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Orkambi en Symkevi

levensverwachting

interview

EINDELIJK
Eind februari kregen we het
heuglijke nieuws dat Orkambi
en Symkevi in ons land eindelijk
zullen worden terugbetaald. Samen met tal van betrokken ouders en mensen met muco heeft
de Mucovereniging de voorbije
jaren haar uiterste best gedaan
om dit levensbelangrijke dossier
in de politieke actualiteit te
houden. We kunnen nu - heel
even - opgelucht ademhalen en
alle betrokken partijen bedanken die hebben meegewerkt aan
dit resultaat. Met onder andere
Kaftrio blijft er echter werk op
de plank liggen. We hopen dat
deze doorbraak als springplank
kan dienen voor een snel(ler)
resultaat in deze volgende
dossiers.

18

hierboven

Onder elkaar

De verhuis is bijna rond.
Meer daarover ook op pagina 12.

lotgenotencontact

Stefan Joris
directeur
Mucovereniging
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Ken De Marie
Contact families en belangenverdediging
Mucovereniging

TEGEMOETKOMINGEN
VOOR VOLWASSENEN
WAT VERANDERT ER?
Samenwonen met een partner die
zelf een inkomen heeft, kan een dure
zaak zijn. Je verliest dan vaak een deel
en soms zelfs de volledige tegemoet
komingen van de FOD Sociale Zekerheid.
Die vreemde kronkel wordt ‘de prijs van
de liefde’ genoemd en men sprak er al
een tijdje over om dit af te schaffen. Op
1 januari was het eindelijk zo ver voor de
IT. Het inkomen van de partner telt niet
meer mee bij de berekening van deze
tegemoetkoming.
Als je vroeger ‘de prijs van de liefde’ betaalde en een deel van je IT verloor, zal de
FOD Sociale Zekerheid zelf het initiatief
nemen om een herziening uit te voeren
en het bedrag voor de toekomst aan te
passen. Meer nog: die herziening gebeurt
ook retroactief vanaf januari 2021.
Wie zijn IT volledig kwijt raakte omwille
van het inkomen van de partner, raden
we aan om zelf contact met de FOD
Sociale Zekerheid op te nemen om een
herziening aan te vragen.
Deze wijziging heeft geen invloed op de
berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Die tegemoetkoming raak je nog steeds relatief snel
kwijt wanneer je gaat samenwonen met
een partner die een inkomen heeft.
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Veel volwassenen met
muco krijgen een integratie
tegemoetkoming (IT) en/of
een inkomensvervangende
tegemoetkoming (IVT) van de
FOD Sociale Zekerheid. Begin
dit jaar veranderden de regels.
En dat is een prima zaak!

Verlaging leeftijdsgrens
Tot voor kort konden enkel mensen met
muco vanaf de leeftijd van 21 jaar een
IVT en/of een IT ontvangen. Deze leeftijdsgrens werd verlaagd naar 18 jaar en
geldt vanaf 1 augustus 2020.
Sinds 1 januari 2021 wordt deze maat
regel toegepast op nieuwe aanvragen
voor de IT/IVT.

De maatschappelijk werkers van de muco
centra en de medewerkers van de Mucovereniging
helpen je graag verder bij al je vragen.
ken@muco.be 02 61 32 719.
www.muco.be/prijsvandeliefde

Voor mensen die op 1 augustus 2020
ouder dan 21 jaar waren, verandert er
niets.
Het dossier van personen geboren
tussen 31 juli 1999 en 31 juli 2002 zal
automatisch herzien worden met terugwerkende kracht vanaf de maand volgend op hun 18e verjaardag en dit ten
vroegste vanaf 1 augustus 2020 indien
zij al een IT/IVT ontvingen of indien er
reeds een aanvraag voor de IT/IVT liep
(op voorwaarde dat er positieve beslissing volgt).
Jongeren die de zorgtoeslag (bijkomende kinderbijslag) ontvangen, krijgen te
gepaste tijde een brief met de aanvraagprocedure van de IT en IVT.
Mensen die zich niet in één van de
bovenstaande categorieën herkennen,
kunnen vanaf hun 17e verjaardag een
aanvraag voor het verkrijgen van deze
tegemoetkomingen indienen via handicap.belgium.be, het online platform
van de FOD Sociale Zekerheid. Voor deze
personen zal iedere nieuwe aanvraag
voor het bekomen van een IT/IVT slechts
terugwerkende kracht hebben (vanaf
hun 18e verjaardag, en ten vroegste
vanaf 1 augustus 2020) indien deze
wordt ingediend voor 31 mei 2021.

nieuws

189
Volgens de meest recente cijfers van
het Belgisch mucoregister (2018) hebben
189 personen met muco een transplantatie achter de rug. Dit is 14% van de
mucopopulatie in ons land. Het gaat
hierbij niet enkel over longtransplantaties, maar ook over andere organen
(lever, nieren, …). Ongeveer 98% van
deze getransplanteerde personen is
volwassen.

Rare Disease Day
Naar aanleiding van de internationale
dag van de zeldzame ziektes op 28 febru
ari, lanceerde RaDiOrg, de Belgische
koepelvereniging voor mensen met een
zeldzame ziekte, de campagne ‘Not a Unicorn’. Met deze campagne wilde RaDiOrg
mensen met een zeldzame ziekte meer
zichtbaar maken. Want mensen met een
zeldzame ziekte zijn géén eenhoorns. Ze
bestaan écht, in ons land alleen al zijn er
500.000 mensen met een zeldzame ziekte.
www.radiorg.be

DIGITAAL ECFS CONGRES
Ook dit jaar gaat het Europees Mucocongres online door, van 9 tot 12 juni. De
Mucovereniging biedt 5 Nederlandstalige
volwassenen met muco of ouders van een
kind met muco de kans om zich gratis in
te schrijven en alles vanop de eerste rij te
volgen. Interesse? Stuur dan vóór 23 april
een e-mail naar elise@muco en vertel
waarom jij er graag wil bij zijn.
www.ecfs.eu/digital2021

