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Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De falus inpudibus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen
Jan De Wilde

SPECIAL: TWEE UITNEEMBARE BIJDRAGEN
Deze Flash bevat twee uitneembare bijdragen
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!

HET NIEUWE STATUUT “CHRONISCHE AANDOENING”
Het statuut chronische aandoening geeft je recht
op een verlaging met 100 euro van het
remgeldplafond voor de maximumfactuur én op
de
verplichte
toepassing
van
de
derdebetalersregeling voor verschillende nog te
bepalen prestaties (vanaf 1 januari 2015). Dit
neemt niet weg dat, op basis van dit statuut, je al
bij je zorgverstrekkers kan vragen om je vrijwillig
derdebetalersregeling toe te staan. Door de
derdebetalersregeling betaal je aan de
zorgverstrekker enkel het remgeld. Het
honorarium wordt rechtstreeks verrekend tussen
de zorgverstrekker en het ziekenfonds.
Voorwaarden
Twee jaar na elkaar bedragen je ziektekosten
minstens 300 euro per kwartaal. Dus om bijv. in
2014 recht te hebben op dit statuut moet je de
vorige acht kwartalen (2012 en 2013) minstens
300 euro aan ziektekosten gehad hebben. Om je
ziektekosten te
berekenen worden de
tegemoetkoming van de ziekteverzekering én je
remgeld samengeteld. Aangezien ook alle
tegemoetkomingen van de ziekteverzekering
verrekend worden (denk hierbij aan Creon, Tobi,

Cayston,
Colistineb,
ziekenhuisopnames,
kinébezoeken, …) is de kans groot dat je aan de
financiële voorwaarden voldoet om recht te
hebben op het statuut chronische aandoening.
Geneesmiddelen die niet worden terugbetaald
door de ziekteverzekering en supplementen zijn in
deze context geen “ziektekosten” en worden dus
ook niet in aanmerking genomen voor de
berekening van je ziektekosten.
Duur
Het statuut geldt voor 5 jaar omdat
mucoviscidose een zeldzame ziekte is. De
verlenging van het statuut gebeurt automatisch
wanneer je voldoet aan de voorwaarden.
Wat te doen?
In principe hoef je zelf niets te ondernemen. Je
ziekenfonds bracht of brengt je binnenkort op de
hoogte wanneer je recht hebt op dit statuut. In
eerste instantie krijg je dit statuut voor twee jaar
toegekend. Om het statuut 5 jaar te krijgen,
bezorg je een medisch attest aan de adviserende
arts van je ziekenfonds (als je ziekenfonds je dit
vraagt).

PULMOZYME VOOR IEDEREEN TERUGBETAALD
Recentelijk
werden
de
terugbetalinsgvoorwaarden voor Pulmozyme
verruimd.
Nu wordt Pulmozyme ook voor
kinderen jonger dan 5 jaar vergoed. Kan je kind
nog geen “klassieke” longfunctietest uitvoeren,

dan moet elke 6 maanden (i.p.v. jaarlijks) een
verlening van de goedkeuring tot terugbetaling
worden aangevraagd bij het ziekenfonds.
Vraag raad aan je mucocentrum!

AAN DE SLAG ALS JOBSTUDENT MET MUCO
Een leuk idee, maar... opgepast! Als je als student
met muco een studenten job 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
inkomensvervangendeen
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
studenten job 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 de jongere na de
zomervakantie verder studeert, mag hij zelfs
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 studentenen 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-uren-regel: 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 RSZ-aangifte 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 € 7350 netto (€ 9253
bruto) verdient, moet hij zelf belastingen betalen.
Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders (voor
aanslagjaar 2015, inkomsten van 2014), mag de
jobstudent maar een maximumbedrag per jaar
verdienen. In een 2-ouder gezin mag het inkomen
van de student netto max € 3100 euro (3887,50
bruto) bedragen. Deze cijfers zijn hoger voor
kinderen van alleenstaande ouders (€4490 netto
en 5612,50 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 € 2560 die je verdient in
het kader van een studentencontract worden
echter niet mee in rekening gebracht. Voor
onderhoudsgelden geldt een gelijkaardige regel:
de eerste € 3110 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.

