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WEER EEN FLASH VOL NIEUWS




Schrijf je in vóór 5 mei!
EU Meeting Stadhuis Brussel 11 juni
EU-familiecongres 13 juni
Tegemoetkomingen volwassenen
Info voor jobstudenten







Betaal minder belastingen
Een agenda vol acties
Bestelling voeding en medisch materiaal
Extra 1: vakantietips
Extra 2: hospitalisatieverzekeringen

HET EU MUCOCONGRES EN MEETINGS IN BRUSSEL
Niet te missen – schrijf je in voor 5 mei!
Europese Topmeeting en receptie – Stadhuis
Brussel - Donderdagavond, 11 juni, 18.30-20.30:
Samen met de burgemeester van Brussel, Prof
Casimir, de ECFS congresvoorzitter, en Karleen De
Rijcke worden alle families uitgenodigd op deze
bijzondere bijeenkomst in het prachtige stadhuis
van Brussel. Dit is een unieke gelegenheid om
kennis te maken met de “top stakeholders” van
de hele Belgische en Europese mucogemeenschap - zorgverstrekkers, onderzoekers,
patiënten - en de industrie en beleidsmakers. Na
een bespreking van de resultaten en uitdagingen
in de toegang tot optimale zorg, levensverwachting en levenskwaliteit van mucopatiënten in België en Europa, zullen we allen het
glas heffen op een succesvolle verderzetting van
ons werk met en voor mensen met muco en een
beter en langer leven voor allen.

Graag maken we je nog een laatste keertje
warm voor het EU mucocongres dat in Brussel
doorgaat van 10 t.e.m. 13 juni.
Dit is een ideale gelegenheid voor onderzoekers
en clinici om kennis uit te wisselen over
mucoviscidose. Ook zullen nieuwe resultaten van
onderzoek voorgesteld en besproken worden, dit
allemaal met het oog op een betere behandeling
van mucoviscidose in de toekomst.
Voor alle bijeenkomsten inschrijven voor 5 mei
via christelle@muco.be, 02/61.32.718!
Tijdens het congres zijn er verschillende
bijzondere ontmoetingen, uitwisselings- en
infomomenten gepland die je kan bijwonen, as
je je tijdig inchrijft:
Woensdagvoormiddag, 10 juni, 9:00-12:30:
Joint Symposium CF Europe en ECFS
CF Europe en ECFS steken tijdens dit symposium
de hoofden samen om uit te wisselen over de
toegang tot nieuwe medicijnen. Patiëntenvertegenwoordigers, onderzoekers, artsen en
farma-industrie bespreken (in het Enges) hoe de
toegang kan versneld worden en hoe strategische
samenwerkingsverbanden
hiertoe
kunnen
bijdragen.

Zaterdagnamiddag, 13 juni, 12.00-17.00
Family Conference
De papieren uitnodiging viel ongetwijfeld al in je
postbus … Op zaterdag 13 juni plannen we in het
kader van het Europees Mucocongres een
infonamiddag voor famlies en andere
geïnteresseeden: “Wetenschappelijk onderzoek,
hoop voor vandaag en morgen”.
Internationale sprekers van topniveau bespreken
de laatste nieuwe trends op vlak van
wetenschappelijk onderzoek. Voertaal is Engels,
maar simultaan vertaling naar Nederlands en
Frans zijn voorzien.
Het is 20 jaar geleden dat het Europees Congres
neerstreek in België en het zal een hele tijd duren
vooraleer deze gelegenheid zich nog eens
voordoet. Kortom, dit is écht een unieke kans!
Place to be is The Square, letterlijk op een paar
stappen van het Centraal Station van Brussel.
Meer info over het Mucocongres en/ of één van
de meetings? Surf dan www.muco.be of neem
contact op met Karleen.
Heb je muco en wil je graag aan deze
bijeenkost(en) deelnemen? Dan dien je je te
houden aan de Europese richtlijnen inzake
kruisbesmettingen. Op de keerzijde van de
uitnodiging van de Familiedag (zie ook
www.muco.be) staat alles van naaldje-totdraadje uitgelegd.

