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SAMEN, TIJDENS EN 
NA CORONA



Welke maatregelen hebben we 
genomen sinds het uitbreken 
van de coronacrisis? Je vindt 
het overzicht op de pagina 

hiernaast.
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Sinds begin maart 2020 bevindt het Nationaal MS Centrum 
zich (net als andere gezondheidsinstellingen) in een 
sanitaire crisis. Het leek ons opportuun om hier een 
speciale editie van ons tijdschrift MS Expert aan te wijden. 
Je zal een overzicht krijgen van de genomen beslissingen 
die ervoor zorgden dat onze patiënten in de best mogelijke 
omstandigheden verzorgd konden blijven. 

De uitdagingen voor het personeel waren gigantisch. Samen 
zijn we erin geslaagd om de crisis te beheren. Dit vroeg veel 
professionalisme, inzet en flexibiliteit. Een aantal 
medewerkers getuigen hoe zij deze periode hebben 
ervaren. Ook enkele van onze patiënten getuigen over 
hun ervaring.

We richten onze blik ook op de toekomst. Hoe zullen we ons 
als revalidatieziekenhuis organiseren om in de nood aan 
zorg te voorzien voor onze patiënten? En hoe zullen we dit 

doen in de meest veilige omstandigheden voor onze 
patiënten en ons personeel? 

De wereld is veranderd door deze coronacrisis. Het 
Nationaal MS Centrum heeft zich aan deze nieuwe uitdaging 
moeten aanpassen. Ik ben ervan overtuigd dat we ook 
samen deze uitdaging zullen kunnen aangaan om de zorg 
voor onze patiënten op de beste manier verder te zetten. 
Anders, dat zeker, maar misschien ook beter!

Welke maatregelen hebben we genomen sinds het 
uitbreken van de coronacrisis? Je vindt het overzicht 
op de pagina hiernaast.

Aangepast aan de uitdaging.
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

Voorwoord

“Samen zijn we erin 
geslaagd om de crisis 

te beheren.”

• Oprichting crisiscomité (12 maart): deelnemers directie- 
comité, ziekenhuishygiënisten, operationeel manager reva-
lidatie, HR & Communicatie manager, apotheker, directie-
secretaresse; vergadert elke dag behalve zaterdag; 2x per 
week live, de andere dagen via Skype. Beslissingen op basis 
van adviezen ziekenhuishygiëne. Strengere beslissingen dan 
door overheid voorgesteld.

• Reductie activiteit: stopzetten ambulante revalidatie  
(13 maart); alleen dringende consultaties en onderzoeken 
(13 maart); stopzetten TMST-zorgprogramma’s (13 maart); 
terugbrengen bedbezetting tot 100 patiënten (13 maart); 
geen niet-dringende opnames meer (16 maart); 42 patiën-
ten gehospitaliseerd omwille van ernstige medische reden of 
onmogelijke thuissituatie (20 maart).

• In eerste fase annulatie vergaderingen en overlegmo-
menten (12 maart); later via Skype.

• Stopzetten bezoek door familieleden van patiënten  
(12 maart); later organisatie van afhalen en brengen van was 
van patiënten (13 maart).

• Testen van mogelijk positieve patiënten: positieve patiënten 
in isolatiekamers op C3, alle andere patiënten in eenper-
soonskamer in quarantaine (vanaf 16 maart); verstrenging 
vanaf 28 maart: verzorging COVID-patiënten met uitgebreid 
beschermend materiaal, verzorgen andere patiënten met 
schort, masker en handschoenen. Sluiten van B1 en B2.

• Organisatie van opleidingen voor zorgpersoneel, the-
rapeuten en poetsmedewerkers over correct gebruik van 
beschermende kledij; ondersteuning via filmpjes en geschre-
ven procedures.

• Tot op heden 8 positieve patiënten verzorgd: 5 interne 
besmettingen (16, 20, 23, 27 en 30 maart) en 3 externe 
opnames; 2 patiënten reeds in ontslag, 1 transfert naar  
UZ Brussel (patiënt ondertussen terug in NMSC).

• Installatie van een triagepost (13 maart): screening perso-
neel, terug naar huis sturen van mogelijk besmet personeel; 
in initiële periode een 10-tal personen in 14 dagen tijd.  
In een tweede fase verhuis triagepost, waardoor REVA- 
gebouw afgesloten kon worden; plaatsen van airco in  
afgesloten REVA-gebouw.