WARME OPROEP BIJDRAGEN DOSSIER VOLWASSENEN MET MUCO
In het volgende contactblad staat het leven van
volwassenen met muco centraal. We willen
hierbij een aantal specifieke onderwerpen
belichten. Heb je bepaalde ideeën of ervaringen
over één van de volgende onderwerpen die je
graag wil delen met andere jongeren,
volwassenen en families, stuur dan zo snel
mogelijk een mailtje naar karleen@muco.be. Je
zal zien dat de thema’s reizen en sport niet (meer)
in de lijst voorkomen. Deze twee thema’s hebben
al één of meerdere auteurs gevonden.
Topics voor volwassenen met muco:
(*)
timemanagement: hoe krijg je alles in een
dag/week gedaan, (*) uitdagingen om je zorg en
behandeling goed uit te voeren, (*) werken met
muco, (*) je dag(en), leven (zinvol, bevredigend)

invullen wanneer je niet werkt, (*) gezin, mama
of papa zijn, (*) sociaal leven, vrienden en familie,
(*) zorg in, contacten met het mucocentrum, (*)
muco is meer dan de pancreas en de longen (vb
osteoporose, diabetes), …
Topics voor de omgeving: (*) partner zijn van
iemand met muco, (*) mijn mama of papa heeft
muco, (*) ouder zijn van een volwassene met
muco, …
Denk je nog aan andere interessante thema’s
(voor jezelf of anderen), geef die dan ook zo snel
mogelijk door! Deadline voor bijdragen is 10 mei,
maar we horen graag al sneller of je iets te
vertellen hebt (m.a.w. iets wil schrijven). Foto’s
zijn ook welkom, al dan niet met een tekstje.

OPENBAAR VERVOER: DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
Met de bus, tram of trein … het is altijd een
beetje reizen zéker wanneer de gezondheid je
soms parten speelt, je veel gezondheidsuitgaven
hebt etc. Het openbaar vervoer is niet voor
iedereen met muco het geknipte vervoermiddel
maar voor diegenen die er gebruik van willen
maken, sommen we alle “voordelen” nog kort
even op.
Trein
Voorrang op een zitplaats: je hebt het moeilijk om
te lopen of lang rechtop te staan, de
Voorrangskaart voor een zitplaats geeft je
garantie op een zitplaats. Je kan deze kaart
aanvragen aan het loket van je keuze of door je
aanvraag te sturen naar: NMBS – Mobility, Bureau
B-MO 051 sectie 13/5, Hallepoortlaan 40, 1060
Brussel. Je aanvraag is volledig wanneer je het
aanvraagformulier van de NMBS plus een
medisch attest van je arts waarin staat dat je niet
lang kan (mag) rechtstaan, de medische redenen
waarom dit zo is en voor welke periode dit geldt.
De kaart wordt voor een maximumduur van 5 jaar
afgeleverd. Je kan de kaart gebruiken voor reizen
ste
de
binnen België, zowel in 1 als in 2 klasse. Bij
toekenning van de Voorrangskaart kan je deze
afhalen in het station mits afgifte van een pasfoto
en betaling van € 5. Vergis je wel niet: deze kaart
biedt
je
géén
vermindering
op
de
standaardprijzen van reisbiljet of abonnement!
Kaart “Verhoogde Tegemoetkoming”: heb je recht