OPROEP TOT BIJDRAGEN ROND MUCOCENTRA VOOR HET CONTACTBLAD
In juni brengen we een dossier in het Contactblad
over centrumzorg. De MUCOCENTRA bestaan dit
jaar 15 jaar. Gelukkig kunnen we al langer
beroep doen op mucospeicalisten in ons land,
maar 15 jaar geleden werden de mucocentra
erkend waardoor extra middelen vrijkwamen om
de multidisciplinaire zorg uit te bouwen en meer
mensen zich konden specialiseren en betere zorg
aanbieden. Wil je je ervaringen delen over de
ervaringen van jou of je kind in je mucocentum?

Misschien wil je jouw mucoteam voor een of
ander bedanken of eens in de bloemetjes zetten?
Of heb je een paar ideetjes over wat anders kan?
Al jouw verhalen en/of foto's met een paar
lijntjes bij zijn welkom voor ons volgende
Contactblad. Een unieke kans om je verhaal en
ideeën te delen met zorgverstrekkers, andere
families en sympathisanten! Email je bijdrage
naar: karleen@muco.be voor 10 mei.

CREON® 40000 TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR
Sinds april is Creon® 40000 tijdelijk niet
beschikbaar in België. Dit is het gevolg van een
lager dan verwachte concentratie aan actieve
stoffen (enzymen) die gebruikt worden bij de
productie van Creon 40000.

De producent stelt alles in het werk om dit
probleem snel op te lossen, maar meldt wel dat
dit langere tijd kan duren. In de tussentijd: neem
contact op met je mucocentrum. Zij zullen je
adviseren. We houden je op de hoogte!

TEGEMOETKOMINGEN VOOR VOLWASSENEN: VERMIJD ONAANGENAME VERRASSINGEN
Wijzigingen in je situatie kunnen gevolgen
hebben voor je inkomensvervangende en of
integratietegemoetkoming, of de sociale en
fiscale maatregelen waarvan je gebruik kunt
maken. Als je bepaalde wijzigingen niet op tijd
meldt, kan dat ook gevolgen hebben voor je
tegemoetkoming.
 Wat moet je zo snel mogelijk melden aan de
FOD Sociale Zekerheid, Directoraat Personen
met een handicap? Elke wijziging in je
gezinssituatie zonder dat je burgerlijke staat
verandert (bvb. samenwonen).
 Wat moet je binnen de 3 maanden melden?
1. elke stijging van meer dan 20% in je
arbeidsinkomen ;
2. elke daling van meer dan 20% in je
arbeidsinkomen;
3. elke verandering in soort inkomen (bijv. je
ontvangt een werkloosheids- of arbeidsongeschikt-heidsuitkering i.p.v. of naast je
arbeidsinkomen);
4. je bent beginnen werken als zelfstandige.
In principe is het zo dat je een wijziging in
burgerlijke staat (je huwt, scheidt, …) of wanneer
je als werknemer bent beginnen werken zelf niet
meer hoeft te melden aan de FOD Sociale
Zekerheid omdat ze hiervan automatisch op de
hoogte worden gebracht.

Wij raden je echter aan elke wijziging in je
situatie veiligheidshalve toch zelf ook te melden
aan de FOD Sociale Zekerheid.
Hoe meld je dit? In theorie volstaat een
eenvoudige brief (géén aangetekende brief!!).
Een
email
is
beter
(via
http://www.handicap.fgov.be/nl/meer-info/onscontacteren), je kan ook bij het gemeentehuis of
stadhuis langsgaan om dit te melden.
Wat gebeurt er wanneer je een wijziging niet
tijdig meldt of vergeet te melden ? Wanneer je
tegemoetkoming daalt door de wijziging in je
situatie zal de FOD Sociale Zekerheid voor de
periode dat je “te veel tegemoetkomingen” hebt
ontvangen deze allemaal terug vorderen vanaf
het moment dat de wijziging zich in je situatie
heeft voorgedaan. Gevolg? Wij zien dat soms
sommen van 10.000 euro en meer teruggevorderd worden. Er kan dan wel een aanvraag
ingediend worden tot kwijtschelding van schuld
binnen een termijn van drie maanden, maar je
bespaart jezelf veel ellende door tijdig
veranderingen te melden. Dan worden de
bedragen immers niet teruggevorderd.
Vragen? Problemen? Neem contact op met Ulrike
via ulrike@muco.be of bevraag je bij de sociaal
werker van je mucocentrum.

