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minister
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steun voor
onderzoek

revolutionaire
resultaten

nieuwe
dienstverlening

Een
bewogen
jaar
Had jij je 2020 ook anders
voorgesteld? Corona gooide
voor iedereen het voorbije jaar
roet in het eten. Talloze plannen
moesten worden uit- of zelfs
afgesteld. Ook voor ons was dit
het geval. Zo konden tal van
geplande geldinzamelacties niet
doorgaan. De gevolgen hiervan
op financieel vlak zijn erg groot.
Net daarom was de massale
steun van de Belgische bevol
king tijdens de #mucosockscampagne tijdens de Mucoweek
zo hartverwarmend. Meer dan
10.000 mensen kochten onze
#mucosocks en toonden zo
hun steun in het gevecht voor
onze ultieme droom, een wereld
zonder muco.
Dat we, ook in deze bewogen
tijden, weigeren de pauzeknop
in te drukken voor de realisatie
van deze droom, blijkt duidelijk
uit het themadossier rond
wetenschappelijk onderzoek.
De hoopvolle resultaten en
onmiskenbare vooruitgang in de
strijd tegen muco én het coronavirus, neem ik graag mee in mijn
wensen voor een veilig, gezond
en iets normaler 2021.
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hierboven

Welkom June

Culin'air: een feestmenubox waarmee
je de Mucovereniging steunt.
Zie pag. 15

de dochter
van Ewout

Stefan Joris
Directeur
Mucovereniging
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nieuws

Stefan Joris
Directeur Mucovereniging

Boodschap voor
minister Vandenbroucke
De nieuwe regering is nog maar pas gevormd en de crisissituatie rond Covid-19
slaat opnieuw in alle hevigheid toe. Het
aanpakken van die crisis krijgt terecht
alle prioriteit van onze beleidsmakers.
Toch durven we te hopen dat de nieuwe
regering, en u als minister van Volks
gezondheid en Sociale Zaken in het
bijzonder, de komende maanden en
jaren ook voldoende aandacht zal
hebben voor de situatie van mensen
met muco. In het nieuwe regeerakkoord
konden we alvast twee interessante
beleidsvoorstellen ontdekken.
De regering belooft om iets te doen aan
de zogenaamde ‘prijs van de liefde’ en
de ‘prijs van de arbeid’. Volwassenen
die een tegemoetkoming van de FOD
Sociale Zekerheid ontvangen, zijn
meestal vertrouwd met beide problemen. Als ze gaan samenwonen met een
partner die een inkomen heeft, verliezen
ze vaak een deel of soms zelfs hun volledige tegemoetkoming. Hetzelfde geldt
voor mensen met muco die de stap naar
de arbeidsmarkt wagen en op deze manier inkomsten verwerven. Deze regelingen zijn al langer een doorn in het oog
van de Mucovereniging. Ze vormen een
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hinderpaal voor mensen met muco om
zichzelf op relationeel of professioneel
gebied te ontplooien. Vanuit de Mucovereniging zijn we uiteraard blij met het
voornemen om de sprong naar een job
of samenwonen te vergemakkelijken.
Ook al is deze materie in eerste instantie de bevoegdheid van minister Lalieux,
we vertrouwen erop dat u vanuit uw
functie mee zal toezien op een snelle
en concrete uitwerking van een eerlijke
regeling.
Een ander belangrijk punt uit het
akkoord heeft te maken met de nieuwe
geneesmiddelen. We lezen dat de rege-

ring wil blijven inzetten op duurzame
toegang tot innoverende geneesmiddelen, maar dat ze tegelijkertijd benadrukt
dat er bijzondere aandacht zal uitgaan
naar het beheersen van het geneesmiddelenbudget. In dit verband zal de wijze
waarop de overheid terugbetalingsakkoorden kan afsluiten met farmaceutische bedrijven gewijzigd worden.
Toegang tot nieuwe geneesmiddelen beschouwen we vanuit de Mucovereniging
als één van onze topprioriteiten. Mensen
met muco moeten te lang wachten op
de terugbetaling van CFTR-modulatoren
zoals Orkambi, Symkevi en Kaftrio. Het
is onverklaarbaar en onrechtvaardig
dat Belgische patiënten geen toegang
kunnen krijgen tot geneesmiddelen
die voor patiënten in onze buurlanden
wel beschikbaar zijn. Hoog tijd dus om
deze scheve situatie recht te trekken. De
regering dient werk te maken van een
inhaalbeweging. Liever vandaag dan
morgen, want mensen met muco hebben
geen tijd te verliezen.
Vanuit de Mucovereniging kijken we uit
naar een vruchtbare samenwerking. Laat
ons bondgenoten zijn in de strijd tegen
mucoviscidose.

nieuws

183
Het aantal Belgen met muco dat zich
mama of papa mag noemen. In 2018
werden 4 mannen met muco papa en
8 vrouwen met muco werden mama.
In totaal zijn er in ons land ruim
300 kinderen die een mama of papa
met muco hebben.

Tegemoetkoming
vanaf 18 jaar
Momenteel kunnen volwassenen met
een erkende handicap vanaf 21 jaar een
integratietegemoetkoming en/of een
inkomensvervangende tegemoetkoming
ontvangen. Voor ze deze leeftijd bereiken
kunnen ze vaak beroep doen op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte (de vroegere
verhoogde kinderbijslag). Een geplande
wetswijziging moet ervoor zorgen dat de
tegemoetkomingen die momenteel voor
21-plussers gelden al beschikbaar worden
vanaf de leeftijd van 18 jaar. We houden
jullie op de hoogte zodra deze maatregel
in voege treedt.