UIT DE MUCOWERELD

Coronavaccinatie

Mensen met muco hebben
voorrang bij het krijgen
van een corona-vaccin. Alle
personen met muco ouder
dan 18 jaar en personen
die getransplanteerd en 18+
zijn, kunnen vanaf maart
gevaccineerd worden. Voor
kinderen en jongeren onder
de 18 jaar kan dit nu nog
niet, omdat de vaccins nog
niet werden getest bij hen.
We zullen blijven pleiten
dat ook zij zo snel mogelijk
een vaccin krijgen.
www.muco.be/nl/nieuws/
vaccinatiestrategie

Doorbraak
voor Orkambi
en Symkevi
Twee weken na de bekendmaking van
het akkoord voor de terugbetaling van
Orkambi en Symkevi waren we te gast
bij minister Vandenbroucke. Directeur
Stefan Joris bedankte de minister voor
het afgesloten akkoord in naam van
de Mucovereniging maar ook in naam
van de 38.033 sympathisanten die
onze petitie hebben ondertekend.
Vanaf 1 april worden deze geneesmiddelen eindelijk terugbetaald
voor de zowat 600 Belgische mensen
met muco die er voor in aanmerking
komen. Meer details over het akkoord
vind je op onze website. De Muco
vereniging is er zich van bewust dat
ondanks deze doorbraak er nog heel
wat mensen in de kou blijven staan.
We vroegen de minister dan ook
om samen verder te werken aan de
toegang tot deze en andere levensbelangrijke medicijnen zoals Kaftrio.
Minstens 38.033 mensen rekenen op
zijn en ons engagement.
www.muco.be/nl/onbetaalbaar-
onaanvaardbaar/dossier-terugbetaling-
medicijnen
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LEVENS
VERWACHTING
ONTCIJFERD
Hoe oud zal mijn kindje worden, is een vraag die wellicht
door het hoofd van veel ouders flitst wanneer ze horen
dat hun kind muco heeft. Of misschien vraag jij je, als
volwassene met muco, ook wel eens af wat de toekomst
zal brengen.
Als je op zoek gaat naar
de levensverwachting van
mensen met muco, kom je,
naargelang de bron, uiteenlopende leeftijden tegen. Hoe je
de cijfers best kan begrijpen,
proberen we hier uit te leggen.
Bij cijfers rond levensverwachting en leeftijd wordt
steeds de mediaan gebruikt.
Dit betekent dat een groep
getallen (bijvoorbeeld de
leeftijden van alle Belgen met
muco) wordt gerangschikt van
klein naar groot. De mediaan
is het getal pal in het midden.
Dit geeft een betrouwbaarder
beeld dan het gemiddelde,
omdat bij gemiddelden een
paar uitschieters (bijvoorbeeld enkele personen met
muco die veel ouder worden
dan de rest) het resultaat
kunnen vertekenen.
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De mediane leeftijd van
Belgische mensen met muco
is 23,6 jaar (volgens het Belgische mucoviscidoseregister in
2018). Dit betekent dat in 2018
de helft van de Belgen met
muco jonger was dan 23,6 jaar
en de andere helft ouder dan
23,6 jaar. Dit cijfer is gewoon
het middelste van de huidige
rij leeftijden. Het zegt weinig
over de levensverwachting.
64% van de Belgen met muco
is ouder dan 18, er zijn met
andere woorden meer volwassenen dan kinderen met
muco.
De voorspelde mediane
levensverwachting of
overleving is de leeftijd
waarvan we verwachten dat
ze door minstens de helft van
de baby’s die vandaag met

muco geboren worden, zal
bereikt worden. Dit kan enkel
berekend worden op basis
van een groot aantal gegevens, vandaar dat dit in
België, met een kleinere
groep personen met muco,
bijna onmogelijk is.
Volgens het Britse mucoregister ligt de mediane levensverwachting bij geboorte op
49,1 jaar. Dit wil zeggen dat
minstens de helft van de Britse baby’s die vandaag met
muco geboren worden 49,1
jaar of ouder zal worden. Het
Amerikaanse mucoregister
komt uit op 46,2.
Dit zijn altijd schattingen op
basis van de gegevens waarover de registers vandaag beschikken en die ervan uitgaan
dat het niveau van zorg gelijk
blijft aan dat van nu. Er wordt

De plannen van
Bénédicte Van Kersschaever.

jaar relatief weinig mensen
met muco. Daardoor kan één
uitschieter (oud of jong) een
grote impact hebben op het
cijfer.

geen rekening gehouden met
bijvoorbeeld de introductie
van recente CFTR-modulatoren, noch met individuele
karakteristieken zoals een
specifieke mutatie.

Het blijft dus erg moeilijk om
te weten hoe oud je zal worden als je muco hebt. voorspellingen lopen wel ergens
mank. Zeker bij de geboorte
blijft het erg moeilijk om te
voorspellen hoe oud een kind
met muco zal worden. Niet in
het minst omdat de statistische modellen geen rekening
houden met de constante
vooruitgang van de zorg, noch
met de specifieke individuele gezondheidstoestand of
mutaties.
Naarmate men ouder wordt,
wordt de resterende mediane
levensverwachting betrouwbaarder, maar een precies

Mediane levensverwachting

De resterende mediane
levensverwachting geeft de
levensverwachting op een
willekeurige leeftijd. Deze
grafiek van het Britse mucoregister toont bijvoorbeeld dat
van de mensen met muco die
vandaag 30 jaar zijn, minstens
de helft 55 jaar of ouder zal
worden. Bij mensen die nu
al 40 zijn, stijgt de mediane
resterende levensverwachting door naar 61 jaar. Deze
inschatting is betrouwbaarder
dan de voorspelde mediane
levensverwachting bij geboorte omdat ze minder ver in de
toekomst kijkt.
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antwoord is er dus niet. En
daarin zijn alle mensen gelijk,
of ze nu muco hebben of niet.

Meer lezen? Je vindt een
uitgebreider artikel met gede
tailleerdere schattingen van
de levensverwachting op onze
website.