op de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming
voor gezondheidszorgen (je betaalt dus steeds
het laagste tarief bij de dokter, apotheker,
kinesist, …)? Dan kan jij (en je partner plus
personen ten laste) of je kind aan halve prijs met
de trein reizen in 2de klasse binnen België.
Aanvragen doe je door naar een loket van je
keuze te gaan. Daar zal de loketbediende je
aanvraag onderzoeken door verbinding te maken
met de Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid. In
deze databank worden jouw gegevens bewaard
en beheerd door het betrokken ziekenfonds.
Hiervoor dien je enkel je eID voor te leggen.
Vervolgens zal je rijksregisternummer door de
loketbediende worden ingebracht om verbinding
te maken met de Kruispuntdatabank. Bij een
positief antwoord van de databank zal de
moederkaart worden afgedrukt.
Indien er geen verbinding kan gemaakt worden
met de Kruispuntdatabank dien je langs te gaan
bij je ziekenfonds, waar je een attest kunt
aanvragen. Dat attest is 3 maand geldig. Je hebt
een attest nodig per rechthebbende. Op dat
attest moeten volgende zaken staan: het logo van
het ziekenfonds in kleur, naam en voornaam van
de rechthebbende, je adres en geboortedatum en
het feit dat je van het statuut ‘verhoogde
tegemoetkoming’ geniet. Met dit attest kun je
opnieuw terecht aan het loket, samen met je eID,
een recente pasfoto en het ingevulde

aanvraagformulier.
Na positief antwoord van de databank of na
voorlegging van het attest van je ziekenfonds,
krijg je de kaart “Verhoogde tegemoetkoming”
dan gratis van de loketbediende. Die kaart lijkt op
de treinkaarten van NMBS, met een moederkaart
en een validering. De moederkaart is 5 jaar geldig,
het valideringsbiljet 1 jaar.
De Lijn
Je hebt recht op een gratis Buzzy Pazz of Omnipas
als je gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest
én: ofwel ingeschreven bent bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap

(VAPH), of een bepaalde tegemoetkoming krijgt
van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid of door de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
gerechtigd
bent
op
bijzondere
tewerkstellingsondersteunende
maatregelen
(BTOM). Je krijgt je abonnement automatisch
thuis gestuurd op basis van de gegevens van de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Hebt je recht op
een gratis abonnement maar heb je dit nog niet
gekregen? Neem dan contact op met de dienst
Abonnementen van De Lijn..

AGENDA ACTIES EN INFODAGEN
Hieronder vind je een overzicht van acties en
infomomenten waaraan je kan deelnemen de
komende maanden in & rond Vlaanderen. Zoals je
ziet zijn er overal te lande mensen actief t.v.v.
muco! Je vindt dus zeker wel een actie in jouw
buurt. Je aanwezigheid betekent een hart onder de
riem voor de organisatoren en natuurlijk ook een
extra centje in onze muco-kas.
DATUM
10/05
10/05
11/05
18/05
30/05
31/05
07-08/06
10-14/06
21/06
22/06
22/06
22/06
29/06
29-30/08
13-14/09
20/09
21/09
11/10
11/10
08/11
15/11

ACTIE
HDC Rock
Toneelvoorstelling tvv Muco Hoopt
Dwars door Brugge
20 km / Run for Air

Neem zeker ook een kijkje op www.muco.be.
Je vindt er meer info over alle acties en intiatieven
die gepland worden door en ten voordele van de
Mucovereniging, ook die activiteiten die nog niet
gekend zijn op het moment dat we deze Flash
drukken!
Voor meer info over acties kan je terecht bij Tim,
voor infodagen bij Karleen.
PLAATS
Leuven
Wommelgem
Brugge
Bruxelles

MEER INFO
www.muco.be
www.muco.be
www.muco.be
http://mucorunforair.blog
spot.be/
Improvisatie-avond voetbalclub
Kessel
www.muco.be
Kiko Muco Cup
Evere
www.muco.be
Week-End MUCO 2014
Moeskroen
www.amcm.be
Europees Mucocongres
Göteborg
www.muco.be
Muco Hoopt 3
Londerzeel
www.mucohoopt.be
Wandelen tegen muco
Mortsel
www.muco.be
Ontbijtactie Muco/Duchenne
Oud-Turnhout en Arendonk www.muco.be
Streetparty Harley Davidson
Zwijndrecht
www.muco.be
ATS Run
Merelbeke
www.muco.be
Climbing for Life
Tourmalet (Frankrijk)
www.climbingforlife.be
Boterronde
Diksmuide
www.boterronde.be
Muco Hoopt presenteert Clouseau Londerzeel
www.mucohoopt.be
Zevendonk voor muco
Zevendonk
www.zevendonkcoormuc
o.be
Baila'r IV
Roeselare
www.mucoroeselare.be
Just Relay zwemfeest
Antwerpen
www.justrelay.be
Souper
Bertrix
www.muco.be
Algemene Vergadering
Brussel
www.muco.be