OPROEP !
Binnen Europa bestaan er
tussen landen onderling
grote verschillen in de
beschikbaarheid van
medicijnen voor muco,
zoals CFTR-modulatoren
en zelfs antibiotica die
hier standaard zijn.
CF Europe lanceerde de
Access2Meds-enquête om
een beter zicht te krijgen
op welke geneesmiddelen
waar toegankelijk zijn
voor mensen met muco.
De resultaten moeten
lobbywerk voor toegang tot
medicijnen op nationaal
en Europees niveau ver
gemakkelijken. De enquête
is ook beschikbaar in het
Nederlands en je kan
deze nog tot eind februari
invullen.
www.muco.be/access2meds

UIT DE MUCOWERELD

Dance
challenge
De hele ploeg van het mucocentrum
Saint-Luc zette vol enthousiasme
– letterlijk – haar beste beentje voor
op de tonen van de Master K.G. hit
‘Jeruselema’. Met dit filmpje willen ze
de strijd tegen muco onder de aandacht
brengen.

DUOLEGATEN
De fiscale regeling voor duolegaten zal
in Vlaanderen in juli 2021 veranderen, na
goedkeuring door het Vlaams Parlement.
Het goede nieuws is dat de tarieven voor
schenkingen of legaten aan goede doelen
verlaagd zullen worden tot 0%.
Ook een duolegaat blijft mogelijk, maar
deze formule zal geen fiscaal voordeel
meer opleveren. In het geval dat het
goede doel ten minste 60% van de nalatenschap krijgt, zal jouw duolegaat nog
steeds voordelig zijn voor het goede doel
en uitvoerbaar zijn. In andere gevallen is
dit niet meer het geval.
Karine, verantwoordelijke legaten,
via 02 66 33 908 of karine@muco.be.
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ONDERZOEK

VOOR ONDERZOEK
Zes universitaire onderzoeksgroepen krijgen van de
Mucovereniging en het Fonds Forton de komende drie jaar
financiële steun. Wij stellen deze projecten graag voor.

Piet
Cools
Prof.

(UGent)

Eva
Van Braeckel
Prof.

(UGent)

Charcot-Leyden
kristallen in ABPA

Wil je meer info over deze
projecten? Neem dan zeker een
kijkje op www.muco.be/gesteundeonderzoeksprojecten
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Bij 7% van de Belgen met
muco lokt de schimmel
Aspergillus een heftige allergische reactie in de longen
uit: ‘allergische bronchopulmonaire aspergillose’ (ABPA).
De slijmen die zich al moeilijk
laten ophoesten, worden dan
nog kleveriger en ‘rubberachtiger’. In deze slijmproppen
schuilen scherpe kristallen,
zogeheten Charcot-Leyden
kristallen. Het team hoopt via
onderzoek naar de kristallen
de diagnose en behandeling
van ABPA te verbeteren.

Faagtherapie
Bacteriën in de longen kan je
bestrijden met antibiotica,
maar sommige bacteriën zijn
ondertussen resistent en
overleven elke aanval. Boven
dien kruipen de bacteriën
veilig weg achter een soort
schild, de biofilm. De Gentse
onderzoekers laten zeer
specifieke virussen (bacterio
fagen) op de bacteriën los.
Ze willen nu de match tussen
faag en patiënt optimaliseren
door de werking van fagen
uit te testen op slijmen die
van diep in de longen komen,
waar de biofilm aanwezig is.

Mieke
Boon
Prof.

(KU Leuven)

Blokkade in
de luchtwegen
Het immuunsysteem in de
longen reageert buitensporig
op de dikke slijmen en de
bacteriën die daarin leven.
Deze overmatige ontstekingsreactie blokkeert de doorgang
van de luchtwegen. Uiteinde
lijk sterven hierdoor delen
van de longen af. Dit onderzoek focust op een beter
begrip van deze processen.
Waar precies doen blokkades
zich voor? Welke types cellen
en weefsels spelen een rol?
Hoe veranderen de bloed
vaten rondom de blokkades?
Het wetenschapsteam wil
hiervoor zwaar aangetaste
longen (verkregen uit longtransplantaties) vergelijken
met gezonde longen.

François
Vermeulen

Dr.

(KU Leuven)

Organoids

Organoids zijn mini-orgaantjes gekweekt in het labo uit
cellen van individuele patiënten. Ze kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden om te testen
of nieuwe medicatie werkt.
Organoids gekweekt uit cellen
van mensen met dezelfde
mutaties, reageren soms toch
verschillend op bepaalde
modulatoren. De KU Leuven
wil nu uitzoeken hoe dat
komt. Ook willen ze bepalen
of mensen wiens organoid
beter reageert op bepaalde
modulatoren, ook meer
longfunctie winnen of minder
antibiotica nodig hebben als
de modulatoren ook daadwerkelijk aan hen worden
toegediend.

Marianne
Carlon

Dr.

(KU Leuven)

CRISPR/Cas9
gentherapie
In oktober 2020 kregen
Jennifer Doudna en
Emmanuelle Charpentier de
Nobelprijs voor Scheikunde
voor de ontwikkeling van
CRISPR/Cas9. Deze ‘genetische schaar’ is in staat heel
nauwkeurig knip- en plakwerk

in ons DNA uit te voeren. Het
Leuvense team wil deze techniek inzetten om het mucogen te repareren. Eerst zullen
labotesten gedaan worden
met organoids en daarna met
luchtwegcellen afkomstig van
mensen met muco. Het team
mikt vooral op vier specifieke
mucovarianten die samen
3,5% van de mucogevallen
wereldwijd uitmaken en die
niet gebaat zijn met CFTRmodulatoren.

Peter
Witters
Prof.