Nieuwe plannen
Bénédicte heeft (48) lang over haar ziekte gezwegen. “Ik durfde aan niemand te
vertellen dat ik muco had, omdat ik geen
medelijden wilde. Als je destijds ‘mucoviscidose’ opzocht, kreeg je te lezen
dat je ten dode opgeschreven was. Wanneer vriendinnen me kwamen bezoeken in het
ziekenhuis, vroeg ik aan de verplegers om
ze te vertellen dat ik een longinfectie
had. Zelfs aan mijn huidige vriend heb ik
het pas durven te vertellen toen we al
vier jaar samen waren. Ik was bang dat hij
me zou verlaten, net omdat mucopatiënten
niet zo oud worden als de gemiddelde mens.
Maar kijk, we zijn ondertussen al 15 jaar
gelukkig samen. Ik werk ook full time in
zijn hotel.”
Als puber heeft Bénédicte gerebelleerd
tegen haar diagnose. “Waarom zou je je
best doen op school als je te horen krijgt
dat je toch niet lang zal leven? Door m’n
ziekte heb ik veel moeten laten. Ik wilde
verpleegster worden, maar dat moest ik als
mucopatiënt uit mijn hoofd zetten.”
Ondertussen heeft Bénédicte haar eigen
streefdoel bereikt en durft ze stilletjes
nieuwe toekomstplannen maken. “Ik hoopte
de 18de verjaardag van mijn tweelingdochters te kunnen meevieren. Ze worden dit
jaar al twintig! Sinds vorig jaar test
ik nieuwe medicatie voor een studie en
dat heeft mij een tweede leven gegeven.
Momen
teel ligt m’n éénsecondewaarde op 65
procent, terwijl ik vóór die studie maar
42 procent haalde. Ik kan nu gemakkelijk
acht kilometer wandelen, terwijl ik vroeger maar net de hoek van de straat haalde.
Daardoor durf ik nu met mijn vriend weg te
dromen: ‘Later, als we ouder zijn...’”
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MUCO EN
RIMPELCRÈME

De tips van Ann Lemmens.

Ann Lemmens, ondervoorzitster van de Mucovereniging,
zat in het vierde leerjaar
toen een zweettest uitsluitsel
bracht: ze had muco.
“Ik weet nog dat een sociaal
assistente van het ziekenhuis
Gasthuisberg op huisbezoek
kwam om dat aan mijn ouders
te vertellen. Ik moest tijdens
dat gesprek naar mijn kamer.
Toen ik weer naar beneden
mocht, was mijn moeder hard
aan het wenen. Ik zei: ‘Mama,
ik ga doodgaan, hè?’ De boodschap was toen: je zal waarschijnlijk geen 20 worden, je
gaat nooit kunnen werken en
nooit een gezinsleven k unnen
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uitbouwen. Als kind wou ik
alle verwachtingen kloppen en
absoluut 25 worden. Ondertussen ben ik 45, heb ik al
veertien jaar een relatie en
de zorg voor een pluszoon. En
ook, ik werk als vrijwilliger bij
een voedselbedeling en sommige mede-vrijwilligers zijn
een pak ouder. Soms overvalt
mij daar de gedachte dat ik
die persoon waarschijnlijk zal
overleven.”
De gestegen levensverwachting heeft grote gevolgen voor
alle andere verwachtingen die
Ann voor zichzelf had uitgestippeld. Mensen met muco
komen in levensfasen terecht

die ze voordien niet voorzien hadden en paradoxaal
genoeg, dat is niet altijd positief. “Ik had het echt moeilijk
toen mijn moeder vier jaar
geleden overleed, want ik ben
er altijd van uitgegaan dat ik
eerder zou sterven dan zij.”
Nog zo’n effect: net zoals in
de bevolking zonder muco
brengt ‘ouderdom’ ook ‘ouderdomskwaaltjes’ met zich
mee. Een hogere leeftijd gaat
gepaard met fysieke ongemakken die nog niet zo lang
geleden ondenkbaar waren
voor mensen met muco.
“Op m’n 18de kreeg ik dia
betes. Twee jaar geleden
had ik een stent nodig en
tijdens de operatie is iets fout
gelopen, waardoor ik ook een
nieuwe hartklep ingeplant
kreeg. Ik heb veel last van
mijn gewrichten en mijn longfunctie gaat achteruit. Op zich
vind ik het dus niet erg dat ik
geen 80 ga worden, als je ziet
hoe versleten ik nu al ben.”
Of ze nog een tip heeft voor
jonge mensen met muco?
“Dankzij de nieuwe medicatie groeit de kans dat je
bijna even oud zal worden
als iemand die geen muco
heeft. Geloof in jezelf. Je kan
meer dan ooit voor mogelijk
werd gehouden. The future
is bright. En gebruik antirimpelcrème! Ik wou dat ik zelf al
eerder crèmes was beginnen
smeren.” (lacht)

EEN NIEUWE PUZZEL
VOOR MENSEN MET MUCO

De levensverwachting bij muco is toegenomen dankzij betere behandelingen
en betere medische zorg. Dit creëert hoopvolle perspectieven, maar
ook nieuwe medische uitdagingen. Wat zijn op lange termijn de gevolgen
voor het dagelijks leven, voor de medicatie, voor algemene gezondheid?
Christiane Knoop, longarts in het Erasmus Ziekenhuis in Brussel, is een van de
toonaangevende mucospecialisten in België. Zij probeert deze puzzelstukken
in elkaar te passen.
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Wat zijn de meest
voorkomende vormen van
comorbiditeit?
De gestegen
levensverwachting is goed
nieuws, maar creëert ook
nieuwe uitdagingen?
Meer dan 60% van de mensen met muco is vandaag
een volwassene. We moeten wel een onderscheid
maken tussen twee groepen.
Enerzijds de groep die op
latere leeftijd de diagnose
heeft gekregen en kampt met
een milde vorm van muco,
anderzijds de groep bij wie
men al kort na de geboorte
muco heeft vastgesteld en
waarvan de levensverwachting gestegen is dankzij
betere behandelingen. Die
laatste groep wordt daardoor
na verloop van jaren geconfronteerd met aandoeningen
die de voorbije generaties
niet kenden. Het ontstaan
van deze verwante aandoeningen wordt comorbiditeit
genoemd. Het kan verschillende vormen aannemen
en een aanzienlijke invloed
hebben op zowel je algemene gezondheidstoestand als
op je dagelijks leven.
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Diabetes, osteoporose,
chronisch nierfalen, ... de lijst
is lang en gaat gepaard met
een algemene vermoeidheid. Gezondheidskwesties
die rechtstreeks verband
houden met de leeftijd duiken natuurlijk ook op zoals
rugklachten, gezichtsverlies
of gehoorverlies, maar ook
kanker. Sommige vormen van
kanker komen bij muco naar
verhouding vaker voor zoals
slokdarmkanker, dikkedarmkanker en pancreaskanker.
Hoe gaan mensen met
muco hiermee om?
Muco is van alle ernstige
chronische aandoeningen de
meest langdurige. Het begint
bij de geboorte en het wordt
nooit beter. Daarom kan er
bij patiënten sprake zijn van
moedeloosheid of het niet
meer mee zijn met de therapeutische vooruitgang van de
voorbije jaren.
Vijftiger of zestigers hebben
al heel hun leven moeten
horen dat hun tijd eigenlijk
al verstreken is, dat ze niet

