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DE VOORDELEN VAN HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER OP EEN RIJTJE
Het globaal medisch dossier (GMD)
is een gedetailleerd dossier van de
patiënt waarin de huisarts alle
medische gegevens over zijn/haar
gezondheidstoestand bijhoudt.
Door een GMD kan je goedkoper naar de huisarts
én soms ook goedkoper naar een specialist
Het GMD beperkt het bedrag van het remgeld of
persoonlijk aandeel dat je moet betalen voor een
raadpleging bij je huisarts, in zijn of haar praktijk:
tot € 1 voor de rechthebbenden op de verhoogde
tegemoetkoming en tot € 4 voor patiënten die
geen recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming. Het GMD leidt daarnaast tot
een vermindering met 30 % van het remgeld dat je
moet betalen voor een huisbezoek, indien je recht
hebt op het zorgforfait. Om aanspraak te maken
op het zorgforfait moet je in het voorafgaande en
betrokken jaar zelf minstens 450 euro/jaar
(zonder verhoogde tegemoetkoming) of 365
euro/jaar (met verhoogde tegemoetkoming) aan
remgelden hebben én minstens 6 maanden de
erkenning
voor
de
E-pathologie
voor
kinesitherapie op zak hebben.
Wanneer je een GMD hebt bij je huisarts en je
huisarts verwijst je door naar een specialist, krijg

je meer terugbetaald voor een raadpleging bij
bepaalde specialisten. De tegemoetkoming
verhoogt: met 5 euro voor gewoon verzekerden;
met 2 euro voor personen met verhoogde
tegemoetkoming. De extra tussenkomst geldt
maar één keer per specialisme per kalenderjaar bij
een specialist (geaccrediteerd of niet) voor
inwendige geneeskunde, neurologie, psychiatrie,
neuropsychiatrie,
kindergeneeskunde,
cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie,
reumatologie, dermatovenerologie, gynaecologie,
oftalmologie, urologie, stomatologie, geriatrie,
endocrinologie en bij de neus-keel-oorarts.
Wanneer je het statuut chronische aandoening
hebt, KAN je huisarts de derdebetalersregeling
toepassen waardoor je enkel remgeld hoeft te
betalen bij een raadpleging. Je huisarts is hiertoe
echter niet verplicht. Heb je recht op de
verhoogde tegemoetkoming, dan MOET je
huisarts de derdebetalersregeling toepassen.
M.a.w. je huisarts is dan verplicht om je enkel het
remgeld aan te rekenen bij een raadpleging.
Sommige ziekenfondsen koppelen aan het GMD
nog extra voordelen. Vraag dit zéker na bij je
ziekenfonds. Of neem contact op met Ken of
Ulrike.

INKOMENSVERVANGENDE EN/OF INTEGRATIETEGEMOETKOMING? OPGEPAST!!
Sommige wijzigingen in je situatie kunnen een
grote impact kunnen hebben op je
inkomensvervangende en of tegemoetkoming, en
tevens ook op de hieraan gelinkte sociale
voordelen. Omdat we merken dat mensen niet
weten
dat
ze
hiervan bij de FOD
SZ hiervan melding
moeten maken of
het soms vergeten, sommen we hier nog eens de
belangrijkste aandachtspunten op.
Je inkomen stijgt of daalt
Als je jaarlijks inkomen of dat van je huishouden
met minstens 20% stijgt, dan ben je verplicht om
dit mee te delen binnen de 3 maanden. Zo kan

nagegaan worden of de wijziging in je inkomen
een invloed heeft op je tegemoetkoming. De
herberekening gebeurt op 31 december van het
jaar waarin de inkomsten (van jou en je
huishouden) met minstens 20% veranderd zijn.
Breng je hen niet op de hoogte, dan bestaat de
kans dat ze je tegemoetkoming of een deel van je
tegemoetkoming zullen terugvorderen.
Als je inkomen of dat van je huishouden daalt, dan
kan je een nieuwe administratieve (!)
aanvraag/herziening doen. De herberekening
gebeurt op 31 december van het jaar waarin de
inkomsten (van jou en je huishouden) met
minstens 20% veranderd zijn. Een daling van het
inkomen betekent echter niet meteen dat je een
hogere tegemoetkoming zal krijgen. In bepaalde