(KU Leuven)

Leverlijden
Mucogerelateerde leveraantasting gaat vaak gepaard met
afwijkingen in de bloedvaten.
De endotheelcellen, die aan
de binnenzijde van de bloedvaten zitten, spelen daarin
een belangrijke rol. Dit project
gaat na hoe endotheelcellen
communiceren met hun
omgeving en of we deze
‘gesprekken’ kunnen ‘afluisteren’ om snel en makkelijk
leverschade te detecteren. De
onderzoekers willen de endotheelcellen ook inzetten om
nieuwe behandelingen voor
mucogerelateerde leverziekte
te testen.

Faag doorboort het schild
Virussen hadden al een slechte reputatie, corona
hielp die helemaal om zeep. Jammer, vindt prof.
Piet Cools (Universiteit Gent), want er bestaan ook
goede virussen. Sommige bacteriofagen (of fagen)
kunnen bijvoorbeeld bacteriën vernietigen zonder
dat de patiënt er verder last van heeft. Faagtherapie,
heet dat. Piet Cools: “We zouden die fagen graag in
aerosol toedienen aan mucopatiënten. Maar eerst
moeten we nagaan hoe goed faagtherapie werkt en
de behandeling zelf verder op punt zetten.”
Als artsen vandaag antibiotica willen opstarten,
nemen ze eerst een staaltje en kijken ze welke
bacteriën daarin zitten. Daarna kiezen ze de
antibiotica die het beste werken tegen die bacteriën.
Een behandeling op maat van de patiënt dus.
Piet Cools: “Wij willen hetzelfde principe volgen
voor onze faagtherapie met één belangrijk verschil.
We gaan onze fagen niet testen op aparte bacteriën,
maar op een stukje biofilm uit de patiënt. De biofilm
is een netwerk dat de bacteriën zelf bouwen.
Het werkt als een schild tegen antibiotica. Fagen
raken vermoedelijk wel doorheen die biofilm.
Faagtherapie zal antibiotica niet vervangen, maar
wordt hopelijk een bijkomend wapen in het medisch
arsenaal. Een combinatie van de twee zou zelfs extra
efficiënt kunnen zijn.”
Het onderzoek wordt gefinancierd door de
Mucovereniging en het Fonds Forton. Een aantal
mensen met muco beslisten mee welke projecten
steun kregen.
Piet Cools: “Voor mij was dit nieuw. Ik vond het
een verademing. Patiënten zouden eigenlijk bij elk
onderzoek betrokken moeten worden. Zij stellen
vragen waar je als onderzoeker niet meer bij stil
staat. Je krijgt het gevoel dat we allemaal samen
vooruitgang proberen te boeken.”
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REVOLUTIONAIR

KAFTRIO
Ongeveer 60% van de Belgen met muco zou ermee
geholpen zijn. De wetenschappelijke bewijzen zijn
onmiskenbaar. Nu nog de terugbetaling geregeld krijgen.

Een langer, kwalitatiever leven
met minder longproblemen.
De verwachtingen rond het
geneesmiddel Kaftrio zijn
hooggespannen. De producent Vertex lijkt goed op weg
om die ook in te lossen. Een
recente Canadese studie
simuleerde het effect van
Kaftrio en kwam met onthutsende resultaten. Mochten de
Canadezen nu toegang krijgen
tot Kaftrio, dan zouden er tegen 2030 15% minder mensen
aan muco sterven. De levensverwachting van een baby die
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vandaag met muco geboren
wordt zou met maar liefst
9,2 jaar stijgen tot 67,5 jaar.
Ook zou het aantal patiënten
met ernstige longaantasting
tegen 2030 dalen met 60%,
met 18% patiënten meer met
milde longaantasting.

Goedgekeurd
Dit zijn natuurlijk louter simulaties, op basis van reken
modellen. Kaftrio is echter
ondertussen ook uitvoerig
getest. Twee fase-3-studies

hebben het pad geëffend
naar de officiële goedkeuringen om het geneesmiddel
in te zetten in Europa en de
Verenigde Staten.
De eerste fase-3-studie
(107 deelnemers, vier weken)
mikte op patiënten met twee
F508del-mutaties. Deze studie
vergeleek de doeltreffendheid van Kaftrio met Symkevi.
Daaruit bleek dat met Kaftrio
de longfunctie (éénsecondewaarde) met gemiddeld 10%
toenam.
Een tweede fase-3-studie
(403 deelnemers, 24 weken) bekeek de impact van
Kaftrio in de groep met één
F508del-mutatie, gecombineerd met een ‘minimale
functiemutatie’ (mutaties
waarbij vrijwel geen functionerende CFTR-kanalen
worden geproduceerd). Deze
studie vergeleek Kaftrio met
een placebo (nepgeneesmiddel) omdat er voor deze
groep van patiënten eerder geen enkele vorm van
modulatortherapie beschikbaar was. Hier verbeterde de
longfunctie met gemiddeld
14%. Bovendien namen de
opstoten van longproblemen
af met gemiddeld 63%. Ook
merkten de deelnemers een
duidelijke verbetering in hun
levenskwaliteit. Kaftrio werd

bestempeld als veilig met
aanvaardbare (lichte tot matige) bijwerkingen. Slechts twee
deelnemers stapten om die
reden uit het onderzoek.

Langere termijn
Deze studies bekijken de
resultaten op korte termijn.
Onderzoek buiten de gecontroleerde omgeving van
een klinische studie en op
langere termijn staat nog in
de steigers.
RECOVER is een zogenaamde
‘real world evidence’ studie
en zal drie jaar lopen in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland. RECOVER gaat na of de
effecten op lange termijn
behouden blijven en bekijkt
de impact van Kaftrio op
andere organen, zoals het
spijsverteringsstelsel.