AAN DE SLAG ALS JOBSTUDENT
Een leuk idee … maar opgelet!
Als je als student met muco een studentenjob wil
doen, ben je gemakkelijker dan je denkt je
bijkomende kinderbijslag kwijt. Daarom herhalen
we hier nog eens de spelregels zodat je na je
harde zwoegen niet vaststelt dat je meer geld
verloren dan gewonnen hebt!!! Laat één zaak
duidelijk zijn: voor bijkomende kinderbijslag
gelden andere regels dan voor de gewone
kinderbijslag!!! En voor de
inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming
(voor21plussers) gelden wéér andere regels!
Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt
hou je altijd je recht op kinderbijslag.
Bijkomende kinderbijslag 18+
Vanaf 1 september van het jaar waarin je 18
wordt, gelden er andere regeltjes. Normaal
verlies je als 18-plusser het recht op bijkomende
kinderbijslag als je werkt. Een vakantie- en
studentenjob uitoefenen én de bijkomende
kinderbijslag behouden kan wél... als je aan één
van de volgende voorwaarden voldoet: (1) Je
studeert en werkt als jobstudent: maximum 50
dagen per jaar OF (2) Je studeert en werkt met
een gewoon arbeidscontract of als zelfstandige,
maar hoogstens 240 uren per trimester (=periode
van 3 maanden of “kwartaal” zoals ze dat graag in
officiële teksten noemen). Als je na de
zomervakantie verder studeert, mag je onbeperkt
werken in het 3de trimester (juli tot september).
Elke dag waarvoor je loon ontvangt telt mee,
bijvoorbeeld ook een wettelijke feestdag of
ziektedag! Het is heel belangrijk dat je het max.
aantal dagen of uren niet overschrijdt. Je job is
onder die voorwaarden niet onderworpen aan de
sociale zekerheid en moet dus niet doorgegeven
worden aan de RSZ.
Gewone kinderbijslag 18+
Studenten die ouder zijn dan 18, en dus niet
meer leerplichtig, moeten aan een aantal
voorwaarden voldoen om hun gewone
kinderbijslag te blijven behouden. Voor de
gewone kinderbijslag wordt geen onderscheid
gemaakt tussen een studenten- en een gewoon
contract. Van belang is de periode waarin je
werkt. Tijdens de zomervakantie (juli, augustus
en september) mag de student onbeperkt
werken. Tijdens het schooljaar geldt de 240-urenregel: per trimester mag je niet meer dan 240
uren werken (± halftijdse job).

Als je stopt met studeren, dan mag je van juli t/m
september ook maar 240 uur werken. Werk je
meer, dan gaat de kinderbijslag voor de drie
maanden van dat trimester verloren. Het aantal
gewerkte uren wordt gecontroleerd via de RSZaangifte door de werkgever. Pas op: dit alles
geldt alleen voor de gewone kinderbijslag, niet
voor de bijkomende !
Tegemoetkomingen voor volwassenen
Als je als 21-plusser een inkomensvervangende
en/of integratietegemoetkoming ontvangt, mag
je in principe max. 3 maand werken voor er iets
van je tegemoetkoming afgetrokken wordt. Als je
alleen in de zomervakantie werkt, met een
studentencontract, kan je dus zonder problemen
je tegemoetkoming behouden. Maar je moet wel
opletten als je tijdens het jaar af en toe een jobke
doet! Werk je bijvoorbeeld elke zaterdag, dan
heb je op een jaar dus maar 52 dagen gewerkt,
maar dat tellen ze toch als 12 maanden!
Dus elke maand waarin je werkt, telt mee!!!
Belastingen & studentenjobs
Iets verdienen als jobstudent kan gevolgen
hebben voor de belastingen van de ouders en de
student zelf.
Als een student meer dan € 7380 netto (€ 9459
bruto) verdient, moet hij zelf belastingen betalen.
Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders
(voor aanslagjaar 2016, inkomsten van 2015),
mag de jobstudent maar een maximumbedrag
per jaar verdienen. In een 2-ouder gezin mag het
inkomen van de student netto max € 3120 euro
(3900 bruto) bedragen. Deze cijfers zijn hoger
voor kinderen van alleenstaande ouders (€4500
netto en 5625 bruto) en nog meer als die
kinderen een erkende handicap hebben.
In principe worden alle inkomsten die een
student ontvangt meegerekend voor de
berekening van deze grenzen. De eerste € 2600
die je verdient in het kader van een
studentencontract worden echter niet mee in
rekening gebracht. Voor onderhoudsgelden geldt
een gelijkaardige regel: de eerste € 3120 wordt
niet meegerekend voor de berekening van de
inkomsten.
Hou er ook rekening mee dat iemand die
bijkomende kinderbijslag krijgt voor 2 kinderen
ten laste telt. Een kind minder ten laste hebben
kan je zo’n € 300 tot 2000 belastingen per jaar
kosten!