• 2 ingangen voor het ziekenhuis: 1 voor personeel, 1 voor 
leveranciers. Alle andere ingangen gesloten.

• Uitvaardigen van beschermende maatregelen voor het 
personeel; enkel aanwezigheid van strikt noodzakelijk  
personeel, organisatie van thuiswerk, dragen van een  
mondmasker in het ziekenhuis.

• Aankoop van beschermend materiaal en alcoholgel:  
niet steunen op de overheid, maar zelf aangekocht;  
reserve beschermend materiaal goed voor 1 maand, liefst  
2 à 3 maanden; aankoop van plexischermen/-gordijnen  
voor post-COVID.

• Aankoop van voldoende medicatie en zuurstof.

Welke maatregelen hebben we genomen sinds 
het uitbreken van de coronacrisis?

12 MAART 2020 
Oprichting crisiscomité

MAART 2020 APRIL 2020 MEI 2020

• Dagelijkse duidelijke en eerlijke communicatie via mail of 
intranet; berichten op Facebook en LinkedIn.

• Ondersteunende maatregelen voor personeel: verder 
uitbetalen van de lonen ondanks de onzekere financiering 
hiervoor, overleg vakbond, wekelijkse attentie voor het 
personeel, individuele ondersteuning door HR en IT voor 
thuiswerkers.

• Overleg met vakorganisatie en overheid over financiering 
van het ziekenhuis; bevestiging van het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid dat de gederfde inkomsten door de  
crisis gecompenseerd zouden worden voor zowel het bud-
get revalidatieziekenhuizen (BRZ) als de conventies.

• Organisatie van ergo- en kine-ondersteuning aan de 
zorg (7 april); samenwerking met de verpleegkundigen.

• Organisatie van therapie op de patiëntenkamer (7 april).

• Organisatie van telefonisch contact en ondersteuning 
voor externe patiënten (22 maart).

• Organisatie van psychologische ondersteuning van  
patiënten (laptops en tablets) en personeel.

• Organisatie van telefonisch contact met patiënten door 
artsen, sociale dienst en psychologen.

• Organisatie van teleconsultaties, testen van tele-TMST.

• Aanbieden van overname patiënten aan UZ Leuven.

• Aanbieden hulp aan woonzorgcentra van chronische en 
aanvullende conventie: advies van ziekenhuishygiënisten, 
leveren van beschermend materiaal.

• Opstarten werkgroep post-COVID-19: eerst consultaties 
en technische onderzoeken, later opnames, ambulante 
activiteit en TMST; voorbereiden exitfase: hoe veilig werken 
in de toekomst?

• Testen van alle patiënten op 20 april: iedereen negatief, 
behalve de 4 gekende positieve patiënten.

• Testen van alle personeelsleden op 24 april: 3 personeels-
leden testen positief. Zij worden 14 dagen in ziekte gezet.

• Begin mei schrijven onze medewerkers en patiënten 
eigen ervaringen en verhalen neer voor deze MS Expert!

• Uitwerken van een bezoekregeling voor de patiënten 
tegen 15 mei.

• Opstarten van een werkgroep die de te nemen veilig-
heidsmaatregelen (afstand, handontsmetting, enz.) bekijkt bij 
opstart toekomstige werking. 

• Heropening van het revalidatiegebouw (18 mei);  
opname 7 patiënten; heropstart hydrotherapie; eerste 
bezoekers voor gehospitaliseerde patiënten (1 bezoeker per 
week per patiënt met nodige maatregelen).

•  Heropstart ambulante revalidatie en beperkte TMST 
activiteiten (25 mei).
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Het klassieke consultatiemodel in onze zorgsector is de 
afgelopen twee maanden sterk onder druk komen te staan 
door de opgelegde maatregelen in het kader van de COVID-19- 
pandemie. Het merendeel van de geplande raadplegingen 
moest worden afgezegd of omgevormd tot interactie 
vanop afstand met behulp van communicatietechnologie: 
teleconsultatie. Voor de meeste artsen en patiënten een 
ongekend concept, dat ze plots in sneltempo moesten  
inbouwen in de dagelijkse praktijk.

Succesvolle start van pilootstudie
De dienst neurologie van het NMSC Melsbroek had 
daarin al enige voorsprong opgebouwd – met dank 
aan een lopend wetenschappelijk project gericht op de 
toepasbaarheid van audiovisuele teleconsultatie over 
het internet bij personen met multiple sclerose.