MUCO HOOPT 2014
De werkgroep Muco Hoopt organiseert dit jaar
twee evenementen. Op zaterdag 21 juni is er de
gekende formule die om 10u al start met een
grote rommelmarkt. Daarnaast wordt de markt
opgeleukt met straattheater, allerlei attracties,
een djembé-band en nog veel meer!

kast blijven, want ’s avonds is er nog een heuse
retrofuif, met muziek uit de jaren ‘80, ‘90 en
2000! De toegang is gratis en zal plaatsvinden in
het centrum van Londerzeel Sint-Jozef, dat
volledig autovrij gemaakt wordt. De sporthal zal
dienen als alternatief in geval van slecht weer.

Voor de jongste bezoekers wordt er een heus
kinderdorp gebouwd met clowns, kindergrime,
ballonenclowns, stripfiguren, springkastelen, een
kinderdisco en vele andere dingen waar de
kinderen zich mee kunnen uitleven. Vanaf 14u
komen o.a. De Laatste Show Band en de Belgian
Quo Band, een covergroep van Status Quo
optreden. De dansbenen kunnen daarna uit de

Klepper voor Muco Hoopt
Maar dat is nog niet alles. Op zaterdag 20
september stelt Muco Hoopt Clouseau voor in
zaal Blauvenne in Londerzeel. De populaire broers
zullen een live-concert spelen van meer dan 1,5
uur, met in het voorprogramma De Nieuwe
Martelaren. Afsluiten kan je op de afterparty.
Voor meer info en tickets: www.mucohoopt.be.

ONTBIJT MUCO/DUCHENNE
Op zondag 22 juni vindt de derde editie van het
Verrassingsontbijt ten voordele van muco en de
ziekte van Duchenne plaats. Wil je graag het
wetenschappelijk onderzoek naar deze ziektes
steunen? Bestel dan een heerlijk ontbijt! Het
ontbijt kan tussen 7u en 11u afgehaald worden in

de Gemeentelijke Basisschool Salto (Pausenstraat
9, Oud-Turnhout), of wordt aan huis geleverd in
Arendonk en Oud-Turnhout tussen 8u en 10u.
Meer info en inschrijvingen kan je vinden in de
agenda van onze website (www.muco.be).

TESTPERSONEN GEZOCHT VOOR ONZE WEBSITE!
Sinds eind vorig jaar hebben we een mooie,
opgefriste website waar we al vele complimenten
over kregen. Waarvoor bedankt! Het was de
bedoeling om een online plek te creëren waar
zowel
mensen
met
muco,
families,
sympathisanten, donateurs, scholen, bedrijven, …
zich in konden terugvinden. Een hele opgave!
Na enkele maanden komen nu velerlei
onderwerpen aan bod op onze webstek, maar om
ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen
kunnen blijven bereiken en nog meer kunnen
inspelen op wat er bij jullie leeft, zoeken we 5
testpersonen voor onze website!

Je hoeft helemaal geen expert te zijn om je
kandidaat te stellen als testpersoon. Zolang je
maar veel surft op het internet en leuke ideeën
hebt. We willen kijken of er zaken ontbreken, of
dat er misschien zaken opstaan die helemaal niet
van toepassing zijn. Zou je bijvoorbeeld liever een
meer interactieve website/platform hebben waar
je ervaringen kan delen of staat er al te veel info
op? Om op deze vragen een antwoord te kunnen
krijgen, is jullie hulp heel belangrijk! Geef daarom
voor 12/05 een seintje aan tim@muco.be om je
kandidaat te stellen.