Aantal dagen studentenjob?
Werk je met een studentenovereenkomst, dan
moet je geen sociale bijdrage betalen op je loon,
op voorwaarde dat je per jaar niet meer dan 50
arbeidsdagen werkt. Onder een arbeidsdag
verstaan we elke dag waarvoor je loon ontvangt,

dus ook weekends en feestdagen, dagen waarop
je ziek was, enz. Voor meer informatie over
studentenarbeid neem je contact op met je
vakbond, studentendienst of interimkantoor. Ook
de sociaal werker van je mucocentrum of Ulrike
(via ulrike@muco.be) kan je bijstaan.

BETAAL MINDER BELASTINGEN
Het aangifteformulier voor de belastingen valt
ongetwijfeld binnenkort in je brievenbus… bij
deze een kleine herinnering. Heeft je kind 4
punten in pijler 1 voor de bijkomende
kinderbijslag of heeft een gezinslid recht op een
inkomensvervangende tegemoetkoming, een
invaliditeit van minstens 66% of een
integratietegemoetkoming categorie 2, dan heb
je recht op een toeslag op de belastingvrije som.
Een kind met een erkende handicap telt voor
twee kinderen ten laste. Een volwassene met
“een handicap” ziet de toeslag op de

belastingvrije som met meer dan € 1300
toenemen. Kortom, je betaalt een pak minder
belastingen!
Belangrijk! Ook als je geen inkomensvervangende
en/ of integratietegemoetkoming ontvangt
omdat jouw inkomen of dat van je partner te
hoog zijn, maar je hebt wel de erkenning op zak,
geniet je van dit fiscaal voordeel !
Dus … ben je in één van bovenstaande situaties :
niet vergeten aanvinken op je belastingsaangifte
dat jij of je kind een erkende handicap heeft !

AANPASSINGEN NAAM EN SMAAK VAN NUTRICIA-DRANKJES
We kondigden al aan dat Nutridrink van naam
gewijzigd is en nu Fortimel energy noemt.
Er is recent ook een smaakwijziging doorgevoerd
voor deze drankjes. Volgens de firma is de
nieuwe smaak getest en bleek die beter
gewaardeerd te worden, maar zal je allicht
meerdere dagen nodig hebben om aan de nieuwe
smaak te wennen. Fortimel Extra bevat nu een

nieuwe eiwitblend, bestaande uit dierlijke
(koemelk) en plantaardige eiwitten. Voordien
bevatte Fortimel Extra enkel koemelkeiwitten.
Met deze eiwitten willen ze dichterbij een
normale gevarieerde voeding komen, in lijn met
de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast bevat de nieuwe Fortimel
Extra een verhoogd vitamine D gehalte.

SPECIAL: TWEE UITNEEMBARE BIJLAGEN
Zoals in de Flash van april 2014, bezorgen we jou
ook dit jaar twee extra bijlagen. Zij het
(uiteraard!) aangepast aan de nieuwigheden van
2015.
We kiezen voor twee uitneembare bijlagen zodat
je die gemakkelijk kan bewaren én consulteren bij
je thuis: een bijdrage over vakantietips en een
bijdrage over hospitalisatieverzekeringen bij je
ziekenfonds. Deze laatste bijdrage werd
geschreven door het Vlaams Patiëntenplatform,
een organisatie waar wij nauw mee verbonden
zijn. We vragen je wel deze bijdrage met de
“mucobril” te lezen.