De technologie die hiervoor wordt gebruikt, is afkomstig 
van Zebra Academy, een academische spin-off van de 
Vrije Universiteit Brussel. In augustus 2019 werd gestart 
met een kleine pilootstudie die heeft kunnen aantonen 
dat teleconsultatie via desbetreffend dit systeem bij de 
meerderheid van de deelnemers (85%) succesvol kon 
worden uitgevoerd en bovendien gepaard ging met een 
hoge graad van tevredenheid. Eén klik op een vooraf 
doorgemailde link bracht hen op het afgesproken tijdstip 
naar de virtuele wachtzaal waar ze de inkomende oproep 
van de zorgverstrekker konden beantwoorden. 

Momenteel is het longitudinaal luik volop aan de gang 
waarbij zal worden onderzocht of gelijkaardige resultaten 
kunnen worden bekomen op een groter aantal patiënten 
die langer in de tijd worden opgevolgd. 

Teleconsultatie heeft het potentieel om te leiden tot 
belangrijke tijdswinst en uitsparing van kosten. Daarnaast 
is wellicht het grootste voordeel dat het de toegang 
tot de gezondheidszorg kan verbeteren door verlaging 
van allerhande mogelijke barrières (fysieke invaliditeit, 
interferentie met socio-professionele verplichtingen, 
afkeer van ziekenhuizen, tekort aan medisch specialisten, 
verkeersdrukte ...). Voorwaarde is weliswaar dat de 
communicatie voldoende veilig en met bescherming van de 
privacy kan plaatsvinden. 

Ook kan het soms niet gemakkelijk zijn om patiënten 
op deze manier aan een grondig fysiek onderzoek te 
onderwerpen, al lijken studies bij multiple sclerose wel een 
redelijke correlatie aan te tonen tussen klassieke en virtuele 
klinische evaluaties. Op vlak van gespecialiseerde zorg voor 
chronisch neurologische aandoeningen verwacht men over 
de komende jaren een veel sterkere toename van de vraag 
dan hetgeen de capaciteit de baas kan. In België is er pas 
sinds de COVID-19-crisis een regularisatie en (tijdelijke) 
terugbetaling voor teleconsultatie in voegen, en dit onder 
strikte voorwaarden. Verschillende experten geven echter 
aan dat we in de toekomst geen andere keuze zullen 
hebben dan digitale gezondheidszorg formeel en bestendig 
in te passen binnen ons model.

 

“Experten geven aan dat 
we geen andere keuze 

zullen hebben dan digitale 
gezondheidszorg in te 

passen binnen ons model.”

Teleconsultatie is de toekomst.
Professor dr. Miguel D’haeseleer, Medisch Diensthoofd Neurologie - Voorzitter Medische Raad

“Op enkele dagen tijd 
hebben wij ons 

gereorganiseerd.”

Tijdens de coronacrisis en de ‘lockdown’ van ons ziekenhuis 
bleven de verpleegkundigen van de polikliniek en de artsen de 
poliklinische patiënten opvolgen. Niet-dringende behandelingen 
en raadplegingen werden verzet, in overleg met de artsen. 
Op enkele dagen tijd hebben wij ons gereorganiseerd: 
van MS-verpleegkundigen met dagelijkse ‘live’ 
patiëntencontacten tot ‘digitale’ MS-verpleegkundigen.

Al vlug hadden we met de neurologen een systeem 
op de rails gezet. Elke week bekeken we samen de 
afsprakenboeken en gingen de MS-verpleegkundigen 
aan de slag: welke patiënten worden die week op de 
raadpleging verwacht? Welke behandelingen vinden 
plaats in het dagziekenhuis? Welke patiënten worden via 
een teleconsultatie door de artsen gecontacteerd? Welke 
afspraken en behandelingen moeten worden verzet?
Elke dag gaven we de planning door aan alle patiënten. 

Gelijktijdig polsten we ook naar hun algemene toestand: 
hebben ze nood aan medicatie of voorschriften? Moeten  
er medicatieattesten worden vernieuwd? Wat met de  
MRI-planning …? We speelden deze informatie door aan  
de neurologen.