Nog meer types
Daarnaast onderzoekt Vertex
of nog andere groepen baat
hebben bij haar geneesmiddel, zoals patiënten met één
F508del-mutatie en CFTR-kanalen die aanwezig zijn maar
onvoldoende werken (gating
of residuele functiemutatie).
Van deze klinische studie
(258 deelnemers, gedurende
8 weken) waren de resultaten

eveneens bemoedigend met
een gemiddelde stijging van
de longfunctie met 3,7% ten
opzichte van de behandeling
met Kalydeco of Symkevi. Het
Europees geneesmiddelen
agentschap bekijkt momen
teel deze resultaten en
beoordeelt of Kaftrio ook voor
deze groep van patiënten
ingezet mag worden. Een uitspraak hieromtrent wordt in
de loop van 2021 verwacht.
Intussen werd ook nagegaan of Kaftrio veilig is voor
kinderen van 6 tot 12 jaar met
minstens één F508del mutatie
al dan niet gecombineerd met
een ‘minimale functiemutatie’
(66 deelnemers, 24 weken).
De beperkte bijwerkingen en
de positieve effecten waren
gelijkaardig aan wat eerder
gezien werd bij adolescenten
en volwassenen. Men heeft nu
het plan opgevat om Kaftrio
bij nog jongere kinderen te
testen.

Terugbetaald?
Ongeveer 60% van de Belgische mensen met muco komt
in aanmerking voor Kaftrio
en het lijdt geen twijfel dat
dit geneesmiddel voor hen
een enorme verbetering van
de longfunctie en de levens
kwaliteit inhoudt. Vooraleer

Belgische patiënten echter
kunnen genieten van deze
voordelen, moeten de fabrikant en de Belgische overheid
een prijs overeenkomen waarna het geneesmiddel terugbetaald kan worden. In België
heeft Vertex nog geen terugbetalingsdossier ingediend bij de
overheid. De Mucovereniging
voert actief campagne om dit
proces te versnellen. Gezien
het belang van Kaftrio voor de
Belgische mensen met muco,
is de Mucovereniging vastberadener dan ooit om te zorgen
dat iedereen die in aanmerking komt, toegang krijgt tot dit
revolutionaire medicijn.

Meer lezen
Kaftrio is de laatste en meest doeltreffende toevoeging aan
een nieuwe klasse van medicijnen die inwerkt op het basis
defect dat muco veroorzaakt. In diezelfde groep van CFTRmodulatoren zitten ook Kalydeco, Orkambi en Symkevi. Kaftrio
bestaat uit twee correctoren (Tezacaftor en Elexacaftor) en
één potentiator (Ivacaftor) en is daarom ook gekend als triple
combinatietherapie. Kaftrio is bedoeld voor mensen met
muco vanaf 12 jaar met twee F508del mutaties (homozygoten)
of één F508del mutatie gecombineerd met een ‘minimale
functiemutatie’. Mensen die een longtransplantatie ondergin
gen komen vooralsnog niet in aanmerking voor het medicijn.
In de Verenigde Staten is Kaftrio bekend als Trikafta.
www.muco.be/nl/nieuws/al-80-dagen-verloren/
www.muco.be/nl/nieuws/positief-advies-commissie-geneesmiddelenvoor-menselijk-gebruik-over-goedkeuring-triple-combinatietherapie/
www.muco.be/nl/nieuws/kaftrio-goedgekeurd
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PROEFDIEREN
VOOR MUCO

Experimenten met proefdieren worden zo sterk mogelijk
beperkt. Toch zijn ze enorm belangrijk voor het begrijpen
van muco en hoe bepaalde therapieën werken.

varken

Heeft ons veel geleerd
over CFTR-kanaal en de
eigenschappen van de taaie
slijmen in de longen.

muis

De 'mucomuis' heeft ons
begrip over hoe muco de
longen aantast enorm
vergroot. Er bestaan
meerdere rassen met
verschillende mutaties.

Fret

Vaak gebruikt om de
veranderingen in de pancreas
en maagdarmstelsel door
muco te bestuderen.

schaap

Ziektesymptomen
ontwikkelen zich relatief
traag, wat toelaat om
de ziekte en bepaalde
therapieën op langere
termijn te bestuderen.

Vragen?
Contacteer Elise via elise@muco.be
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zebravis

Embryo’s van zebravissen
zijn doorzichtig waardoor
hun organen heel
makkelijk te bestuderen
zijn. Dit diermodel wordt
voornamelijk gebruikt om
de veranderingen van de
pancreas door muco vóór de
geboorte te bestuderen.

DE ALLEREERSTE

patiënt-reviewer
Nick Versmessen is patiëntreviewer voor de Mucovereniging. Voor de allereerste keer
kregen 12 mensen met muco
of ouders de kans om projectvoorstellen onder de loep te
nemen en te beoordelen. Hun
quotering werd meegenomen
in de finale ranking van de
projecten en bepaalde dus
mee welk projecten werden
gefinancierd door de Muco
vereniging en Fonds Forton.
Een patiënt-reviewer helpt
wetenschappers door zijn
eigen ervaring met muco op
tafel te leggen. Hij of zij kan
informatie aanbrengen die
niet in een laboratorium te
vinden is: hoe voelt de aandoening (of de behandeling)
heel concreet in het dagelijks
leven, hoe reageert de familie,
wat is de impact op het werk…