Dit betekent concreet dat als er te lezen staat dat
er slechts wordt tussengekomen in de kostprijs
van een tweepersoonskamer, je in je achterhoofd
moet houden dat kinderen, jongeren en
volwassenen met muco steeds opgenomen
worden in een 1persoonskamer omdat de
mucoconventie van het RIZIV dit zo voorschrijft
(behalve op de post transplantafdeling). Dit
houdt meteen ook in dat je beschermd bent
tegen honorariasupplementen én dat de
hospitalisatieverzekering wél tussenkomt voor
opname in een dergelijke 1persoonskamer. Véél
leesplezier!

AGENDA
DATUM
30/04
1/05
1-3/05
3/05
6/05
18/05
23/05
23-24/05
27/05
30/05
31/05
31/05
10-13/06
11/06
13/06

ACTIE
PLAATS
MEER INFO
Scholenloop Harten Troef
Pepingen
info@muco.be
Deelname 10 km
Knokke
info@muco.be
Theaterstuk
Ronse
www.muco.be
Opendeurdag scouts
Grobbendonk
www.muco.be
Sponsorloop Ensorinstituut
Oostende
info@muco.be
Fietstocht Zeepreventorium
Vlaanderen
info@muco.be
Lunglife Run
Diepenbeek
www.muco.be
WE Muco
Moeskroen
www.amcm.be
Sponsortocht
Bienne-lez-Happart
www.muco.be
Kiko Muco Cup
Evere
www.muco.be
Run for Air – 20 km
Brussel
http://mucorunforair.blogspot.com
Eetdag N-VA
Lubbeek
www.muco.be
Europees Mucocongres
Brussel
www.muco.be
EU Top Meeting & receptie
Stadhuis Brussel
www.muco.be
Family Conference
Brussel
www.muco.be
Voetbaltornooi
13/06 Reach for the Stars
Halle
www.muco.be
14/06 Balade en moto
Liers
www.muco.be
21/06 Verrassingsontbijt
Arendonk/OTurnhout www.muco.be
4/07 Voetbalevenement Dames
Bilzen
www.muco.be
23/08 Familiedag Hard/t voor muco
Puurs
www.muco.be
27-29/08 Climbing for Life
Vogezen
www.climbingforlife.be
27-29/08 Climbing for Life
Vogezen
www.climbingforlife.be
9/09 Verjaardagsconcert De Spil
Roeselare
www.muco.be
12/09 Karting
Frasnes-lez-Gosselies www.muco.be
20/09 Zevendonk voor muco
Zevendonk
www.zevendonkvoormuco.be
26/09 Just Relay
Antwerpen
www.justrelay.be
5/11 Dansvoorstelling studio Credo
Brugge
www.muco.be
21/11 Souper
Belgrade
www.muco.be
21/11 Infodag families
Zelzate
www.muco.be
16-22/11 Europese Mucoweek
België
www.muco.be
Meer info over de acties via Michelle – over infodagen en congressen bij Karleen of via www.muco.be.

LUNGLIFE RUN 23 MEI DIEPENBEEK
Om de Mucovereniging te steunen organiseert
Siebe (broer van Robbe, met muco) met zijn
studentenvereniging Miezerik op zaterdag 23 mei
een benefietloop in Diepenbeek. De hele dag zal
de mens met muco in de kijker worden gezet:
vanaf 10u is iedereen welkom op de campus van
de universiteit Hasselt voor een symposium van
Profs Thomeer en Hansen. Zij zullen meer info
geven over muco en het belang van sport hierbij.

Na een hapje en een tapje worden de benen
ingesmeerd voor het lopen, met afstanden van
2,5, 5 of 10 km. Voor zij die niet mee sporten en
de nagenieters zijn er verschillende drank- en
eetstanden op het terrein voorzien. Meer
informatie vindt u via www.muco.be. Voor
vragen in verband met het symposium of de
benefietloop kan u contact opnemen via
siebe.ceuppens@hotmail.com.

VERRASSINGSONTBIJT MUCO/DUCHENNE * ARENDONK/OUD-TURNHOUT 21/6
Op zondag 21 juni wordt er opnieuw een
verrassingsontbijt georganiseerd voor de
Mucovereniging en de ziekte van Duchenne. Het
fantastisch lekkere ontbijt staat ondertussen al

gekend in heel Arendonk en Oud-Turnhout. Als je
er dus graag van wil meegenieten, moet je snel
bestellen! Meer info via www.muco.be.
Smullen maar!