INFO VOOR MENSEN MET MUCO I.V.M.
DEELNAME AAN BIJEENKOMSTEN & ACTIES
Het risico op kruisinfecties tussen mensen met
muco - Bescherm jezelf en anderen
Bij ontmoetingen tussen mensen met muco
bestaat er steeds een risico op kruisbesmetting.
Dit betekent dat iemand met muco die drager is
van een bepaalde bacterie,

een andere persoon met muco die deze bacterie
niet heeft, kan “besmetten”. Zo kan je een
infectie krijgen die niet altijd gemakkelijk te
behandelen is. Gezonde mensen kunnen niet
besmet worden. Het gaat dus alleen om risico's
tussen mensen met mucoviscidose onderling!

Omwille van het risico op kruisinfecties
organiseert de Mucovereniging zelf geen
bijeenkomsten voor mucopatiënten.

We vragen met aandrang dat alle aanwezigen met
mucoviscidose
-in
ieders
belangdeze
voorzorgsmaatregelen ter harte nemen.

Voor kinderen met muco raadden onze vereniging
en het medisch comité expliciet af om naar
bijeenkomsten en acties te komen waar ze andere
mucopatiënten kunnen ontmoeten. Daarom
wordt er sinds dit jaar ook geen Mucohappening
meer georganiseerd.

De voorzorgsmaatregelen zijn onder meer:
 Onderling voldoende afstand bewaren (best
minstens 1 meter)
 Elkaar geen handen geven
 Elkaar niet zoenen
 Geregeld je handen wassen
(en goed drogen met een papieren doek, geen
gewone ‘veel-gebruik’ handdoek)
of ontsmetten met handengel
 Gebruik papieren zakdoek bij hoesten
 Vermijd waar mogelijk voorwerpen die door
veel mensen ‘vastgepakt’ worden (vb klinken,
trapleuningen...)
Een mondmasker kan jezelf en anderen
beschermen, maar denk er wel aan om dit
regelmatig te vervangen.

Als volwassene met muco bepaal je zelf of je wil
deelnemen aan een bijeenkomst waar andere
volwassenen met muco aanwezig kunnen zijn,
zoals een fondsenwervingsactie of infodag.
Wie een bepaalde bacterie met een hoger risico
heeft, zoals onderaan de volgende kolom
beschreven, wordt gevraagd niet te komen.
De info hiernaast kan je helpen om een
geïnformeerde keuze te maken en het risico op
kruisinfecties te beperken.
Info voor mensen met muco die willen
deelnemen aan bijeenkomsten
Je kan het risico op kruisinfecties beperken door
je aan een aantal voorzorgsmaatregelen te
houden.

Als je Bulkholderia cepacia of een panresistente
bacterie hebt, bijvoorbeeld MRSA, moeten we jou
helaas vragen niet deel te nemen aan acties en
bijeenkomsten. Het risico op en de gevolgen van
een kruisbesmetting zijn dan immers te groot.
Hou er rekening mee dat het gevaar voor
besmetting klein is, maar altijd bestaat, ook als je
deze hygiënemaatregelen goed opvolgt!

HET MUCOTEAM TOT JE DIENST
In Brussel staat ons mucoteam voor je klaar om je te helpen bij je bestellingen en je vragen te
beantwoorden. Het algemeen nummer is 02/657 57 69, ons algemeen mailadres: info@muco.be.

Karleen
Ulrike
Marie
Catheline
Christelle
Isa

Tim
Michelle
Johan
Veronique

Directeur en families
Vlaanderen
Families en volwassenen
met muco NL + FR
Educatie en info scholen
Families Antwerpen
Bestelling voeding
Bestelling medisch
materiaal
Adreswijzigingen
Fondsenwerving en info
groot publiek
Acties in Vlaanderen
Bestellingen aapjes
Vrijwilligers en logistiek
Inktpatronen

karleen@muco.be

02/66 33 904

ulrike@muco.be

02/66 33 900

marie@muco.be
Catheline.wildiers@gmail.c
om
christelle@muco.be
christian@muco.be

02/66 33 903
0474/90 22 93

tim@muco.be

02/66 33 909

michelle@muco.be

02/66 33 906

Johan@muco.be
vero@muco.be

02/66 33 901
02/ 66 33 907

02/61 32 718
02/66 33 906

BESTELLINGEN VOEDING EN MATERIAAL
Geef je bestelling door aan Christelle, via email: christelle@muco.be of per tel 02/6132718. Voor gratis
levering van drankjes min. bestelling van 3 kartons, voor Procal min 4 kartons. De bestellingen worden
thuis bezorgd. Betaal niet vooraf aan ons, betaal ook 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.
Alle drankjes = 200 ml, tenzij anders vermeld
FIRMAS