gevallen kan je tegemoetkoming zelfs dalen.
Vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen,
raden we je aan om een medewerker van de
Mucovereniging of de FOD SZ te contacteren en
eerst te vragen of het wel zinvol is een nieuwe
aanvraag in te dienen.
Het soort inkomen verandert
Als je arbeidsinkomen vervangen werd door een
vervangingsinkomen bv:werkloosheidsvergoeding
of invaliditeitsuitkering van je ziekenfonds, dan
moet je dit binnen de 3 maanden aan meedelen.
Er gelden immers andere cumulregels voor een
arbeidsinkomen en een vervangingsinkomen.
Concreet: een vervangingsinkomen laat zich
moeilijker combineren met onder meer een
integratietegemoetkoming.
Je gezinssituatie verandert
Wanneer je een inkomensvervangende en/of
integratietegemoetkoming ontvangt, word je
ingedeeld in 1 van de volgende 3 categorieën: (1)
categorie A: je woont samen met familieleden van
de 1ste, 2de of 3de graad, dit zijn je ouders,
kinderen, grootouders, broers of zussen, tantes en
ooms, neven en nichten, … (2) categorie B: je
woont alleen en (3) categorie C: je bent gehuwd,
je woont samen met iemand die geen familie is in
de 1ste, 2de of 3de graad of je hebt een kind ten
laste. Wanneer een verandering in je situatie leidt

tot een verandering van categorie, dan kan dit een
invloed hebben op je tegemoetkoming. Bijv. je
verlaat het ouderlijk nest en je gaat alleen wonen,
dan
zal
je
inkomensvervangende
tegemoetkoming,
wanneer
je
een
inkomensvervangende
tegemoetkoming
ontvangt, stijgen.
Blijft de vraag wanneer je een wijziging moet
melden. Veiligheidshalve doe je er goed aan om
elke wijziging te melden: je gaat het huis uit en je
gaat alleen wonen, je gaat samenwonen of huwt,
je trekt opnieuw in bij je ouders, … Zo kan er niets
mislopen en hoef jij niet te piekeren.
Je gezondheidstoestand gaat achteruit
Gaat je gezondheidssituatie erop achteruit, dan
kan je een nieuwe aanvraag indienen en dan zal je
“handicap” opnieuw geëvalueerd worden.
Opgelet:
een
verslechtering
van
je
gezondheidssituatie wil nog niet zeggen dat je een
hogere tegemoetkoming zal krijgen. Vooraleer
een nieuwe aanvraag in te dienen raden we je aan
om je mucoteam te contacteren en te vragen of
het wel zinvol is om een nieuwe aanvraag in te
dienen.
Verbetert je gezondheidstoestand, dan moet je dit
eveneens melden. Neem ook hier eerst contact op
met je mucoteam of met Ken om te evalueren of
dit zinvol is.

DE WAARBORG AMBULANTE KOSTEN BIJ ERNSTIGE ZIEKTE VAN JE
HOSPITALISATIEVERZEKERING
De meeste hospitalisatieverzekeringen, zowel de
privéverzekeringen
als
de
aanvullende
hospitalisatieverzekering van je ziekenfonds,
bieden een waarborg
ambulante kosten voor
ernstige ziekten aan en
hierbij
valt
mucoviscidose onder de
noemer ‘ernstige ziekte’
Deze waarborg houdt in dat remgelden voor

doktersbezoeken,
geneesmiddelen
en
kinesitherapie, medisch materiaal,… die je buiten
een ziekenhuisopname betaalt door je verzekering
vergoed worden.
Wil je meer weten hierover? Heb je een
hospitalisatieverzekering maar (nog) geen
waarborg ambulante kosten? Of heb je nog geen
hospitalisatieverzekering? Klop dan zeker aan bij
Ken of Ulrike

CAMPAGNE NEONATALE SCREENING
Zoals jullie weten staat neonatale screening al
sinds lang op het politieke verlanglijstje van de
Mucovereniging. Daar bestaat een goede reden
voor: de vroegtijdige opsporing van pasgeborenen
met muco zorgt ervoor dat kinderen met muco
vroegtijdig doorverwezen kunnen worden naar
één van onze mucocentra. Zo kunnen
groeiachterstand, ondervoeding en onherstelbare
longschade vermeden worden. Vandaag leggen
ouders en kinderen nog te vaak een diagnostische
lijdensweg af vooraleer ze bij onze centra
terechtkomen. Tijd voor verandering dus!
Daarom organiseerden we dit jaar een petitie voor
de
invoering
van
een
neonataal
screeningsprogramma in ons land. Meer dan
25.000 handtekeningen werden verzameld! Dit
fantastisch resultaat kon uiteraard niet zonder
jullie steun. Hiervoor willen we jullie van harte
bedanken! De petities worden nu behandeld door
de bevoegde parlementen.