De polikliniek werd ook nog altijd gecontacteerd om 
afspraken te verzetten, raadplegingen te plannen of 
informatie te vragen. Verpleegkundigen bleven een 
belangrijk aanspreekpunt voor ambulante patiënten. We 
bleven ook andere raadplegingen en medisch-technische 
onderzoeken uitvoeren bij gehospitaliseerde of poliklinische 
patiënten. De appreciatie was groot. Verpleegkundigen en 
artsen werden meermaals in de bloemetjes gezet omdat ze 
bereikbaar bleven.

Twee mensen van de polikliniek werden ook continu 
ingezet op de verpleegeenheden – voor logistieke steun, 
transport van patiënten, maaltijdkarren met avondeten, … 
De polikliniek bereidde ook de COVID-19-testing van alle 
gehospitaliseerde patiënten voor en voerde staalafnames 
uit op alle verpleegeenheden en bij een 300-tal collega’s.

Polyvalent in de 
polikliniek.

Gert Ooms, Hoofdverpleegkundige Polikliniek
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Ziekenhuishygiëne is een verhaal van ‘wij samen’.
Mia Notebaert, Adjunct Verpleegkundig Directeur en Ziekenhuishygiëne

Ziekenhuishygiëne kan je vergelijken met het spel ‘Stratego’. Leer 
je tegenstander kennen en probeer altijd een stap voor te zijn 
zodat je een uitbraak kan voorkomen of indijken. Beheers wat 
je kent en wees bedacht voor datgene wat je niet kent. Omdat 
mensen die drager zijn van COVID-19 al besmettelijk zijn voordat 
de symptomen zichtbaar zijn, moeten de maatregelen gericht zijn 
op ‘iedereen is potentieel besmet’.

Ziekenhuishygiëne is vooral een ‘wij samen’- verhaal, alleen 
sta je als ziekenhuishygiëniste nergens. Als één schakel 
in de hele organisatie niet aansluit bij de rest, dan werkt 
ziekenhuishygiëne niet. Om de verspreiding van COVID-19 
te voorkomen, moesten een aantal essentiële stappen 
ondernomen worden.

Het Centrum afschermen
Om COVID-19 te weren, werd het Centrum afgeschermd van 
de buitenwereld. In deze fase werd het ziekenhuis letterlijk 
afgesloten voor bezoek en enkel dringende opnames en 
consultaties konden nog plaatsvinden.

Scheiding en opstellen van barrières
Scheiding is een heel belangrijk begrip in ziekenhuishygiëne. 
Het Centrum werd ingedeeld in 3 zones: een zone voor 
besmette personen, een zone voor niet-besmette personen 
en een zone voor personen van wie de infectiestatus 
onbekend is. Personeelsleden blijven werken in de zone die 
hen is toegewezen.

Scheiding wordt ook gevormd door het bepalen van routes 
in het ziekenhuis langs waar middelen geleverd of verwijderd 
worden. Een barrière wordt vooral in stand gehouden door 
het correct toepassen van de basisregels: afstand bewaren, 
handhygiëne en het dragen en correct hanteren van een 
masker en beschermingsmiddelen wanneer de afstand niet 
bewaard kan blijven.

Realiseren van de aangepaste maatregelen
Toen een opgenomen revalidant toch positief testte op 
COVID-19 kwam alles in een stroomversnelling: beginnen 
isoleren, contactpersonen opsporen en de nodige 
maatregelen treffen. De verpleegeenheden werden 
anders ingericht: zo kwam er een omkleedruimte waar je 
beschermingsmateriaal correct kan aan- en uitdoen.

Revalidanten moesten verhuisd worden om hen in de juiste 
zone te leggen, op een aparte kamer. Personeelsleden 
die contact hadden met de besmette revalidant moesten 
thuisblijven. Bestaande richtlijnen werden aangepast op maat 
van ons Centrum en ingevoerd.

Accurate veiligheidsmarge inbouwen
Je kan dan wel maatregelen uitvaardigen, maar ze moeten 
niet alleen doeltreffend maar ook echt uitvoerbaar zijn 
op de werkvloer. Omdat het om een onbekend virus gaat, 
roept dit heel wat vragen op: wanneer begint nu juist de 
besmettelijkheid en hoe lang is iemand besmettelijk? Hoe 
lang moet iemand in isolatie blijven?