Nick Versmessen: “Ondertussen heb ik twee onderzoeksvoorstellen doorgelezen om
ze onder meer te toetsen aan
mijn ervaringen met muco.
Vóór de potentiële toekenning van financiële steun aan
een onderzoeksproject, kon
ik feedback geven op de wetenschappelijke kwaliteit van
het onderzoek en de relatie
tot mucoviscidose. De eerste
studie onderzocht mucomutaties in de pancreas, de tweede
beschreef leveraandoeningen
die geassocieerd worden met
muco. Als mucopatiënten
zijn wij goed geplaatst om de
impact daarvan in te schatten op ons leven en dat van
onze families. Voor deze twee
onderzoeksvoorstellen zat dat
aspect wel goed, maar dat zal
niet noodzakelijk altijd het

geval zijn. Het is dan aan de
onderzoekers om met mijn
feedback hun studie bij te
sturen, of niet.”
Nick was een tiener toen
muco eerder toevallig
vastgesteld werd. Bij een
familieonderzoek vond men
twee genetische mutaties bij
hem. Zijn milde symptomen
hadden meteen een oorzaak.
Deze zomer studeerde hij af
als master in de biomedische
wetenschappen aan de UGent
en startte meteen met een
doctoraatsopleiding.
“Voor mijn doctoraat onderzoek ik een efficiëntere
manier voor de typering van
bacteriën en probeer hieraan
antibiotica-resistentiepatronen te koppelen. Als je snel
weet welk subtype bacterie je
voor je hebt – informatie die
nu dagen- tot wekenlang op
zich kan laten wachten – dan
kan de juiste antibiotica snel
toegediend worden.”
Is zijn (bio)medisch diploma
noodzakelijk om patiënt-reviewer te worden?
“Ja, een medisch-wetenschappelijke achtergrond is toch
wel nodig, al is het maar om
het vakjargon te begrijpen. De
vraag om een patiënt-reviewer
te worden, kwam vanuit de
Mucovereniging en het was de
evidentie zelve om onmiddellijk ja te zeggen. Voor mijn studies heb ik ook hulp gekregen
van het Mucofonds en op deze
manier kan ik iets teruggeven
aan de mucogemeenschap.”
Geïnteresseerd om zelf
patiënt-reviewer te worden? Neem
dan contact op met elise@muco.be.
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Ken De Marie
Contact families en belangenverdediging
Mucovereniging

Tegemoetkomingen
Procedure
en tips
Vanaf 21 jaar (en binnenkort vanaf
18 jaar) kan je tegemoetkomingen verkrijgen via de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid. Zo is er de integratietegemoetkoming, die de extra kosten van
muco moet compenseren. Daarnaast kan
je een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen, die het inkomen dat
je door muco niet kan verdienen (gedeeltelijk) compenseert.
Om deze tegemoetkomingen te krijgen,
moet je een aanvraag indienen via
handicap.belgium.be. De procedure is
lang, dus kan je maar beter anticiperen
en niet je 21ste verjaardag afwachten.
Je dient tijdens deze aanvraag een vragenlijst in te vullen over de brede impact
van muco op de dagelijkse activiteiten
zoals beweging, huishoudelijke taken, de
risico's en jouw sociale contacten.
De lijst is oorspronkelijk opgesteld voor
mensen met een motorische of mentale
handicap. Daarom lijken de vragen op het
eerste gezicht minder geschikt bij muco.
Denk goed na wat je binnen elk van deze
domeinen anders moet doen dan iemand
zonder muco. Vraag hulp aan de maat-
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schappelijk werker in je mucocentrum (of
aan een medewerker van de Mucovereniging). We kunnen je ook voorbeelden van
argumenten bezorgen die je aan je eigen
situatie kan aanpassen. Daarnaast zal
je arts het medische luik van de vragenlijst moeten invullen en dit deel van het
dossier opsturen.
Vragen? Hulp nodig?
Contacteer de maatschappelijk assistent in je
mucocentrum of ken@muco.be – 02 613 27 15

Na enkele weken word je in de meeste gevallen opgeroepen voor een onderzoek bij
een arts van de Federale Overheidsdienst.
Sommige artsen stellen zich streng op.
Aarzel niet om zelf argumenten aan te
brengen over domeinen die hij zelf niet
spontaan overloopt. Als je liever niet alleen gaat, mag je iemand meenemen. Als
het nodig is kan een medewerker van de
Mucovereniging je vooraf coachen en in
sommige gevallen vergezellen.
Je ontvangt de beslissing enkele weken
later via de post. Als die beslissing volgens jou niet overeenkomt met je reële
situatie, kan je binnen de drie maand
een heroverweging aanvragen en/of een
procedure opstarten bij de arbeidsrechtbank. Je kan hierover advies krijgen bij je
mucocentrum of bij de Mucovereniging.
Hou er ten slotte rekening mee dat je,
zelfs bij een beslissing van onbepaalde
duur, enkele jaren later opgeroepen kan
worden voor een nieuwe beoordeling.
Je kan overigens ook zelf een herziening
vragen als je situatie slechter wordt en
een aanpassing van de eerdere beslissing
zich opdringt.

leven

ADEM
RUIMTE

met muco

SNOET IN DE ZON Tijdens de zomervakantie heb
ik kunnen genieten van een aantal toffe uitjes
met mijn gezin. Zo gingen we naar de Zoo in
Stuttgart en op vakantie naar München en
Marseille. Leuk dat we hiervoor konden rekenen
op een steuntje van het Kindermucofonds. - Niels

Met de huidige donkere dagen is het extra
genieten van deze zonnige kiekjes met
breed lachende gezichten.

MARSEILLE

KAFTRIO Dit is de naam van een nieuwe klim
route die ik opende. Dit doe je door met een boor
en 2 componentenlijm haken in de rots vast te
zetten. Het is een hele karwei maar ik geniet wel
van het proces, zeker als anderen
nadien plezier kunnen beleven eraan. De naam
zal verschijnen in klimgidsen en zo breng ik
muco ook een beetje onder de aandacht.
- Klaas

KUST

DEUGDDOEND Laura genoot samen met haar
gezin van een deugddoende portie zon, zee en
strand tijdens de laatste week
van de grote vakantie.
Het Kindermucofonds
gaf dit uitje met veel
plezier een duwtje in
BELGIË
de rug.