We vonden alvast een grote politieke weerklank:
op 19 oktober werden we in het Vlaams parlement
uitgenodigd voor een hoorzitting in de Commissie
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op de agenda
werd ons beleidsvoorstel in al haar facetten
besproken:
de
organisatie
van
een
screeningsprogramma, financiering, de voordelen,
de aandachtspunten, … De parlementsleden
kregen de gelegenheid om vragen te stellen. Onze
twee sprekers, Ulrike Pypops (Mucovereniging) en
dr. Marijke Proesmans (UZ Leuven), stonden klaar
om de nodige toelichting te bieden. Wij hadden
alvast de indruk dat er een grote consensus over
de weg voorwaarts, de invoering van een
systematisch screeningsprogramma, bestond.

LAAT DE TEMPERATUUR STIJGEN TIJDENS DE ‘WARMSTE WEEK’!
Ook dit jaar kan Vlaanderen zich
verwarmen met Music for Life.
StuBru organiseert van 18 tot 24
december 2016 wederom de
Warmste
Week.
De
Mucovereniging is, net zoals de
voorbije jaren, één van de goede doelen die
kunnen gesteund worden. Op dit ogenblik staan er
reeds een aantal acties op stapel. Er is een
kerstconcert, er wordt gereden op rollen, er is een
muzikaal benefiet en een heuse winterbar,… Heb
jij ook zin om je schouders te zetten onder een

actie? Of deel te nemen aan de Warmathon? Ga
dan snel naar dewarmsteweek.stubru.be en
registreer je. Hou ook de Mucovereniging zeker op
de hoogte van je plannen via kris@muco.be zodat
we ook jouw actie een duwtje in de rug kunnen
geven.
We hopen op een hele, hele warme Warmste
Week ter afsluiting van onze campagne 50 jaar en
kijken ernaar uit om het tijdens deze periode
samen extra gezellig te maken! Hou onze
Facebook pagina in de gaten voor een overzicht
van alle acties.

WENSKAARTEN VOOR MUCO

In onze vorige editie kon je reeds onze
wenskaarten
folder
en
bestelformulier
terugvinden. Heb je al je kaarten besteld? Super!
Nog geen bestelling geplaatst? Wacht dan zeker
niet te lang meer want op = op. Dankzij de
kaartenverkoop kon de Mucovereniging het

voorbije jaar zo’n € 40.000 investeren in het
wetenschappelijk onderzoek naar muco. Help ons
dit jaar nog beter te doen!
Bestel online via www.muco.be/wenskaarten of
via christelle@muco.be.

KNUFFELAAPJES VOOR MUCO

Onze aapjes familie heeft er
enkele nieuwe telgen bij!
De
knuffelapen
in
zachtblauw, grijs en muco
groen zijn gearriveerd en

staan te trappelen om iemand blij te maken.
Wil jij de Mucovereniging steunen door deze
knuffelapen te verkopen? Mail dan naar
aapjes@muco.be of bel 02 6633904. Doe-oe-oeoen!

LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN VOOR HET CHARITY DINNER
Op vrijdag 25 november sluiten we de campagne
van 50 jaar Mucovereniging af met een charity
dinner in Le Palais de Plume in Ittre. We
verwelkomen je graag voor een gezellig samenzijn
met een uitgebreid diner en een charity tombola.
Wil jij dit bijzondere evenement niet missen?
Reserveer
dan
nu
je
plaatsen
via

charitydinner@muco.be of door 125 euro per
persoon te storten op BE62 5230 8010 1261 met
de vermelding ‘charity dinner + je naam’ en dit
voor 07.11.
Je geeft hiermee je steun aan het noodzakelijke
wetenschappelijk onderzoek in de strijd voor een
wereld zonder muco.