20 KM VAN BRUSSEL – KOM DE LOPERS VOOR MUCO AANMOEDIGEN !
Op zondag 31 mei wordt om 10u aan het
Jubelpark het startschot gegeven voor de race
van het jaar voor muco, namelijk de 20 km van
Brussel ! De Mucovereniging zal de groene kleur
verdedigen met maar liefst 418 lopers, een
nieuw record !
Een “loopje” van 20km door onze heuvelachtige
hoofdstad? Het is een serieuze inspanning en een
echte uitdaging. Daarom roepen we op om
massaal te komen supporteren voor onze lopers.
Je kan langs heel het parcours supporteren, maar
wij hebben twee plaatsen waar we verzamelen.
 Op kilometer 15 aan het Hermann-Debrouxviaduct: in de buurt van het viaduct (nabij
metrohalte Demey) voorzien we onze lopers
van fruit aan een kleine muco-stand.

Ook zal een djembébandje hen met hun
ritmes trachten vooruit te stuwen. Neem
zeker je luide stem mee, want ze gaan alle
steun kunnen gebruiken. Na km 15 volgt
namelijk nog de Tervuursesteenweg, en wat
gaat die omhoog...
 0p km 19 tov brasserie La Terrasse (aan
metrostation Merode). Dit is ook de plek waar
er met de lopers voor de wedstrijd
afgesproken wordt voor de foto (om 9.15u) en
waar we met de supporters afspreken net
voor de eindmeet. Hier kan je de lopers voor
de laatste kilometer aanmoedigen en een
glaasje drinken!
Voor meer info of aanvraag van een mucovlag
kan je terecht bij Kris.

NIEUWE COLLEGA KRIS STELT ZICH VOOR
Hallo, mijn naam is Kris Van Kerkhoven. Op 2
maart startte ik vol enthousiasme als
verantwoordelijke
communicatie
en
fondsenwerving bij de mucovereniging. In de
toekomst wil ik graag mijn steentje bijdragen in
deze fantastische organisatie. In deze korte tijd
dat ik ondertussen bij de Mucovereniging actief
ben, ben ik bijzonder onder de indruk geraakt van
het engagement dat zoveel mensen dagelijks

opnemen in de strijd tegen mucoviscidose. Ik zie
het als één van mijn belangrijke taken om vanuit
de mucovereniging dit engagement verder te
ondersteunen. De komende maanden hoop ik
dan ook met heel wat onder jullie het gesprek te
kunnen aangaan. Uiteraard mogen jullie me ook
steeds zelf contacteren! Willen jullie Kris graag
zelf contacteren? Dat kan via kris@muco.be of 02
66 33 909.

DE MUCOVERENIGING TOT JE DIENST
Karleen
Ulrike
Marie
Ken
Catheline
Christelle
Isa
Johan
Michelle
Kris
Vero
Christophe

Directie en contact families
Families en volwassenen met muco
Educatie en info
Beleid en terugbetalingen
Bezoeken Antwerpse centra
Bestelling voeding
Bestelling medisch materiaal
Vrijwilligers en logistiek
Fondsenwerving, acties & aapjes
Fondsenwerving en communicatie
Inktpatronen
Adreswijzigingen, fiscale attesten

karleen@muco.be
ulrike@muco.be
marie@muco.be
ken@muco.be

02/ 66 33 904
02/ 66 33 900
02/ 66 33 903
02/ 61 32 719

christelle@muco.be
isa@muco.be
johan@muco.be
michelle@muco.be
kris@muco.be
vero@muco.be
Christophe@muco.be

02/ 61 32 718
02/ 61 32 710
02/ 66 33 901
02/ 66 33 906
02/ 66 33 909
02/ 66 33 907
02/ 61 32 712

BESTELLING VOEDING EN MEDISCH MATERIAAL
Geef je bestelling voor VOEDING door aan Christelle, via email: christelle@muco.be of per tel 02/61 32 718.
De bestellingen worden thuis bezorgd. Betaal nooit aan de leverancier, maar wacht op de factuur die je van onze
vereniging krijgt. Van alle onderstaande firma’s kan je alle producten (voor bij- en sondevoeding) bestellen, ook
wat niet in deze lijst staat. Voor gratis thuislevering: min. 3 kartons, behalve Delical: 1 en Procal: 2 kartons.
FIRMAS
DELICAL
(BS Nutrition)