Het inbouwen van een zo accuraat mogelijke 
veiligheidsmarge kan cruciaal zijn in het ontstaan en/
of het kunnen beheersen van een uitbraak. De nood 
aan informatie is op dat ogenblik zeer groot. Je wordt 
als ziekenhuishygiëniste overstelpt met vragen en 
bezorgdheden, terwijl nagekeken moet worden of 
alles wel op een correcte manier uitgevoerd wordt. 
Daarenboven moet opleiding rond het juist gebruik van 
beschermingsmiddelen georganiseerd worden.

Gelukkig komt op zo’n moment de samenhorigheid 
van ons Centrum dan echt bovendrijven en kan je 
op alle hulp en steun van iedereen rekenen om alles 
georganiseerd te krijgen. 

Het is moeilijk om de ingestelde maatregelen te blijven 
toepassen – zeker wanneer er zich geen nieuwe 
besmettingen voordoen en de testresultaten van het 
personeel goed zijn. ‘We gaan er samen voor’ maakt dat 
we COVID-19 nog altijd onder controle hebben.

“Ziekenhuishygiëne is 
als ‘Stratego’. Leer je 

tegenstander kennen en 
probeer altijd een stap 

voor te zijn.”

Mensen met MS op een innovatieve, multidisciplinaire manier en 
met een zo breed mogelijke kijk, begeleiden en behandelen. Dat is 
wat het Transmuraal MS Team al 5 jaar doet. TMST is uitgegroeid 
tot een volwaardig programma – ook op afstand, tijdens de 
lockdown.

Het multidisciplinair team screent mensen die recent de 
diagnose MS kregen. Tijdens een van de 13 zorgprogramma’s 
kunnen we hen ook verder begeleiden bij een specifiek 
probleem – om hun zelfredzaamheid te stimuleren en hen te 
helpen zo gezond mogelijk te leven. TMST tracht dus vooral 
mensen te begeleiden in een vroeg stadium van hun ziekte. 
Het team helpt hen de diagnose te verwerken en om te gaan 
met bepaalde symptomen.

Niet bepaald onderwerpen die je tijdens de corona-lockdown 
als medisch urgent kan beschouwen. Gevolg: alle TMST-
afspraken werden geannuleerd voor een onbepaalde periode. 
Niet medisch urgent … maar wel menselijk urgent, want de 
begeleiding geeft mensen een duidelijke en broodnodige 
houvast tijdens een moeilijke periode in hun leven.

Patiënten toonden heel veel begrip en appreciatie. 
Maar tijdens onze contacten merkten we toch belangrijke 
noden en vragen rond de psychische impact van de 
quarantainemaatregelen. Welke angsten ervaren zij? Wat als 
therapie wegvalt, of begeleiding in het huishouden of bij de 
opvoeding van de kinderen? Wat zonder de ondersteuning 
van familieleden en een sociaal netwerk? We gingen op 
zoek naar mogelijkheden om hen op afstand te begeleiden: 
zo werd TELE TMST geboren. Naast beeldbellen hebben we 
dagelijks ook aandacht voor alle signalen en onderzoeken we 
via wetenschappelijke vragenlijsten hoe mensen het stellen.

Het team bouwt nu waardevolle expertise op rond 
multidisciplinaire begeleiding op afstand. Die zal ook na 
de lockdown een meerwaarde hebben. Alle patiënten én 
zorgverleners zijn erg enthousiast over de consultatie op 
afstand. De oefening van vandaag legt de fundering voor 
het structureel integreren van TELE TMST in het aanbod van 
morgen.

Niet medisch urgent, 
wel menselijk urgent.
Gertie Dalemans, Coördinator Transmuraal MS Team
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Sociale afstand. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor 
COVID-19-preventie. Alleen als deze voorwaarde niet vervuld 
kan worden, zoals tijdens de zorg, moeten mensen persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen.

Zoektocht met ups en downs
Bij de start van de uitbraak waren alleen de basismaterialen 
aanwezig: handschoenen, handalcohol, gele schorten, niet-
doorlaatbare schorten, mondmaskers (waaronder 10 FFP2-
maskers) en 6 brillen die voorzien waren voor respiratoire 
behandelingen. Door de noodzaak aan FFP2-maskers, 
schorten/overalls en gezichtsbescherming, gingen we bij de 
uitbraak van het coronavirus meteen naarstig op zoek naar 
deze broodnodige materialen.