oud zullen worden. Ze staan
in een permanente overlevingsmodus, ze zijn niet
voorbereid op deze nieuwe
situatie.
Hun levensloop is vaak geen
klassieke rechte lijn. Ze
konden niet altijd studeren
of een gezin stichten. Het
ontbreken van een langetermijnperspectief kan wegen
op hun psychisch welzijn.
Bovenop moeten ze ook nog
eens de aanvullende behandelingen ondergaan voor de
ziekten die op latere leeftijd
opduiken. Dat alles samen
kan bij sommige patiënten
leiden tot een lijst van twee
pagina’s aan medicatie die ze
elke dag moeten nemen, plus
kiné, sporten om spiermassa te behouden, vitamines,
enzovoort. Het is bijna een
fulltime job en sommigen
geven het op. We merken

bijvoorbeeld dat mensen met
muco soms het hoofd laten
hangen als ze ook diabetes
ontwikkelen.
Langdurig gebruik van
bepaalde medicijnen is ook
niet zonder gevaar?
Ja, dit worden iatrogene
effecten genoemd. Zo kan
het langdurig innemen
van orale of intraveneuze
antibiotica om chronische
infecties tegen te gaan leiden
tot een allergie, maar ook tot
verstoring van de darmflora,
spijsverteringsinfecties en
zelfs doofheid.
Zal u de behandelingen dan
bijsturen?
Als artsen houden we uiteraard rekening met deze
effecten en met de manier
waarop de patiënt ermee
omgaat. Een vertrouwensband is noodzakelijk, zodat
ze hun gevoelens en problemen kunnen delen. Het is
ook essentieel dat de patiënt
ons zeer open vertelt dat hij
bepaalde behandelingen niet
meer volgt of zijn kinésessies
heeft stilgelegd, omdat dit
een grote invloed heeft op

de diagnose en ons advies.
Als de behandeling te zwaar
wordt, kunnen we ons maar
beter concentreren op de
belangrijkste aspecten en
andere punten wat minder
strak aanhouden. We kunnen
bijvoorbeeld aanbevelen diabetes prioritair te behandelen
om gewichts- of spierverlies
te voorkomen. Maar er komt
altijd een punt dat we niet
meer om de behandeling van
de longen heen kunnen, dat
blijft essentieel.
Leidt de gestegen
levensverwachting tot meer
longtransplantaties?
Dat was wel degelijk het geval, maar de recente opkomst
van CFTR-modulatoren heeft
veel veranderd. Voor zowel
patiënten als artsen is dit een
echte revolutie die enorm
veel hoop geeft. Met deze
nieuwe behandelingen hopen
we niet langer achter de
ziekte aan te lopen door de
symptomen te behandelen,
maar eerder de wortel van
het probleem aan te pakken
door het fundamenteel defect
te corrigeren. Dat moet op
middellange termijn longtransplantaties vermijden.

Momenteel heeft ongeveer
30% van de patiënten in
mijn kliniek toegang tot
CFTR-modulatoren, hetzij
omdat ze deelnemen aan
klinisch onderzoek, hetzij dankzij ‘compassionate
use’ bij een vergevorderde
toestand. De CFTR-modulatoren werken niet bij alle
mutaties, maar àls ze werken
moeten alle patiënten deze
behandeling kunnen krijgen.
CFTR-modulatoren zijn over
het algemeen zeer effectief
tegen de symptomen van de
ziekte - hoesten, verstopping,
kortademigheid - en verbeteren over het algemeen de
longfunctie en het gewicht. Ze
effenen daarom de weg naar
een echte verbetering van de
levenskwaliteit en vergroten
de levensverwachting. Tot
nu toe stond de deur slechts
op een kier, omwille van hun
kostprijs en omdat België
geen terugbetaling toestond.
Gelukkig heeft de Belgische
overheid eindelijk de terugbetaling aanvaard voor de
eerste generatie modulatoren
en ik hoop dat onze therapeutische mogelijkheden zeer
snel zullen uitbreiden naar de
volgende generaties modulatoren.

“Meer dan 60%
van de mensen
met muco is
vandaag een
volwassene.”

Misschien heb je na het lezen van
dit dossier nog vragen of wil je graag
je eigen ervaringen delen met
lotgenoten. We bieden jou graag deze
mogelijkheid. We organiseren in april
een Zoom-gesprek over dit thema.
Je zal onder begeleiding van een
ervaringsdeskundige in kleine groep
met anderen van gedachten kunnen
wisselen. Heb je hier interesse in?
Stuur dan alvast een bericht naar
peter@muco.be zodat we je op de
hoogte kunnen houden over de
precieze datum en tijdstip.
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nieuws

Stefan Joris
Directeur Mucovereniging

Zoals je hier kan zien heeft ons logo
een nieuw jasje gekregen. Onze officiële
naam blijft dan wel Mucovereniging, in
ons logo gebruiken we muco.be. Dat verwijst niet enkel naar onze website. Het
benadrukt bovenal de ambitie om ons
als nationale vereniging in te zetten voor
alle mensen met muco en hun familieleden in ons land. Want één naam maakt
ons een nog sterker front!
Dit nieuwe logo zet de kroon op het werk
van de vernieuwingen van de voorbije
jaren zoals Asem, brochures en onze
site. We zullen dit nieuwe logo stapsgewijs invoeren. Materiaal dat nog bruikbaar is, willen we niet zomaar weggooien en zo zal je het oude logo nog een
tijdje tegenkomen op een vlag of een
infofolder.