PRODUCT
Delical Effimax 2.0

Kcal/ml
2

Delical MAX.300
Delical HP-HC

2
1.5

Fresubin Energy
Fresubin Energy Vezels
Fresubin 2 kcal
Vezels Fresubin 2 kcal Fibre

1,5
1,5
2
2

FRESENIUS

Fruitdrank Fresubin Jucy Drink
Voor kinderen Frebini Energy

Resource Energy Drink
Resource Junior
Resource 2.0
Resource 2.0 Fibre

1,25
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
2

Resource HP HC
Resource Fruit

1,3
1,25

Frebini Energy Fibre
voor in melk Calshake

NESTLE
Vroeger Clinutren

Alfare
Resource Dextrine Maltose

NUTRICIA

Fortimel Compact
Vroeger nutridrink Fortimel energy
Fortimel energy
multifibre
Eiwit+energie Fortimel Extra
Vroeger Fortini Nutrinidrink Multi Fibre

Nutrinidrink Smoothie
Vroeger Ensini Fortimel Jucy

Fortimel
Voor in melk Scandishake

VITAFLO

Renilon
Procal Shots

2,4
1,5
1,5

PER KARTON
SMAAK
24 x 200ml vanille, chocolade, koffie, perzik/passie, vezels:
karamel, aardbei, granen
24 x 300ml vanille, chocolade, koffie, karamel, aardbei
24 x 200ml vanille, chocolade, koffie, karamel, rode
vruchten, perzik/abrikoos en natuur
24 x 200ml aardbei, cassis, cappucino, tropisch fruit, vanille
24 x 200ml aardbei, choco, karamel, vanille
24 x 200ml abrikoos-perzik, bosvr., cappuccino, vanille
24 x 200ml abrikoos-perzik, cappucino, choco,
citroen-yoghurt, vanille
24 x 200ml ananas, sinaas, zwarte bessen
24 x 200ml aardbei, banaan
24 x 200ml choco
6 x 7 zakjes aardbei, banaan, choco, vanille
24 x 200ml aardbei, abrikoos, banaan, choco, koffie, vanille
24 x 200ml aardbei, choco, vanille
24 x 200ml aardbei, abrikoos, vanille
24 x 200ml aardbei, abrikoos, bosvruchten,
koffie, neutraal, vanille
24 x 200ml aardbei, choco, karamel, perzik, vanille
24 x 200ml appel, framboos-zwarte bes,
peer-kers, sinaas
6 x 400 g
/
6 x 500 g
neutraal
24 x 125ml aardbei, banaan, choco, mokka, vanille
24 x 200ml aardbei, banaan, choco, vanille
24 x 200ml aardbei, choco, vanille

1,5

24 x 200ml

aardbei, abrikoos, bosvr., choco, koffie, vanille

1,5
1,5
1,5
1
2
4.0
3,3

24 x 200ml
24 x 200ml
24 flesjes
24 x 200ml
8 x 6 zakjes
30X125ml
24x120ml

aardbei, choco, vanille, banaan
rode vruchten, zomerfruit
appel, aardbei, bosvruchten, sinaas
aardbei, bosvruchten, choco, vanille
aardbei, choco, neutraal, vanille
abrikoos, karamel
aardbei en neutraal (melkachtig)

MEDISCH MATERIAAL








Neuskannetje voor neusspoeling
Flutter (wit) /Gelomuc (groen)
Fixatiebanden - kinesitherapie
Bobathbal voor kinesitherapie
Nierbekkens: voor 300
Pep-masker en onderdelen
Pari: aerosoltoestellen en onderdelen

€9
€ 60/35
€ 13/30
€ 22/43/55
€ 51
op vraag
op vraag

TE BESTELLEN BIJ ISA
Contact: isa@muco.be,
tel 02/675.57.69
Voor verzendingen wordt de reële
post-prijs aangerekend.

PRIJS
€45
€60
€33
€33
€34
€47
€47
€34
€38
€38
€108
€40
€39
€56
€59
€45
€32
€83
€40

€52
€47
€48
€53
€44
€62
€40
€38
€120
€70
€68