PRODUCT

FRESENIUS
Fresubin Energy
200ml
Fresubin Energy Vezels
Fresubin 2 kcal
Vezels Fresubin 2 kcal Fibre
Fruitdrank Fresubin Jucy Drink
Voor kinderen Frebini Energy
Frebini Energy Fibre
Poeder voor Calshake
melk
NESTLE
Resource Energy Drink
Vroeger
Clinutren
Resource Junior
Resource 2.0
Resource 2.0 Fibre
Resource HP HC
Resource Fruit

NUTRICIA

Alfare
Resource Dextrine
Maltose
Nutridrink
Nutridrink Multi Fibre
Fortimel Compact

Eiwit+energie Fortimel Extra
Vroeger Fortini Nutrini drink Multi Fibre
Vroeger Ensini Fortimel Jucy
Fortimel
Scandishake
Renilon 4.0
VITAFLO
Procal Singles

Kcal/ml

PER KARTON

SMAAK

1,5

24 brikjes

1,5
2

24 brikjes
24 brikjes

2

24 brikjes

1,25
1,5
1,5
2

24 brikjes
24 brikjes
24 brikjes
6 x 7 zakjes

aardbei, cassis, cappucino, tropisch fruit,
vanille
aardbei, choco, karamel, vanille
abrikoos-perzik, bosvruchten,
cappuccino, vanille
abrikoos-perzik, cappucino, choco,
citroen-yoghurt, vanille
ananas, sinaas, zwarte bessen
aardbei, banaan
choco
aardbei, banaan, choco, vanille

1,5

24 flesjes

aardbei, abrikoos, banaan,
choco, koffie, vanille

€40

1,5
2
2

24 flesjes
24 flesjes
24 flesjes

€39
€56
€59

1,3
1,25

24 flesjes
24 flesjes
6 x 400 g
6 x 500 g

aardbei, choco, vanille
aardbei, abrikoos, vanille
aardbei, abrikoos, bosvruchten,
koffie, neutraal, vanille
aardbei, choco, karamel, perzik, vanille
appel, framboos-zwarte bes,
peer-kers, sinaas
/
neutraal

1,5
1,5
2,4

24 flesjes
24 flesjes
24 x 125ml

aardbei, banaan, choco, vanille
aardbei, choco, vanille
aardbei, banaan, choco,mokka, vanille

€47
€48
€52

1,5

24 flesjes

€53

1,5
1,5
1
2

24 flesjes
24 flesjes
24 flesjes
8 x 6 zakjes
30X125ml
(4x) 60x30ml

aardbei, abrikoos, bosvruchten, choco,
koffie, vanille
aardbei, choco, vanille
appel, aardbei, bosvruchten, sinaas
aardbei, bosvruchten, choco, vanille
aardbei, choco, neutraal, vanille
abrikoos, karamel
neutraal (melk-achtig), aardbei

3,3

PRIJZEN MEDISCH MATERIAAL (te bestellen bij Isa@muco.be)










Neuskannetje voor neusspoeling
€ 9
Flutter
€ 35/60
Voor verzendingen wordt
Fixatiebanden - kinesitherapie
€ 18/20/30
de reële post-prijs aangerekend
Bobathbal voor kinesitherapie
€ 22/27
Pep-masker
€ 121 (prijs opgeslagen!)
Nierbekkens: voor 100
€ 17
Pari: aërosoltoestellen en onderdelen op vraag

2014
€33
€34
€ 47
€ 47
€34
€38
€38
€108

€45
€32
€83
€40

€43
€38
€36
€120
€70
(4x ) €38