Nieuw logo
Nieuw huis

Nieuw mucohuis
En er is nog groot nieuws over onze
vereniging te melden! Zo hebben we op
1 maart officieel onze intrek genomen in
ons nieuw mucohuis. Meer dan 25 jaar
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Nieuw adres:
Mucovereniging
Driebruggenstraat 124
1160 Oudergem

werkten we in de Borlélaan in Oudergem
en in die jaren bleven onze activiteiten
en dus ook het team gestaag groeien.
Het charmante pand was stilaan te krap
voor onze 17 medewerkers, en dan zwijgen we nog over de brochures, medische
producten, verkoopsartikelen en wat
nog meer die zowat overal gestockeerd
stonden.
Wat meer ruimte was geen luxe en
daarom kan je ons nu vinden in de
Driebruggenstraat 124, eveneens in het
vertrouwde Oudergem. Onze nieuwe
stek ligt naast het trein- en metrostation Delta en is dus zeer vlot bereikbaar.
Voor de automobilisten is er voldoende
parkeergelegenheid in de onmiddellijke
omgeving. In dit nieuwe pand kunnen we
jullie nog beter van dienst zijn. Eindelijk
hebben we de ruimte om bezoek te ontvangen in een aangename en huiselijke
sfeer. Ons logo en werkstek mogen dan
wel een update gekregen hebben, wij
blijven onveranderd onze werking en
strijd tegen muco voortzetten.

leven

ADEM
RUIMTE

met muco

ALLEEN MAAR VOORDELEN Dankzij de tussenkomst van het Sportfonds voor kinderen kochten we een nieuwe mountainbike voor Ward. In
de Arendonkse bossen zorgde dit al voor heel
wat gezonde beweging, fietsplezier en qualitytime met zijn vader. – Mama Veerle

De moed erin houden, blijven zorgen voor jezelf, in
beweging blijven én proberen er plezier aan te beleven.
Daar toont deze Ademruimte een mooi staaltje van.

ARENDONK

GROTE DROOM Zoë doet in teamverband aan
triatlon, mede dankzij het Sportfonds voor
kinderen. Het is haar grote droom om met haar
papa deel te nemen aan Climbing for Life en
samen voor het goede doel de top te bereiken!
– Mama Eve

WENDUINE

PUUR GENIETEN Deze foto hoeft weinig
toelichting. Onze stralende gezichten zeggen
alles. Het Kindermucofonds
kwam tussen voor onze
veertiendaagse vakantie aan de kust. En
dat was niet alleen
BELGIË
voor Ferre die dol is
op de zee maar voor
heel het gezin voluit
genieten.
– Papa Mattias

Een beeld zegt meer
dan duizend woorden

Zot
van de
zee!
- Ferre

ZWEVEGEM
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leven

MET MUCO

NIEUWE TRAMPOLINE VOOR SANDER

BORNEM

LEKKER WARM Blue, mijn allerliefste
schat, zegt ook ja tegen muco socks!
Ze zijn lekker warm, voor voeten en
pootjes. Blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen. – Yoni

KUNSTJES Ik plaatste voor Lore een
trampoline in de tuin. Lore springt
super graag op de trampoline en
probeert er ook allerlei kunstjes op
uit. Er kwam vooraf wel heel wat werk
aan te pas. Lore heeft daarbij hard
geholpen. Dank aan het Kindermucofonds voor het steuntje. – Papa Sven

JASMINE BLIJFT TRAPPEN

LEXIE PROBEERT TRAMPOLINE UIT

SELMA STRALEND MET NIEUWE FIETS

COURT-ST.-ÉTIENNE

PIROUETTE Nu sta ik gewoon thuis
in de gang maar ik popel om terug te
dansen met mijn vriendinnetjes in een
echte danszaal. Ik hou van klassiek
ballet en het is gezond voor me. Fijn
dat het Kindermucofonds dit mee
ondersteunt. – Emily
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ZALIG PEDDELEN Fantastisch om op
het water te vertoeven met een SUP.
Ik hou hier zo van dat ik besloot om
er één aan te kopen. Super dat het
Sportfonds voor volwassenen hierbij
een duwtje in de rug kon geven.
– Hanne

MUCO SOCKS HOUDEN VOETEN WARM

nieuws

BEWEGEN
VOOR MUCO

se…
Mucoviscidgovan
een spelin
de natuur!
weging
een jeugdbe
r leiders van
leiden.
Brochure voo
met muco bege
die een kind

Brochure
jeugdbeweging
Onze brochure en checklist voor jeugdbewegingen kregen een update. Vanaf nu is
de nieuwe, herwerkte versie zowel digitaal
als op papier beschikbaar. Start je kind bij
de jeugdbeweging of staat er een kamp
gepland, aarzel dan niet om onze gratis
brochure en checklist aan te vragen.
02/675.57.69 of educatie@muco

ALGEMENE
VERGADERING
De coronamaatregelen en de gezondheidssituatie lieten het ook dit voorjaar niet toe
om onze Algemene vergadering fysiek te
laten plaatsvinden. Daarom ging ze op 27
maart opnieuw digitaal door. De aanwezige leden bogen zich onder andere over
de jaarrekening van het voorbije jaar en
bevestigden vervangende leden voor de
raad van bestuur. Op onze website kan je
de documenten raadplegen die tijdens de
vergadering zijn voorgelegd en zal je ook
het verslag kunnen vinden van zodra dit
beschikbaar is.