BAROKCONCERT
Vocaal ensemble Eufonia brengt op 29.10 in
Brugge en op 30.10 in Torhout een barokconcert
tvv de Mucovereniging. Laat je in vervoering
brengen door de magistrale werken 'stabat mater'

van Pergolesi en 'gloria' van Vivaldi. Tickets om
solisten, koor en orkest onder leiding van Els Bode
aan het werk te zien kan je bekomen via
www.eufonia.be.

SCALA VOOR MUCO ECUADOR
Op 22 november vieren Scala & Kolacny Brothers
’20 years Scala’ in de Stadsschouwburg in Leuven.
Dit unieke benefietconcert bijwonen kan je door
kaarten te reserveren via www.30cc.be. Je steunt
hiermee het Muco Ecuador project waarbij 10
mensen met muco in januari 2017 op expeditie
trekken naar de hoge Andestoppen in Ecuador.

De
expeditie
draagt bij tot het
aanzetten
van
mensen met muco
tot sporten en kan inzicht geven in de effecten van
bewegen op het leven van mensen met muco.

BIKE ’N JOY VOOR MUCO
Kom op zondag 6 november je positieve energie
delen op een wervelende indoor fietsmarathon
tvv de Mucovereniging. Fietsen, instructeurs, goed
gezelschap en motiverende vibes zullen aanwezig

zijn in Bowling Stones te Wemmel vanaf 10 uur.
Nodig vrienden en familie uit om te supporteren,
smeer je kuiten in en kom meefietsen!

WIE IS WIE BIJ DE MUCOVERENIGING?
Hieronder vind je een overzicht van alle
medewerkers bij de Mucovereniging. Je vindt er
telkens de contactgegevens van de persoon in
kwestie en meer informatie over waarvoor je bij
iedereen terecht kan.
Heb je toch nog een vraag die hier niet tussen staat
of kan je een bepaalde collega niet bereiken? Dan
kan je ons altijd contacteren via info@muco.be of
02 613 27 10.
DIRECTEUR
Stefan Joris – stefan@muco.be – 02 66 33 904
Stefan is verantwoordelijk voor de algemene
coördinatie van de Mucovereniging en het
personeelsbeleid. Ook vertegenwoordigt hij de
Mucovereniging op verschillende plekken zoals
lokale acties, conferenties en internationale
organisaties zoals CF Europe.
DIENST FAMILIES
Ulrike Pypops – ulrike@muco.be – 02 66 33 900

Ulrike is verantwoordelijke van de Dienst Families.
Samen met de andere medewerkers uit deze
Dienst staat ze klaar voor vragen van families en
volwassenen met muco. Zij vormt ook het
aanspreekpunt voor de mucocentra in verband
met complexere zorg- en patiënt gerelateerde
samenwerkingsvragen. Daar waar voorlopig geen
centrumbezoeken
georganiseerd
worden
fungeert Ulrike als contactpersoon voor het
mucocentrum.
Daarnaast ijvert ze voor een optimale zorg voor
mensen met muco én chronisch zieken in
regionale, nationale en internationale organen
zoals het Vlaams Patiëntenplatform, de
Raadgevende Afdeling van het Observatorium
Chronisch Zieken van het RIZIV, het Europees
Mucoregister e.a. Ulrike faciliteert het door de
Mucovereniging gesteund wetenschappelijk
onderzoek en maakt deel uit van de internationale
Patient Organisation Research Group van CF
Europe.