De zoektocht naar het materiaal verliep heel moeizaam. 
Dankzij een alerte reactie kwam de felbegeerde 

gezichtsbescherming snel onze richting uit. De factor geluk 
en het adagium ‘niet opgeven’ bezorgden ons toegang tot 
een lot FFP2-maskers. De zoektocht naar alcoholgel werd 
bemoeilijkt door het tekort in winkels en apotheken: onze 
stock vloog erdoor. Noodgedwongen werd er gerantsoeneerd 
en werd al het materiaal achter slot geplaatst. Toen het water 
ons bijna aan de lippen stond, ging ik intern op zoek en vond 
ik een ware schat: voldoende alcoholgel om twee weken te 
overbruggen.

Van in het begin vonden we mensen bereid schenkingen te 
doen: van schilderoveralls en alcoholgel tot mondmaskers die 
nog op zolder lagen. Onze ergotherapeuten en mensen uit 
de omgeving gingen naarstig aan de slag om mondmaskers te 
maken.

Hoe gebruiken we het materiaal?
Het verkrijgen van materiaal vergde bloed, zweet en tranen. 
De mensen opleiden tot het correct gebruik vergde minstens 
evenveel energie. Iedereen ziet de beschermingsmiddelen op 
tv verschijnen, maar zo eenvoudig is het niet. Wanneer en hoe 
moet je iets aandoen? Wat mag je zeker niet doen en waar 
moet je op letten? Allemaal belangrijke lessen om onszelf en 
de patiënten geen vals gevoel van veiligheid te geven! 

Eén ding was duidelijk: iedereen ging er zijn hoofd moeten bij 
houden, van als ze een voet in het ziekenhuis zetten tot ze 
het, na een vermoeiende shift, zouden verlaten.

In een bestek van 5 dagen werden de opleiding voorbereid, 
de lesgevers ingeleid, een oefenruimte voorzien en een film 
gemaakt. Iedere medewerker werd opgeleid tot het correct 
dragen en omgaan met het beschermingsmateriaal. Het 
blijvend correct opvolgen van de richtlijnen vraagt een goede 
onderlinge band tussen de medewerkers zodat ze elkaar 
hierop kunnen aanspreken.

Vandaag staan we er redelijk goed voor. De vraag is natuurlijk 
hoelang deze crisis nog duurt. Een nauwgezette opvolging 
van de stock, het aanspreken van kennissen en een goede 
samenwerking met leveranciers is noodzakelijk om goede 
zorgen te kunnen blijven bieden – en op die manier de strijd 
tegen het virus te winnen.

PBM: de zoektocht om de strijd aan te binden.
Wendy Van Liefferinge, Verpleegkundig Ziekenhuishygiënist

“Iedereen moet er het 
hoofd bijhouden – van het 
moment waarop je voet in 

het ziekenhuis zet tot je 
het weer verlaat.”

In deze uitzonderlijke periode bleef de maatschappelijke 
dienst instaan voor persoonlijke begeleiding, aangepast aan de 
noden van elke patiënt van het NMSC. Goed, het is momenteel 
niet mogelijk om elkaar fysiek te zien en te spreken, maar 
e-mail, telefoon, WhatsApp en Skype zijn uitgegroeid tot 
bevoorrechte bondgenoten om contact te houden met patiënten, 
hun familie, hun naasten en met de professionals die hen – 
zonder onderbreking – thuis blijven verzorgen.

Door regelmatig te telefoneren blijven onze externe patiënten 
in contact met hun persoonlijke maatschappelijk assistent 
en het NMSC. Die momenten vormen ook de gelegenheid 
om te vertellen over iets dat ze hebben meegemaakt – iets 
dat misschien wat moeilijk ligt –, om zaken te delen die 
verder opgevolgd moeten worden of om iets te vragen over 
een specifiek probleem dat moet worden doorgegeven aan 
een andere collega: een dringend medisch probleem, de 
zoektocht naar een kinesist voor thuis, een kussen tegen 
doorligwonden, afspraken voor een toekomstig consult of een 
opname …

Voor gehospitaliseerde patiënten regelen we ook privécontact 
met hun familie – via telefoon of e-mail. We zien erop 
toe dat ze op al hun vragen een professioneel antwoord 
krijgen. Door die intensieve contacten via e-mail en telefoon 
bereiden we alle hulp voor om hen veilig naar huis te kunnen 
laten terugkeren. Lopende administratieve vragen bij het 
ziekenfonds, het VAPH of PHARE worden gewoon verder 
opgevolgd.