Over het plaatsvinden van
heel wat evenementen
heerst momenteel nog veel
onduidelijkheid. De 20 km
door Brussel gaat niet door
eind mei maar wordt verplaatst naar 12 september,
als de pandemie dit toelaat.
Andere initiatieven starten
nu reeds voorzichtig op. Zo
gaat onze eigen Green van
de Hoop golfcompetitie
weer van start in april. Met
een dertigtal tornooien
op de kalender tot eind
september belooft dit toch
een mooie editie te worden.
Ook de inschrijvingen voor
Climbing for Life in de
Italiaanse Dolomieten van
9 tot en met 11 september
zijn geopend. Wil je deelnemen aan een tornooi
van Green van de Hoop
of je grenzen al fietsend
verleggen tijdens Climbing
for Life? Doen! Met deze
sportieve inspanningen
geef je de strijd tegen muco
alleszins een duwtje in
de rug.
www.climbingforlife.be/
dolomiti
www.muco.be/nl/
wat-doen-we/campagnes/
green-van-de-hoop/

VAN DE MUCOVERENIGING

Geen
centrum
projecten
in 2021
2020 was een bijzonder moeilijk jaar.
Covid-19 kostte heel wat mensenlevens
en zorgde voor ongeziene stressvolle
werksituaties in onze ziekenhuizen en
nog steeds duurt dit voort.
Ook de Mucovereniging ontsnapt niet
aan de gevolgen. Zo zijn onze inkomsten uit onder andere lokale acties
sterk teruggevallen en zien we dat ze
niet voldoende zijn om de uitgaven te
dekken. We zien ons daarom genoodzaakt om onze uitgaven in 2021 terug
te schroeven. Eén van de besparingen
die onze Raad van Bestuur goedkeurde, is de schrapping van de Centrum
projecten in 2021. Centrumprojecten
zijn zorgprojecten die tot doel hebben
om de multidisciplinaire zorg verder te
verbeteren in de mucocentra waarbij
het mucocentrum zelf het initiatief
neemt en een project voordraagt.
Dit was geen gemakkelijke beslissing
omdat de centrumprojecten onze
patiënten rechtstreeks ten goede
komen. We willen echter ten allen
tijde de rechtstreekse steun die we nu
aan de personen met muco bieden,
vrijwaren. We hopen dan ook dat dit
een eenmalige ingreep is en dat we in
2022 terug kunnen aanknopen met de
centrumprojecten.

www.muco.be/av2021
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Sarah
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Met dieren
op schoot
Sarah Van Mieghem en dieren, da’s iets speciaals. Ze koos voor een studie
die haar elke dag tussen de dieren brengt. Niet evident met muco, maar wel
haar droomjob.

“M

’n dokters waren niet blij met
mijn studiekeuze: de agro- en
biotechnologie. ‘Tussen de dieren
zitten is ongezond voor je.’ Maar welke job is
wel gezond voor iemand met muco? Zelfs een
kantoorbaan is ongezond, door de airco. Ik wou
absoluut met beestjes werken en ben zo blij dat
ik m’n hart gevolgd heb! Ik trek zelfs vaak naar

het buitenland, tot in Denemarken en Polen, om
samen met de paardenorthopedist waarvoor ik
werk paarden te begeleiden op concours. Tijdens de werkuren zit ik continu buiten en frisse
lucht is goed voor ons. Dat ik weleens thuis
moet blijven voor een IV-kuur of bronchoscopie,
dat krijg ik wel geregeld. Zien dat dieren beter
worden, daarvoor doe ik het gewoon.”
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Anneke
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LOTGENOTEN
Kinderfotografe Anneke Peeters volgt de vorming Lotgenotencontact.
Een nieuw netwerk van gelijkgestemden dat in december is opgestart.

“H

eb je vragen of nood aan een
luisterend oor van iemand die
snapt wat je doormaakt? Dan
brengt de Mucovereniging je in contact met
een lotgenoot. Ik werk daar volop aan mee,
want de nood aan contact is hoog in de mucowereld. Via Lotgenotencontact krijg je één van
ons toegewezen, een gelijkgestemde waarmee
je ervaringen kan delen en aan wie je vragen
kan stellen. Ik heb al gemerkt hoe snel mensen
me vragen wat een zwangerschap of transplantatie allemaal met zich meebrengt, wanneer

ze horen dat ik twee zonen heb en vijf jaar
geleden een longtransplantatie onderging. Het
geeft veel voldoening om te horen hoeveel
moed anderen uit die gesprekken putten. Ons
groepje dat later mensen bijstaat krijgt eerst
een opleiding. We zijn met een achttal en nog
maar één sessie ver, online zoals het hoort
tegenwoordig, maar ik kijk uit naar het vervolg.
Als je met ons in gesprek wilt gaan, meld je
dan zeker aan bij de Mucovereniging.”
Neem contact op via lotgenoot@muco.be
of 02 675 57 69.
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De toekomst als erfenis

UPDATE LEGATEN
Karine van Baren, verantwoordelijk nalatenschappen
bij de Mucovereniging

De wetgeving omtrent legaten verschilt
naargelang de regio. Vooral bij het duo
legaat gaan de verschillende gewesten
nu hun eigen weg. Karine van Baren, verantwoordelijk voor nalatenschappen bij
de Mucovereniging, maakt de balans op.
Waarom zou ik de Mucovereniging in
mijn testament opnemen?
Je ondersteunt daarmee onze vereniging en dus de patiënten en het wetenschappelijk onderzoek. Het is een
geweldige manier om mee te werken aan
een wereld zonder muco. Tegenwoordig
vertegenwoordigen legaten ongeveer 30%
van ons inkomen, dus ze zijn essentieel
voor onze activiteiten. Mensen die een
legaat nalaten, waren soms trouwe sympathisanten. Andere kenden een persoon
met muco of hadden het zelf, maar voor
veel mensen was er geen persoonlijke
band met de ziekte.
Wat is precies een duolegaat?
Bij een duolegaat geeft men via testament aan een goed doel. Dat goed doel
betaalt minder erfbelasting en keert een
deel van de nettosom uit aan iemand die
de erflater heeft aangewezen. Die per-
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Testamenten zijn een
belangrijke bron van inkomsten
voor de Mucovereniging. Dat
geld wordt ingezet om patiënten
en wetenschappelijk onderzoek
te ondersteunen.

