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Sportfonds voor kinderen

Als je muco hebt, is het is belangrijk om van 
jongs af aan voldoende te sporten en te 
bewegen. Het lidgeld van een sportclub en 
de aankoop van sportmateriaal kan echter 
een behoorlijke kost met zich meebrengen. 
Met het Sportfonds voor kinderen komen we 
daarom tussen in deze kosten voor 
maximum 200 euro per jaar. 

Kindermucofonds

Bij het Kindermucofonds kan je terecht voor 
projecten die bijdragen tot de persoonlijke 
of sociale ontwikkeling en integratie van 
jouw kind in het gezin, op school of bij 
lee�ijdgenoten. Als gezin investeer je 
immers vaak al zoveel energie én geld in de 
essentiële mucozorg, dat ondersteuning 
voor ontspanning hiernaast vaak welgeko-
men is. Jij of je kind kiest zelf waarvoor je 
een aanvraag indient. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om de aankoop van een fiets, muziek-
instrument, een uitstap naar een pretpark, 
gezinsvakanties, kampen of zee- of bosklas-
sen. Met het Kindermucofonds komen we 
jaarlijks tussen voor maximum 250 euro. 

VOSOG-vakantiefonds 

Kinderen en jongeren kunnen naast onze 
eigen fondsen ook gebruik maken van het 
VOSOG-vakantiefonds. Het VOSOG-vakantie-
fonds is een initiatief van VOSOG (Vlaamse 
Oud-Scout en Oud-Gidsen) in samenwerking 
met de Belgische scouts- en gidsenbewegin-
gen en onder beheer van de Koning 
Boudewijnstichting. 
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Sportfonds voor volwassenen

Conditietraining en sporten zijn heel 
belangrijk als je muco hebt. Ze helpen je 
algemene gezondheidstoestand te verbete-
ren en hebben een positieve invloed op je 
longfunctie. Regelmatig sporten en 
bewegen helpen je om zo goed mogelijk om 
te gaan met je ziekte. Het is wel belangrijk 
dat je een training op maat vindt, zodat je 
(onder begeleiding) kan bewegen op een 
manier die is aangepast aan jouw noden en 
mogelijkheden. Daarom komt de Mucover-
eniging via haar Sportfonds voor maximum 
500 euro per jaar tussen in de kosten van het 
lid- of abonnementsgeld van een sportclub 
of van een sportuitrusting. 

Mucofonds voor volwassenen 

Bij het Mucofonds kan je terecht als je een 
bepaalde opleiding of cursus wil volgen, wil 
deelnemen aan sociale activiteiten met 
vrienden of familie of andere vrijetijdsbeste-
dingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
vakantie, weekendje weg of uitstap, 
vormingscursus, taalstage, muziek- of 
danslessen, de aankoop van een computer 
of hobbymateriaal. De Mucovereniging komt 
voor maximum 300 euro per jaar tussen in 
de kosten.

Volwassenen kunnen naast onze 
eigen fondsen ook gebruik maken 
van het Dispauxfonds

Het Dispauxfonds wil volwassenen met 
muco een uitzonderlijk financieel duwtje in 
de rug geven om een voor hen belangrijk 

Het VOSOG-fonds is beschikbaar voor 
kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar. Je 
kan er een aanvraag indienen voor een 
jeugdbewegingsvakantie, zoals een scouts-, 
gidsen-, KLJ- of Chirokamp. Aanvragen voor 
gezinsvakanties komen ook in aanmerking. 
Voor sportkampen en taal- of andere stages 
kan je geen beroep doen op dit fonds. De 
vakantie moet doorgaan tijdens schoolva-
kanties en in het kalenderjaar waarin je de 
aanvraag indient.

Er geldt een voorrangsregeling voor de 
oudste groepen en kinderen die recht 
hebben op een studiebeurs of gezinnen met 
een verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds.

Per kind of jongere bedraagt de toelage 
normaal gezien maximum 300 euro voor 
een jeugdbewegingsvakantie en 200 euro 
voor een gezinsvakantie. Deze toelage kan 
de volledige kostprijs van de vakantie 
dekken of een aanvulling vormen op andere 
bronnen van financiering. Jaarlijks kan je 
één aanvraag indienen.