"MEER MOET
DAT NIET ZIJN"

Schip
ahoy!

ULASSAI, SARDINIË

- Laura
13

leven

MET MUCO

ROBBE IN HOGERE SFEREN

DISNEYLAND PARIJS

OGEN TE KORT Annemone doet haar
oefeningen altijd met behulp van
Disney liedjes. Daarom dat ze haar
vriendjes in Parijs heel graag eens
wilde bezoeken. Fijn dat het Kindermucofonds dit mee mogelijk maakte.
- Papa Wim

NOORWEGEN

SMILE Ik kon genieten van een vakantie
in Noorwegen. Mijn brede glimlach op
de foto vat de reis heel goed samen.
Fijn dat ik hiervoor kon rekenen op het
Mucofonds.
- Basile

BENOÎT BLIJ MET ZIJN NIEUWE FIETS

DRE IS IN ZIJN NOPJES

IMRAM CHILL IN ZUID-FRANKRIJK

NICE, FRANKRIJK

ZALIG In juli heb ik genoten van een
zalige week op een camping vlakbij
Nice. Het was de eerste keer dat ik met
mijn kindjes alleen op reis ging. En
we gaan dat nog doen! Dank aan het
Mucofonds voor de bijdrage.
- Tine
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HAN

NIEUWE VRIEND Hij kijkt wat stuurs
maar hij is echt heel lief hoor, mijn
nieuwe vriend die ik leerde kennen
in de Grotten van Han. Ik kon er op
bezoek met een steuntje van het
Kindermucofonds.
- Charlyne

ELINE VEILIG IN STIJL

nieuws

VAN DE MUCOVERENIGING

Een
luisterend oor

© Melissa Milis

UPDATE
GENEES
MIDDELEN

Culin’air
De Mucovereniging sloeg deze eindejaars
periode de handen in elkaar met Foodbag voor een warm onderonsje: Culin’air.
Corona gooide roet in het eten zodat het
project enkel kon doorgaan als een solidariteitsactie van Foodbag. Voor elke
verkochte feestmenubox doneert Foodbag 10 euro aan de strijd tegen muco.
En dat werd wel gesmaakt!
www.muco.be/culinair

Onze campagne voor de
terugbetaling van de
nieuwste generatie geneesmiddelen (de zogenaamde
CFTR-modulatoren) liep ook
in tijden van corona verder.
Eind juni gaf het Europees
geneesmiddelenagentschap
een positief advies voor het
op de markt brengen van
het geneesmiddel Kaftrio. De
fabrikant Vertex Pharmaceu
ticals kon sindsdien een
terugbetalingsdossier bij
het RIZIV indienen. Het
indienen van een terug
betalingsdossier is een
eerste stap in de procedure om te komen tot een
terugbetaling. Aan de hand
van filmpjes met patiëntengetuigenissen nodigen we
Vertex uit om dat dringend
te doen. Er is geen tijd te
verliezen. Deze getuigenissen kan je terugvinden en
delen met je contacten via
onze facebookpagina.
Mucoviscidose

Lotgenotencontact is een nieuwe vorm
van dienstverlening binnen de Muco
vereniging, van en voor mensen met
muco. Vrijwilligers die zelf ook muco
hebben, staan klaar voor een gesprek
via e-mail, telefoon, WhatsApp of via een
ander kanaal. Wil je weten hoe iemand
anders omgaat met zaken waar ook jij
tegen aanloopt? Wat hen heeft geholpen?
Of wil je gewoon eens je verhaal kwijt aan
een lotgenoot? Alle mucogerelateerde
onderwerpen kunnen aan bod komen:
kinderwens, transplantatie, studeren,
werken, dieet, vrije tijd, …
De Mucovereniging heeft een tiental
ervaringsdeskundigen geselecteerd en
opgeleid. Geïnteresseerd om met hen
te praten, chatten, texten… ? Stuur een
mailtje naar lotgenoot@muco.be of bel
naar 02 675 57 69. Op basis van je wensen
gaan we samen op zoek naar een passende match. De gesprekken verlopen daarna
een-op-een en in alle vertrouwelijkheid.

Move mee
tegen muco
Van 16 tot en met 22 november vond de
jaarlijkse Europese Mucoweek plaats.
Onze vier ambassadeurs zorgden met
hun enthousiasme voor een aanstekelijke campagnefilm en hun getuigenissen
lieten weinigen onberoerd. De nationale
en regionale media brachten muco uitgebreid onder de aandacht. De lancering
van de nieuwe collectie sokken was ook
een schot in de roos, op enkele dagen tijd
vlogen niet minder dan 10.000 muco
socks de deur uit!
www.mucomove.be
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Welkom June
Ze heet June, en ze maakt Ewout Nackaerts dolgelukkig.
Ondanks muco is hij zopas vader geworden.

“S

anne en ik hebben er lang over
nagedacht. Onze kinderwens
was groot, maar mannen met
muco kunnen niet altijd op natuurlijke
wijze kinderen krijgen. Bovendien draag
je als ouder ook verantwoordelijkheid. Je
wilt zo goed mogelijk voor je kind zorgen.
Met muco is dat niet evident, want je bent
zelf vaker ziek. Gelukkig beschik ik nog
over een vrij goede longfunctie: het was
een beredeneerde gok om er toch voor te
gaan. We moesten een vruchtbaarheidsbehandeling doorlopen. Via een operatie

namen ze zaad weg bij mij. Bij mijn vriendin haalden ze eitjes weg om ze daarna te
bevruchten. Pas bij de vierde poging was
het eindelijk raak. Intussen is June vier
maanden oud. Mijn vriendin heeft haar
DNA laten nakijken op muco en daar hebben ze niets gevonden. De kans dat June
ook muco heeft, is zeer klein. Binnenkort
begin ik vier vijfde te werken en ben ik één
dag per week thuis om voor June te zorgen,
maar ook voor mezelf. Het is allemaal pril
en overrompelend. Maar dat geldt voor
elke vader zeker? (lacht)”
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Ann
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Bericht van
het front
Ann Raman staat als verpleegkundige in het mucocentrum van UZGent
op de frontlijn. Het goede nieuws: het is vrij rustig op het mucofront.