Ja, de technologie helpt ons om contact te houden met elkaar 
en om dringende problemen aan te pakken … maar toch 
kunnen we niet wachten tot het moment waarop we 
elkaar weer écht kunnen ontmoeten.

Het coronavirus zorgt voor grote veranderingen in ons dagelijks 
leven en werkritme. Veranderingen die voor onrust en angst 
zorgen. De coronacrisis is niet alleen een bedreiging voor onze 
fysieke gezondheid, maar ook een ware uitdaging voor onze 
mentale gezondheid. Het mag dan ook niet verrassen: deze 
bijkomende stress en onzekerheid kunnen voor mensen met MS 
erg doorwegen.

Omwille van de verscherpte maatregelen rond het 
coronavirus vindt er voorlopig geen face-to-face contact met 
onze patiënten plaats. Er werd snel gezocht naar andere 
manieren om begeleidingen verder te kunnen zetten. 
Patiënten die nood hebben aan ondersteuning worden nu 
begeleid via telefoon- of videogesprekken. Ook via e-mail 
blijven we dagelijks beschikbaar.
We merken dat patiënten dit heel erg appreciëren. En ook 
langs onze kant is het fijn om op deze manier een stuk voor 
onze patiënten te kunnen blijven zorgen.

Aandacht voor de mentale gezondheid van al onze 
medewerkers is eveneens belangrijk: je kan maar goed voor 
de ander zorgen wanneer er voldoende zorg voor jezelf is. 
Vanuit deze gedachte werd er een permanentie voorzien 
voor personeel: elke medewerker die behoefte heeft aan 
een gesprek kan terecht bij een van onze psychologen. We 
staan klaar met tips en advies, maar vooral met een collegiaal 
luisterend oor.

Technologie helpt om 
contact te houden.
Françoise Lefebvre, Medewerker Sociale Dienst

Psychologische 
begeleiding, een beetje 

anders dan anders.
Sara De Bondt, Klinisch Neuropsycholoog

“Je kan maar goed voor 
de ander zorgen wanneer 

er voldoende zorg voor 
jezelf is.”
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“Een bijzondere ervaring 
voor ons allemaal, want elke 

medewerker voelde zich 
eventjes ‘patiënt’.”

Van ergotherapie naar e-therapie
Toen de ambulante werking half maart sloot, rees in de 
ergotherapie de vraag: hoe kunnen we continuïteit van zorg 
waarborgen? We gingen aan de slag als e-therapeut: elke 
ambulante therapeut neemt sindsdien elke week contact op 
met zijn vaste ambulante patiënt – liefst via e-mail of sociale 
media, zodat patiënten kunnen kiezen wanneer en hoe vaak 
ze reageren.

De berichten zijn heel individueel. We vragen naar hun 
algemene toestand en sturen – op basis van hun doelen 
en behoeftes – informatie door: brochures, posters, 
filmpjes, websites. Zo kunnen patiënten zelf doorgaan met 
handfunctie-oefeningen, cognitieve activatie-oefeningen, 
keukenactiviteiten … Omdat mantelzorgers vaak bij de 
oefeningen moeten helpen, zijn ook zij betrokken. En 
uiteraard kunnen patiënten zelf ook contact opnemen met 
ons.

Ja, de quarantaine duurt lang. En ja, de vraag naar ‘echte’ 
therapie wordt snel groter en groter. Daarom zijn we bij een 
aantal patiënten gestart met teletherapie via videochat.

De e-therapeuten van het ambulante team

Goed getest!
Het Agentschap Zorg en Gezondheid plaatste het NMSC mee 
op de prioriteitenlijst voor het aanleveren van COVID-19-
testkits. Zo konden al onze medewerkers op 24 april getest 
worden. Verpleegkundigen en IT ontwikkelden samen een 
document om collega’s vlot in te plannen. Rekening houdend 
met de ziekenhuishygiënerichtlijnen knutselden ze zo een 
draaiboek ‘testing medewerkers’ in elkaar. Zes testboxen 
werden ingericht met de nodige materialen.

Het resultaat? De poliverpleegkundigen konden – met respect 
voor social distancing - een gecombineerde test met keel- en 
oppervlakkige neuswisser professioneel uitvoeren. De dag 
verliep vlekkeloos … en de resultaten van de tests waren 
bevredigend: amper 3 van de 300 werknemers testten COVID-
19-positief. Een bijzondere ervaring voor ons allemaal, want 
elke medewerker voelde zich eventjes ‘patiënt’.