Meer info
02 66 33 908
karine@muco.be
Een brochure kan via de website
aangevraagd worden:
www.muco.be/nl/kom-in-actie/een-wereld-
zonder-muco-uw-nalatenschap-zorgt-ervoor

soon betaalt dan zelf merkelijk minder
erfbelasting.
Het duolegaat wordt in Vlaanderen
grondig gewijzigd voor wie overlijdt na
1 juli 2021 en in Vlaanderen woont. De
procedure zal niet langer voordelig zijn.
In Wallonië en Brussel blijft alles bij
het oude.
Aan de andere kant worden legaten aan
goede doelen nu volledig vrijgesteld van
successierechten, wat betekent dat we
zelfs geen verlaagde erfbelasting meer
moeten betalen. De volledige nagelaten
som kunnen we gebruiken om patiënten
en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.
Wat verandert er voor mensen in
Vlaanderen die een duolegaat in hun
testament hebben gezet?
De datum van overlijden is cruciaal. Na
1 juli zullen duolegaten in Vlaanderen in
de meeste gevallen geen fiscaal voordeel
meer opleveren. Mensen die al een testament in ons voordeel hebben opgesteld,
contacteren best hun notaris. Ze kunnen
ook contact met ons opnemen om deze
nieuwe situatie te bespreken en alle
nodige informatie te verkrijgen.

PORTRET FOR LIFE
DE KLEINE WERELD

MUCO SOCKS

Eerder stelden we hier al de teken
actie van Hein voor. Het afgelopen jaar maakte Hein de mooiste
potloodschetsen in opdracht en
verzamelde hiervan de opbrengst.
Voor Portret for Life maakte Hein
niet minder dan 80 tekeningen in
2020 en kon daardoor 3.612 euro
schenken aan de strijd tegen muco.
En het wordt nog beter: ook in 2021
blijft Hein tekenen en hij koos de
Mucovereniging weer als één van
de twee goede doelen voor zijn
warme actie. Aarzel niet om contact
op te nemen als je interesse hebt
om jezelf of iemand anders te laten
vereeuwigen door Hein. Meteen ook
een leuke cadeautip!

DE KLEINE WERELD

Antwerpen

OEFENBENEFIET

Eind vorig jaar besliste Basisschool
De Kleine Wereld uit Antwerpen
ondanks alle corona-uitdagingen
waarmee het onderwijs te maken
heeft, om de handen uit de mouwen
te steken voor het goede doel. Met
de verkoop van chocolademelk en
soep konden ze een mooi bedrag
bij elkaar brengen. De Kleine Wereld
schonk de Mucovereniging hiervan
300 euro.

MUCO SOCKS

Leuven
LOBKE’S WARMSTE WINTERBAR

KOEKJESVERKOOP

De kinderpneumologie afdeling van
het UZ Leuven steekt voor één keer
niet de handen uit de mouwen maar
in de sokken voor de strijd tegen
muco. Alle medewerkers van deze
afdeling van het mucocentrum kochten in totaal 66 paar muco socks
en zetten daarmee in de verf dat zij
een enthousiaste partner zijn van de
Mucovereniging.

OEFENBENEFIET

Ieper
Mattia-Luca en zijn medeleerlingen
uit de strijkersklassen van de muziek
academie in Ieper hebben er intense
weken opzitten. Om de strijd tegen
muco te steunen organiseerden ze een
oefenbenefiet. Een echt concert zat er
namelijk omwille van corona afgelopen
jaar niet in. Mattia-Luca en zijn vrienden lieten zich sponsoren voor elke
5 minuten oefenen. Samen met hun
fans streken ze een welklinkende
2.870 euro bij elkaar.

LOBKE’S WARMSTE
WINTERBAR
De vrolijke bende rond Lobke en haar
gezin organiseerde voor de derde keer
Lobke’s Warmste Winterbar. Maar dit
jaar geen gezellige babbels bij een
vuurkorf met een hotdog in de hand.
Wel heel veel gulle giften van iedereen die er de voorbije edities bij was
en hoopt opnieuw aanwezig te zijn
bij een volgende echte Winterbar. In
totaal kon zo de fantastische som van
7.620 euro opgehaald worden voor de
strijd tegen muco. Lobke’s Winterbar is
écht de warmste.

KOEKJESVERKOOP

Thimister
Het gezin van Enora en hun vrienden
hebben er dolle zondagen opzitten
met bakken, bakken en nog eens bakken. Ze verkochten niet minder dan
1.800 pakjes met koekjes, goed voor
in totaal 276 kilo zand-, speculaas- en
cookiedeeg. Het harde werk van kleine
en grote handen zorgde voor veel
gezelligheid en een heel mooie opbrengst van 3.300 euro voor de strijd
tegen muco.
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acties
CAPPER-INE

VOOR JANNE

Berlare

Turnhout

Het team van Capper-ine te Berlare
mocht, net zoals alle andere kappers,
lange tijd niet knippen. Maar geen
reden voor het team om met de handen in het haar te blijven zitten! De
dames toonden zich van hun mooiste
kant en kwamen met een hartverwarmend initiatief ten voordele van
de strijd tegen muco. Capper-ine
ontwierp een kalender 2021 en het
team zorgde er zelf voor dat dit een
streling voor het oog werd. De laatste
exemplaren zijn nu nog te koop
in het, inmiddels weer geopende,
kapsalon aan 10 euro. De teller staat
intussen op ruim 300 stuks, oftewel
3.000 euro, voor de strijd tegen muco.
Capper-ine @hair

Voor het vijfde jaar op rij recycleert
Lisette oude wenskaarten tot nieuwe
kaarten. Ze doet dit met ontzettend
veel zorg en creativiteit en maakt van
iedere wenskaart een uniek kunstwerkje. Corona zorgde ervoor dat de
wenskaarten niet konden verkocht
worden zoals anders. Toch zorgde
Lisette ervoor dat door verkoop aan
vrienden en familie ze in 2020 400
euro kon ophalen voor de Mucovereniging. Lisette blijft zich vol overgave
inzetten voor de strijd tegen muco
om de herinnering aan haar overleden kleindochter Janne levendig te
houden.