Ken De Marie – ken@muco.be – 02 61 32 719
Ken staat in voor de info over en opvolging van de
financiële steun van de Mucovereniging voor de
Nederlandstalige volwassenen en families. Hij
adviseert over tegemoetkoming en uitkeringen,
sociale voorzieningen, werk-ondersteunende
maatregelen, hospitalisatieverzekeringen... Ook
behartigt hij de individuele belangen van
patiënten bij diverse instanties en bezoekt hij het
UZ Brussel in afspraak met het mucoteam van het
UZ Brussel en op vraag van patiënten/gezinnen.
Tot slot is Ken de verantwoordelijke van het
nationale project van de Mucovereniging met
betrekking tot neonatale screening.
Nicolas Michaux – nicolas@muco.be – 02 61 32
715
Nicolas staat in voor de info over en opvolging van
de financiële steun van de Mucovereniging voor
Franstalige volwassenen en families. Hij adviseert
over tegemoetkoming en uitkeringen, sociale
voorzieningen,
werk-ondersteunende
maatregelen, hospitalisatieverzekeringen... Ook
behartigt hij de individuele belangen van
patiënten bij diverse instanties en bezoekt hij
verschillende Franstalige mucocentra in afspraak
met het plaatselijke mucoteam en op vraag van
patiënten/gezinnen.
Catheline Wildiers – 0474/90 22 93
Catheline bezoekt de volwassenen/gezinnen in de
sites van het 'mucocentrum Antwerpen' of via die
sites doorverwezen naar een ander mucocentrum.
Marie Wattiez
Marie Wattiez is educatief medewerker (NL) en zij
staat o.m. in voor het educatief materiaal (NL), de
schoolbezoeken en info over school en onderwijs.
Het Mucocentrum in Gent is ook het centrum dat
op haar bezoek-'lijst' staat. Omdat Marie echter
een bijkomende opleiding Klinische Psychologie
volgt, moeten we haar missen tot eind juni 2017.
DIENST FONDSENWERVING EN COMMUNICATIE
Kris Van Kerkhoven – kris@muco.be – 02 66 33
909
Kris is verantwoordelijke van de Dienst
Fondsenwerving en Communicatie. Hij is voorlopig
ook het aanspreekpunt voor Nederlandstalige
acties en voor bestellingen van aapjes of pralines.
Net als de andere leden van deze Dienst duikt hij
ook regelmatig op bij een lokale actie.
Véro Van Ertvelde – vero@muco.be – 02 66 33
907

Véro zorgt ervoor dat alle puzzelstukjes mooi
kunnen worden samengevoegd tot een mooie
nieuwe editie van het Contactblad. Dat doet ze
onder andere door alle teksten foutloos te
vertalen en ervoor te zorgen dat alles netjes bij de
drukker geraakt. Ook neemt ze de vertalingen van
het Nederlands naar het Frans voor haar rekening.
Tip! Heb je informatie die je graag wil delen met
de rest van de mucogemeenschap in ons
Contactblad? Dan stuur je dit het beste door per
e-mail naar contactblad@muco.be!
Heb je thuis nog oude inktpatronen liggen of wil je
graag de Mucovereniging steunen door de
aankoop van inktpatronen, dan helpt zij je graag
verder op weg!
Karine Van Baren – karine@muco.be – 02 66 33
908
Karine is het aanspreekpunt voor Franstalige
acties die door onze vrijwilligers georganiseerd
worden en voor Franstalige bestellingen van
aapjes en pralines. Daarnaast zorgt ze er ook voor
dat alles vlekkeloos verloopt bij de organisatie van
het golftornooi ‘Green van de Hoop’. Ook voor
vragen over het nalaten van een legaat aan de
Mucovereniging ben je bij haar aan het juiste
adres!
Katrien De Groof – katrien@muco.be – 02 66 33
903
Muco on Tour, onze petitie-actie ‘Nu is het
Genoeg!’, de speciale editie van het Contactblad
die je bij dit Contactblad hebt gevonden, het
Charity Dinner dat op 25 november plaatsvindt:
Katrien zorgt ervoor dat al deze evenementen in
het kader van 50 jaar Mucovereniging in goede
banen worden geleid!
Christophe Luckx – christophe@muco.be – 02 61
32 712
Ben je verhuisd? Dan ben je bij Christophe op de
juiste plek om jouw adreswijziging door te geven.
Ook voor vragen over fiscale attesten kan je bij
hem terecht.
DIENST ADMINISTRATIE & LOGISTIEK
Joseph Shyirambere – joseph@muco.be – 02 613
27 17
Joseph is verantwoordelijke voor de dienst
Administratie & Logistiek. Joseph zorgt er voor dat
de boekhouding klopt als een bus en waakt erover
dat de Mucovereniging in goede financiële
gezondheid blijft. Ook verzorgt hij de
dagdagelijkse personeelsadministratie.

Carinie Niyonizigiye – carinie@muco.be
Carinie helpt Joseph bij de boekhouding en staat
altijd klaar om vragen over betalingen en facturen
te beantwoorden.

Etienne Heyvaert – etienne@muco.be – 02 66 33
901
Etienne is verantwoordelijk voor de logistiek en de
coördinatie van de vrijwilligers.

