Wij zijn Peet & Chell en de trotse bezitters van Café aan 
Zet; het gezelligste café van Delfshaven in Rotterdam. 
Maar waarom wandelen we dan helemaal hier?
Thuiszitten begon behoorlijk te vervelen en de harde 
waarheid is dat we ook voorlopig nog niet open mogen. 
En daarom zijn we deze voettocht begonnen; 
aanvankelijk met als doel Assen. Maar al wandelend is nu 
het idee ontstaan om te blijven wandelen totdat we weer 
open mogen. Wanneer dat is weet nog niemand...

Een goede vriendin van ons opperde om voor een goed 
doel te gaan lopen. Dit is Stichting Taai geworden. 
Deze stichting opgericht in 2019, heeft als doel weten-
schappelijk onderzoek te stimuleren naar de ongenees-
lijke ziekte Cystic Fibrosis (CF, Taaislijmziekte) door middel 

van financiële bijdragen. Er is al veel 
baanbrekend onderzoek gedaan 
met prachtige resultaten, maar nog 
niet genoeg!

www.stichtingtaai.nl