WARM GTS

Tessenderlo
Group GTS is de partner voor maatwerkoplossingen op het gebied van
het wagenpark, bedrijfsterreinen,
magazijnen en automatisatie.
Bovenal is het een bedrijf met een
warm hart voor muco. Onze direct
eur Stefan mocht voor de Mucovereniging eind vorig jaar namelijk
een cheque in ontvangst nemen ter
waarde van 1.000 euro.

KIMCLUB LIER

Lier
Kimclub Lier popelt om, wanneer het
weer mag, een tombola en andere
acties te organiseren voor het goede
doel. In afwachting daarvan schonk
de vereniging van oud-scouts en
-gidsen de Mucovereniging 150 euro.
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CAPPER-INE

WARM GTS

WERELDRECORD

Sint-Martens-Latem
Adinda Vetsuypens, de meter van
de solidariteitsactie Keulen-Zingem,
heeft wederom haar beste beentje
voorgezet in de strijd tegen muco. Ze
verpulverde het wereldrecord 100 kilometer op de loopband met 9 minuten.
In totaal stond de Belgische kampioene ultralopen 8 uur, 21 minuten en
22 seconden non-stop op de loopband. Met deze actie wilde Adinda
geld inzamelen voor Keulen-Zingem.
Dit fiets- en loopevenement is pas gepland op 4 september 2021 maar door
alle acties in de aanloop, zoals deze
van Adinda, staat de teller al op bijna
28.000 euro. Kriebelt het om zelf deel
te nemen aan Keulen-Zingem op 4
september? Alle info op de site van de
actie. En goed nieuws: Adinda zal ook
van de partij zijn om mee te lopen.

KIMCLUB LIER

VOOR JANNE

www.keulen-zingem.be

WERELDRECORD

Colofon
ASEM #10
maart 2021

Financiële steun bij
transplantaties
Van zodra je op de transplantatielijst
bent opgenomen (pretransplant),
vergoedt de Mucovereniging alle
medische kosten tot 6 maanden na de
transplantatie. Na 6 maanden evalueren
we of verdere financiële steun nodig is.
In uitzonderlijke gevallen kan de Mucovereniging dan ook tussenkomen in de
niet-medische kosten.
Begin je binnenkort aan vooronder
zoeken en maak je graag van deze steun
gebruik? Contacteer ons gerust voor
meer informatie.
ken@muco.be, 02 61 32 719

Lotgenotencontact
Heb jij nood aan het verhaal van
anderen? Wil je weten hoe iemand is
omgegaan met zaken waar ook jij tegen
aanloopt? Of wil je eens je verhaal kwijt
aan iemand die jou kan begrijpen omdat hij/zij iets gelijkaardigs heeft meegemaakt? Dan kan je bij ons terecht.
We zochten (en begeleiden) personen
met muco, die oor hebben voor jouw
verhaal en hun ervaringen met je willen
delen. Aarzel niet om je vraag te stellen
via lotgenoot@muco.be of 02/675.57.69.
Aan de hand van jouw vraag zoeken we
de passende lotgenoot voor jou.

Voeding of medisch
materiaal bestellen?

De Mucovereniging is
er voor jou

Voeding bestellen kan via
christelle@muco.be of 02 613 27 18. Je
krijgt je bestelling gratis thuis bezorgd
vanaf 100 euro.
Voor medisch materiaal neem je contact
op met isa@muco.be (02 613 27 10).
Je betaalt de reële verzendingskost voor
je bestelling.
De prijslijst krijg je jaarlijks per post toegestuurd, maar prijzen kunnen wijzigen.
De meest recente prijslijst vind je altijd op:
www.muco.be/nl/voeding
www.muco.be/nl/medischmateriaal

We blijven telefonisch, via e-mail of
videobellen beschikbaar om je vragen
of bezorgdheden te bespreken. Jammer
genoeg kunnen we nog niet aanwezig
zijn tijdens de consultaties in je muco
centrum maar contacteer ons zeker
bij vragen. Of laat je hulpverlener
weten dat we je mogen bellen. In het
mucocentrum vind je eveneens onze
folder met een overzicht van onze
dienstverlening.

Volg ons

mucoviscidose

Asem is ons driemaandelijks magazine
voor mensen met muco, hun familie
leden, actievoerders en zorgverleners.
Verantwoordelijke uitgever
Stefan Joris
Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel
www.muco.be
Concept & creatie:
f-twee ● Stapel magazinemakers
RAAD VAN BESTUUR OP 26 MAART 2021
Erik Aerts, Pascal Borrey (voorzitter),
Rika Deschryver, David Klein, Ann
Lemmens (ondervoorzitter), Prof. Dr
Marijke Proesmans, Stéphane Simal en
Pierre-André Wustefeld
DE REDACTIE
asem@muco.be
02 675 57 69 (elke werkdag tussen 9-17u)
Asem, Driebruggenstraat 124,
1160 Brussel
JE GEGEVENS AANPASSEN?
Ga je verhuizen of zijn er andere
gegevens gewijzigd? Laat het ons dan
weten via catherine@muco.be.
JE PRIVACY
Dit magazine krijg je op basis van ons
adresbestand. Je hebt het recht om je
(adres)gegevens in te kijken. Je hebt
eveneens het recht deze gegevens te
corrigeren of te laten schrappen.
Dat kan mits een eenvoudig verzoek via
mail (catherine@muco.be) of via brief
(Mucovereniging, Driebruggenstraat 124,
1160 Brussel). We zullen onmiddellijk
op jouw verzoek ingaan. Wij vinden je
privacy bijzonder belangrijk!
DANKJEWEL!
Aan iedereen die ons teksten of foto’s
bezorgde voor Asem. Je kan ons steeds
materiaal bezorgen via asem@muco.be.
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Drie zoenen mag nog niet.
Kaartje sturen wel.
Een nieuwe collectie wenskaarten, om hoogtepunten
in het leven te vieren. Nu te vinden op www.muco.be/shop.