Alle informatie over dit VOSOG Fonds en 
hoe aan te vragen, kan je terugvinden op 
www.muco.be/vosog-vakantiefonds

Mucoviscidose is een complexe en dure 
ziekte. Omdat toegang tot de juiste infor-
matie, zorg en ondersteuning essentieel 
is om voluit te kunnen leven mét muco, 
kunnen gezinnen of volwassenen met 
muco bij ons terecht voor gerichte steun. 
Het kan hem hierbij gaan om:

Praktische steun voor kinderen, jongeren
en volwassenen met muco
Tal van interessante brochures over ver-
schillende aspecten over het leven met 
muco
Deskundig advies en individuele 
belangenbehartiging over bijvoorbeeld 
verhoogde kinderbijslag en 
tegemoetkomingen 
Regelmatige aanwezigheid van een 
medewerker van de Mucovereniging 
tijdens de consultaties in de mucocentra
Uitleg komen geven in scholen, zowel aan 
leerkrachten als aan medeleerlingen
Begeleiding van een medewerker van de 
Mucovereniging bij bijvoorbeeld een 
bezoek aan de evaluerende arts, een 
gesprek met de werkgever, …
Medisch materiaal (flutter, neuskannetje, 
kinebanden,enz.) aan aankoopprijs. Als 
jouw aerosoltoestel plots stuk is of je een 
compacter toestel nodig hebt voor op 
reis, kunnen we je ook tijdelijk een 
toestel uitlenen.

project te realiseren. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om het volgen van een opleiding, de 
uitgave van een boek, de organisatie van 
een tentoonstelling, …  Het moet gaan om 
een eenmalig, uniek project, iets dat je echt 
wil en waarvoor de steun van het Dispaux-
fonds essentieel is om het tot stand te laten 
komen. Belangrijk is dat het Dispauxfonds 
slechts gedeeltelijk kan tussenkomen: je 
dient dus ook zelf een deel van de kosten 
te dragen. 

Het Dispauxfonds werd in 1988 opgericht 
door Elisabeth en Arthur Dispaux na het 
overlijden van hun dochter Françoise 
wiens wens het was om mensen met 
muco te kunnen helpen hun dromen te 
verwezenlijken. 

Je kan je aanvraag indienen via de Dienst 
Families en Volwassenen via ken@muco.be. 
Beschrijf in een e-mail of brief jouw project, 
hoeveel je zelf kan bijdragen om dit te 
realiseren en hoeveel bijkomend budget je 
hiervoor nodig hebt. 

Soms kan het deugd doen om gewoon eens 
je verhaal te kunnen doen. Ook daarvoor 
kan je bij ons terecht. Ook als je met 
iemand anders met muco wil praten, 
helpen we je graag verder. 
Hiervoor kan je terecht bij:
- Peter: peter@muco.be – 02/663.39.00 
- Ken: ken@muco.be – 02/613.27.19
- Ann: ann@muco.be – 02/663.39.02 

Onze fondsen voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met muco

Met onze fondsen willen we mensen met 
muco ondersteunen om te sporten of te 
bewegen, om bepaalde dromen of projecten 
te realiseren of om de kans te krijgen van een 
extraatje te genieten. De procedure voor de 
aanvraag van deze fondsen is zeer 
eenvoudig: je hoe� enkel het betre�ende 
aanvraagformulier in te vullen en ons terug te 
bezorgen. Onze medewerkers laten je 
aansluitend snel weten of je aanvraag werd 
goedgekeurd. We vragen ook om ons zo snel 
mogelijk een betalingsbewijs door te sturen. 
De sport- en mucofondsen mogen beide 
jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. De 
aanvraagformulieren vind je online terug via 
https://www.muco.be/nl/
wat-doen-we/financiele-hulp/



THERAPIE
& ZORG
Bij de Mucovereniging vinden we toegang 
tot o.a. zorg en huisvesting essentieel, 
daarom hebben we verschillende vormen 
van financiële tussenkomst op vlak van 
therapie en zorg voorzien. Bij elke vraag 
kijken we steeds naar het volledige 
plaatje en gaan we samen na of al jouw 
sociale rechten aangevraagd en toege-
kend zijn. En uiteraard verwijzen we je, 
indien aangewezen, door naar andere 
organisaties en diensten die je kunnen 
ondersteunen.

Sondevoeding

De Mucovereniging neemt alle kosten van 
sondevoeding op zich die ten laste blijven 
van de familie of volwassenen met muco. 
Alvorens je sondevoeding kan bestellen, 
moet de diëtist(e) van jouw mucocentrum 
een aanvraag tot tussenkomst bij de 
Mucovereniging indienen. Eens deze 
aanvraag is goedgekeurd, kan je de 
sondevoeding bij ons bestellen via 
christelle@muco.be of 02 613 27 18. We 
werken samen met een firma die de 
sondevoeding bij jou aan huis levert, 
waarna de Mucovereniging de factuur aan 
deze firma betaalt en de terugbetaling bij 
het ziekenfonds regelt.

Er bestaat een vaste procedure om van deze 
steun gebruik te kunnen maken. De 
documenten met de info hieromtrent 
kunnen verkregen worden bij Ken 
(02/61 32 719 of ken@muco.be).

Longtransplantaties

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 vooronderzoeken 
en maak je graag van deze steun gebruik? 
Contacteer ons gerust voor meer informatie 
via ken@muco.be of 02/61 32 719.