“D

e consultaties en opnames lopen gewoon door. 90% van de
patiënten blijft komen. De rest
valt niet te overtuigen dat het hier wel veilig
is. Eigenlijk is onze job maar weinig veranderd, behalve meer telefonische consultaties nu die door het RIZIV goedgekeurd zijn.
Het komt wel dichterbij, vind ik. In de eerste
golf leek corona iets dat ver weg zat. Met
de tweede golf ken ik toch al mensen die
besmet zijn. In de eerste golf hadden we
in ons mucocentrum geen besmettingen.
In de tweede golf een paar. Gelukkig is dat

allemaal goed afgelopen. Ikzelf heb nooit
schrik gehad. Onze hygiënische maatregelen
zijn rigoureus en zeker afdoende, zowel voor
onszelf als voor onze patiënten.
Natuurlijk zijn veel mensen angstig en
begint het bij iedereen te wegen, zeker met
Kerst en Nieuwjaar voor de deur. Sommige
patiënten vertellen ons ook over werkgevers
die druk uitoefenen om te blijven werken
en krijgen niet de kans om van thuis uit te
werken. We moeten de regels strikt blijven
volgen en begrip opbrengen voor mensen
die terecht bang zijn.”

19

acties

MOVE FOR AIR
CHALLENGE 2020
DRIES EN DANIELLA.

TOM, VALERIE, CHRISTOPHE EN TINE.

TOM, SUZIE EN STEN BEREIKEN DE FINISH.

JOHANNA, CHARLOTTE, LAURIEN, MARIE EN THIBO

EVY EN KURT

Afgelopen zomer begon onze zoektocht naar alternatieven voor
eigen evenementen en acties van onze achterban die door het
coronavirus grotendeels in het water vielen.
Op 28 september gaven we daarom, samen met onze ambassa
deurs, het startschot voor de Move for Air Challenge 2020, een
coronaproof initiatief waarbij maar liefst 99 deelnemers hun
grenzen verlegden voor zichzelf én in de strijd tegen muco!
Gedurende de maanden oktober en
november gaven 99 deelnemers het
beste van zichzelf in de Move for Air Challenge 2020, een sportieve uitdaging met
een virtuele twist waarvan de opbrengst
integraal gaat naar wetenschappelijk
onderzoek en onze Sportfondsen.
Te paard in eigen dorp, al joggend langs
het strand of al fietsend op rollen in de
huiskamer. Onze deelnemers legden
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ieder op hun manier, individueel of in
gezinsverband, een parcours af van ruim
400 km bestaande uit 9 etappes dat hen
virtueel langs enkele plekken in ons land
bracht die een rol spelen in de behandeling en de strijd tegen muco. Via een
virtueel raceplatform werden de afgelegde afstanden geregistreerd en kregen
de deelnemers ook de mogelijkheid hun
prestaties met anderen te vergelijken.

BIEKE EN VICK.

Het doel dat we voor ogen hadden
wanneer we deze Challenge lanceerden,
was naast het stimuleren van lichaams
beweging ook plezier brengen in het
(samen) bewegen.
Caroline nam deel als Team Jaspi, samen
met partner Sven en zoontje Jasper die
muco heeft: “Tijdens de Move for Air
Challenge bewogen we zowel als gezin
maar ook allemaal individueel. De
momenten samen waren natuurlijk de
leukste. Het heeft Jasper zelfs geïnspireerd iets nieuws van sport uit te
proberen: rollerbladen!”
In totaal zorgden alle deelnemers, waaronder Team Jaspi, dankzij een flinke
portie doorzettingsvermogen en team
spirit voor maar liefst 17.226 kilometers
op de gezamenlijke teller. Deze straffe
prestatie gaat gepaard met het zeer

BIEKE HAALT DE FINISH.

TOM, KATRIEN EN MATHIS.

MOVE FOR NOLAN.

CAROLINE EN JASPER.

GIEL-JAN, MARIO, LEE EN JURN.

LEE, LIV, JIM EN NANCY.

CHARLOTTE EN GAUTHIER.

YASMINE EN JOOST.

CHRISTIAN

mooie bedrag van 10.070 euro dat werd
opgehaald tijdens deze uitdaging. Een
oprecht en warm dankjewel aan alle
deelnemers die vol goede moed bleven
doorgaan ondanks de stijve spieren, het
onstuimige herfstweer en deze bizarre
tijden. Dank aan alle vrijgevige schenkers
die, zelfs onder deze omstandigheden,
mensen met muco een warm hart blijven
toedragen. Dank aan UZ Leuven, Galler,
Jef Mellaerts en AMCM om onze deel
nemers telkens hartelijk te verwelkomen
na iedere etappe en te motiveren om te
blijven doorgaan. Tot slot nog een welgemeend dankjewel aan onze enthousiaste
ambassadeurs Nele, Team Storm, Team
Sten, Lee, Vanille en Anouchka, Christophe,
Charlotte en Gauthier. Dank om deze
uitdaging mee tot leven te brengen en
op naar een volgende editie!