Isa Deherdt – isa@muco.be – 02 61 32 710

CF EUROPE

Isa verzorgt het onthaal bij de Mucovereniging en
helpt je graag verder bij vragen over de uitlening
van medisch materiaal.

Hilde De Keyser – hilde@muco.be

Christelle Delbrassinne – christelle@muco.be – 02
61 32 718
Bestellingen van voeding worden door Christelle
steeds piekfijn opgevolgd. Zij is ook de
contactpersoon voor de kerstkaartencampagne.

Hilde werkt dan wel voor CF Europe, de
koepelorganisatie van Mucoverenigingen in
Europa, maar doet dit wel vanuit de kantoren van
de Mucovereniging in Oudergem. Hilde
coördineert de dagdagelijkse werking van CF
Europe.

AGENDA

Bij ontmoetingen tussen mensen met muco bestaat er steeds een risico op kruisbesmetting. Meer info op
onze website http://www.muco.be/nl/hoe-kan-jij-helpen/acties-evenementen
DATUM
06/11/2016
19/11/2016
22/11/2016
25/11/2016
26/11/2016
03-04/12/2016
8/12/2016
16/12/2016
18-24 dec/2016

ACTIE
Bike ‘n Joy for muco
Souper
Benefiet concert Scala
Muco Ecuador
Charity Dinner 50 jaar muco
Gospel for Life
Strong 4 Muco
Kerstconcert Kiwanis
Kerstconcert Quattro Corde
ism Rinkrank (school)
Music for Life

PLAATS
Wemmel
Belgrade
Leuven

MEER INFO
www.muco.be
www.muco.be
www.mucoecuador.be

Ittre
Brussel
Bornem
Brussel
Kalmthout

www.muco50.be
www.muco.be
Facebook event ‘Strong 4 Muco’
www.muco.be
www.muco.be

Vlaanderen

www.musicforlife.be

BESTELLINGEN VOEDING EN MATERIAAL
Geef je bestelling voor VOEDING door aan Christelle, via email: christelle@muco.be of per tel 02/613 27 18.
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 karton 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

Fruitdrank Fresubin Jucy Drink
Voor kinderen Frebini Energy
Frebini Energy Fibre
Poeder voor melk Calshake
NESTLE
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

FRESENIUS

Resource HP HC
Resource Fruit

NUTRICIA

Alfare
Resource Dextrine
Maltose
Fortimel Energy
Fortimel Energy Multi
Fibre
Fortimel Compact

Eiwit+energie Fortimel Extra

VITAFLO










Nutrinidrink Multi Fibre
Nutrinidrink Smoothie
Fortimel Jucy
Scandishake
Renilon
Procal Shots

1,3
1,25

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, bosvruchten, 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, banaan, choco, koffie
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

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

1,5

24 x 200ml

aardbei, banaan, choco, vanille

€47

1,5

24 x 200ml

aardbei, choco, vanille

€48

2,4

24 x 125ml

aardbei, banaan, choco, mokka, vanille

€52

1,5

24 x 200ml

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

aardbei, abrikoos, bosvruchten, choco, koffie,
vanille
24 x 200ml aardbei, choco, vanille, banaan
24 x 200ml Rode vruchten, zomerfruit
24 flesjes
appel, aardbei, bosvruchten, sinaas
8 x 6 zakjes aardbei, choco, neutraal, vanille
30X125ml
abrikoos, karamel
24x120ml
Aardbei, neutraal (melkachtig), banaan
MEDISCH MATERIAAL

Neuskannetje voor neusspoeling
€9
Gelomuc ( flutter groen) / Witte flutter
€ 32 / 60
Fixatiebanden - kinesitherapie
€ 13/35
Body-ball voor kinesitherapie (55 – 85 cm) € 22/41
Ovale bal “Physioroll” (55 x 90/ 70 x 115 cm)€ 52/70
Nierbekkens: voor 300
€ 51
Aerobika o Pep
€ 50
Ultrasoon bad (Weinberger)
€ 34,
Pari aerosol en onderdelen, Pepmasker en onderdelen: op vraag.

TE BESTELLEN BIJ ISA
Contact: isa@muco.be,
tel 02/613 27 10
Voor verzendingen wordt de reële
post-prijs aangerekend.

€53
€44
€55
€40
€120
€70
€68