Dure geneesmiddelen

We betalen dure geneesmiddelen terug die 
je arts van het mucocentrum hee� voorge-
schreven en waarvoor er geen terugbetaling 
bestaat. Gebruikmaken van deze tussen-
komst kan enkel nadat de hospitalisatiever-
zekering bevraagd is. De tussenkomst 
gebeurt normaalgesproken na contact 
met door of via doorverwijzing van het 
mucocentrum.

Om van onze financiële steun te kunnen 
gebruikmaken, dienen twee voorwaarden 
vervuld te zijn : 

1. Het gezin of de volwassene met muco 
moet over een hospitalisatieverzekering 
beschikken of bereid zijn een dergelijke 
verzekering af te sluiten. In uitzonderlijke 
gevallen kan de Mucovereniging beslissen 
om het eerste jaar van de aansluiting de 
verzekeringspremie te betalen.

2. We verlenen enkel financiële steun voor 
diensten, aankopen of uitgaven die 
gebeuren met voorafgaandelijke goedkeu-
ring van de Mucovereniging.

Hiernaast geven we een kort overzicht van 
de steun die we kunnen verlenen aan alle 
gezinnen en volwassenen met muco. 

Medisch begeleide voortplanting 
(MBV)

Bij medisch begeleide voortplanting komen 
we tussen voor een maximum van 2.500 
euro per volwassene met muco en diens 
partner voor alle pogingen samen. Nadat 
MBV besproken werd met je mucocentrum 
bekijken we graag samen of jij en je partner 
voldoen aan de voorwaarden om van 
tussenkomst te kunnen genieten. 
Neem gerust contact op met Ken via 
ken@muco.be of 02/61 32 719.

Opvolging door een 
psycholoog of een psychiater

Wanneer er nood is aan meer ondersteuning 
door een psycholoog dan binnen het 
mucocentrum mogelijk is, kan de Mucover-
eniging voor deze begeleiding tussenko-
men. Dit kan voor maximum €40 per sessie 
per week (na de eventuele tussenkomst van 
het ziekenfonds). Deze steun geldt zowel 
voor mensen met muco als hun partner of 
een ander familielid. Gebeurt de begeleiding 
door een psychiater, dan komen we tussen 
voor het remgeld, het bedrag dat ten laste 
van de persoon in kwestie blij�.

Dienstencheques en familiehulp

De Mucovereniging geloo� sterk in empo-
werment van kinderen, jongeren en 
volwassenen met muco. Dienstencheques 
voor hulp in het huishouden en gezinshulp 
kunnen gezinnen en mensen met muco vaak 
beter in staat stellen om de verschillende 
aspecten van het leven te combineren. 
Hierbij denken we aan combinaties van 
medische verzorging, huishoudelijke taken, 
werk, studies of de zorg voor kinderen, … 
De Mucovereniging kan op vraag van een 
gezin of volwassene met muco voor een 
beperkt aantal uren huishoudelijk werk 
tussenkomen indien dit noodzakelijk blijkt.

BIPAP-therapie

We vergoeden de kosten van BiPAP-therapie 
in de mate dat je hospitalisatieverzekering 
dit niet doet.
 
Verblijfskosten in/nabij 
het ziekenhuis

We vergoeden de verblijfskosten (rooming 
in-kosten) van zowel ouders van een kind 
met muco als van de ouder of partner van 
een volwassene met muco op de ziekenhuis-
kamer indien de hospitalisatieverzekering 
hierin niet (volledig) tussenkomt. Wanneer 
een verblijf op de ziekenhuiskamer niet 
mogelijk is, kunnen ook verblijfskosten 
buiten het ziekenhuis vergoed worden. 
Concreet bieden wij een tussenkomst bij 
kosten die verbonden zijn aan de overnach-
ting(en) in het ziekenhuis of een hotel nabij 
het ziekenhuis op voorwaarde dat het 
mucocentrum het verblijf van familie 
noodzakelijk acht.

Tussenkomsten op maat

Weegt de financiële kost van muco te zwaar 
op je budget maar vind je in de hierboven 
omschreven tussenkomsten geen oplossing 
voor jouw zorgen? Ook dan kan de Mucover-
eniging hulp bieden. In een persoonlijk 
traject bekijken we de mogelijkheid tot 
steun op maat. We brengen dan samen jouw 
gezinssituatie en financiële draagkracht in 
kaart. Op basis hiervan beslissen we dan of 
we de steun die aan jouw behoe�en 
tegemoet komt, kunnen toekennen. Hierbij 
concentreren we ons vooral op het waarbor-
gen van de financiële toegankelijkheid tot 
mucozorg.

Belgische Vereniging voor 
Strijd tegen Mucoviscidose
Driebruggenstraat 124, 1160 Brussel
T. 02 675 57 69
E: info@muco.be
www.muco.be