NELE EN RIK.
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CLIMBING FOR LIFE
Er werden dit jaar geen Dolomieten beklommen maar er werden
voor Climbing for Life wel degelijk
kilometers gemaald. Niet minder
dan 266 teams deden mee aan deze
virtuele editie en er werden méér
dan 125.000 kilometers afgelegd.
Organisator Golazo en haar partner
Chiesi konden hierdoor 1.000 euro
schenken aan de Mucovereniging.
Een nieuwe, échte, editie van Climbing for Life staat gepland van 9 tot
11 september 2021.

Juvah, specialist in ventilatie, sluit
het jaar af met een knallende actie.
Het liet haar eigen gin brouwen met
toetsen van salie, eucalyptus, jeneverbes, tijm en granaatappel. Zin gekregen?
De opbrengst is ten voordele van de
Mucovereniging. Je kan een fles kopen
via act.muco.be/project/29074

NIGHTLON: LEE, GIEL-JAN, JURN EN MARIO

BURGERSCHOOL

Roeselare
De Jieha's van het vierde jaar
Ondernemen en IT van de Burgerschool zetten in het kader van hun
lessen bedrijfseconomie een verkoopactie op. De enthousiaste inzet van de
leerlingen leverde 2.000 euro op.

CLIMBING FOR LIFE

© Alex Molin

In oktober vond er geen traditionele
editie van hét sportevenement bij
maanlicht, Nightlon, plaats. Maar dat
er wel zou gesport en geld ingezameld worden, stond vast. Iedereen
in zijn eigen bubbel en volgens
eigen mogelijkheden. Vele Nightlonners vonden de weg naar Move
for Air. Maar Nightlon heeft vooral
ook trouwe en vrijgevige supporters,
zo blijkt eens te meer. Deze unieke,
maar minstens even hartverwarmende editie van Nightlon bracht zo
een fantastische 3.335 euro op voor
de strijd tegen muco.

SPIRITUM GIN VERKOOP

P(ARK)OURS ZOEKT

©De Krant van West-Vlaanderen – SM

NIGHTLON

SD WORX SPARKS
Een heel jaar lang konden SD Worxcollega's en klanten sparks verdienen:
door vrijwilligerswerk te doen, deel te
nemen aan activiteiten voor het goede
doel en zelf acties te organiseren,
e-cards te sturen, ... Bij 75.000 sparks
zou SD Worx 150.000 euro verdelen
over 75 goede doelen en dat is gelukt.
De Mucovereniging mocht hierdoor het
mooie bedrag van 2.000 euro ontvangen.

P(ARK)OURS ZOEKT!

Oekene
Op zaterdag 17 oktober werden voor
de 9de editie van P(Ark)ours geen
loopschoenen maar wandelschoenen
boven gehaald. Niet minder dan
200 wandelaars deden mee aan een
7 kilometer lange streep-bolletjewandeling. Het team van P(Ark)ours rond
Merel met muco en haar school De
Ark heeft in deze bizarre coronatijden
zo weer haar warm hart voor muco
laten kloppen.

Save the date
Algemene vergadering
Mucovereniging

SPIRITUM GIN VERKOOP

27 MAART 2021 (9U30 - 13U)

De Algemene vergadering zal door Covid-19
virtueel plaatsvinden. Inschrijven kan tot en
met 13 maart 2021 via www.muco.be/av2021

Check www.muco.be/nl/agendas voor het meest
actuele overzicht van solidariteitsacties ten
voordele van de Mucovereniging.
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Bijdrage voor
medisch begeleide
voortplanting (MBV)
Heb je muco en heb je een kinderwens
maar dien je voor het vervullen hiervan
beroep te doen op medisch begeleide
voortplanting (MBV)? De Mucovereniging
biedt steun hierbij! Omdat we van
mening zijn dat financiële aspecten je
kinderwens niet in de weg mogen staan,
komen we tussen in je kosten voor
MBV tot 2.500 euro voor alle pogingen
samen. Nadat je goedkeuring hebt van
je mucocentrum, contacteer ons dan
vrijblijvend om de mogelijkheden te
bespreken.
ken@muco.be, 02 61 32 719

Voeding of medisch
materiaal bestellen?
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

Aanwezigheid in
mucocentra
Tot corona uitbrak was een medewerker van de Mucovereniging regelmatig aanwezig tijdens de consultaties
in je mucocentrum. Je kon er met
ons kennismaken, vragen stellen of
je verhaal doen. Door corona liggen
deze bezoeken stil. Toch willen we
beschikbaar blijven. Heb je tijdens of
na je consultatie een vraag waarmee
we je kunnen helpen, bel ons dan zeker
op. Of laat je hulpverlener weten dat we
je mogen bellen. Aarzel niet om aan je
mucocentrum ons foldertje met onze
dienstverlening te vragen. Zo willen we
je, totdat we elkaar terug persoonlijk
kunnen ontmoeten, blijven helpen. Je
staat er niet alleen voor!
02 663 39 02

Asem is ons driemaandelijks magazine
voor mensen met muco, hun familie
leden, actievoerders en zorgverleners.
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JE GEGEVENS AANPASSEN?
Ga je verhuizen of zijn er andere
gegevens gewijzigd? Laat het ons dan
weten via catherine@muco.be.

De Mucovereniging
in coronatijden
Coronacrisis of niet, de Mucovereniging
blijft aan het werk en iedereen is nog
steeds bereikbaar, of het nu via e-mail,
telefoon of videoconferentie is.
Onze medewerkers en hun contactgegevens vind
je op www.muco.be/nl/wat-doen-we/over-ons/
wie-wie

Volg ons

mucoviscidose

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, Joseph Borlélaan 12,
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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Onze beste wensen
voor het eindejaar!

Wij verhuizen!
Nieuw adres vanaf 1 maart
Driebruggenstraat 124,
1160 Brussel

Dossier in volgende
editie van Asem

Ouder worden met muco