Greet De Wijngaert
(Adjunct Hoofdverpleegkundige Polikliniek)

Triage zonder klagen
Om het coronavirus buiten het NMSC te houden, stelde 
het Centrum bij het begin van de crisis een triagepost 
op aan het onthaal – de enige in- en uitgang tijdens de 
crisis. 2 personeelsleden registreren er iedere collega die 
binnenkomt.
• Je past de handhygiëne toe met alcoholgel en zet een 

mondmasker op.
• We checken je op koorts en stellen de nodige vragen in 

verband met symptomen. 

In het begin was er wel wat stress (Brengen we het virus 
onbewust toch binnen? Zijn onze patiënten veilig? Zijn wij 
en ons gezin veilig? Doen we het goed?), maar uiteindelijk 
onthouden we vooral de uitwisselingen met de andere 
diensten, de steun bij het personeel, de leuke sfeer en  
vooral … de solidariteit! Samenwerken binnen het NMSC,  
da’s het beste medicijn.

Hanne Golinski (Logopediste) en Julie Decondé (Logopediste)

’t Staat erop!
Na amper 2 weken op mijn nieuwe werkplek tussen mijn 
kersverse, toffe, hulpvaardige, en ook heel grappige collega’s 
kom ik in een coronaversnelling terecht. Serieuze materie, 
maar ik heb toch ook al goed gelachen. Eerste externe 
opdracht: gaan shoppen in de Fnac! #likingthisjobalready
Gewapend met videocamera en statief ga ik op missie 
richting verpleegeenheid voor de eerste instructiefilmpjes. 
Ik heb er afgesproken met Jonathan – een man met kennis 
van zaken én nog fotogeniek ook. Ik ben Jonathan dankbaar 
voor zijn kalmte en geduld, zelfs na de 3de ‘kan-je-dat-nog-
eens-opnieuw-doen-maar-dan-anders’. Het resultaat van ons 
werk werd gesmaakt en daarmee is de aftrap voor e-learning 
gegeven!

Ruth Jamaels 
(Communication Officer)

Mooie samenwerking
Meedraaien in de zorg op de afdelingen: dat is wat de 
kinesisten en ergotherapeuten in april deden. Zo konden we 
onze verpleegeenheden concreet ondersteunen. Bovendien 
kregen we meer inzicht in de ochtendzorg en wat er allemaal 
moet gebeuren vóór patiënten klaar zijn om hun therapie te 
volgen. Ook konden we vanuit onze eigen vakkennis input 
geven. Een mooie samenwerking!
Bedankt aan de verpleging om ons op te vangen en te 
begeleiden. En ja … onze hulp was soms beperkt, maar 
we nemen alle inzichten en ervaringen mee om de mooie 
samenwerking tussen verpleging en reva verder uit te 
bouwen.

Sofie Ferdinand
(Afdelingshoofd Ergotherapie)
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Logopedie met de glimlach
Ambulante patiënten kunnen sinds 16 maart 2020 niet meer 
naar het NMSC komen voor hun wekelijkse revalidatie. Sinds 
begin april zetten de logopedisten hun therapie voort via 
e-mail, telefoon of videocall. Patiënten zijn blij ons te horen. 
Hun wekelijkse oefeningen zorgen ook voor een verzetje én 
voor sociaal contact, vanuit hun ‘kot’. Sommige patiënten 
maken de oefening alleen, anderen laten ook hun partner 
meedenken.

Logopedie van op afstand brengt wel wat uitdagingen 
met zich mee. Zo is het niet evident om het niveau van 
je patiënten en de tijd die ze aan de oefening spenderen 
goed in te schatten. Het vraagt een andere aanpak en enige 
creativiteit, maar het geeft veel voldoening. Ik vind het fijn  
om contact te hebben en iets te kunnen bijdragen … en  
de mails van mijn patiënten toveren geregeld een glimlach  
op mijn gezicht. 

Sofie Noë 
(Afdelingshoofd Logopedie)

Over alle disciplines heen
Triage. Het is een van de sleutels tot succes om COVID-19 
buiten te houden. Onze aanpak groeide uit tot een 
multidisciplinaire samenwerking tussen alle disciplines en 
ondersteunende diensten van het revalidatiedepartement. 
Voortaan wordt elke persoon die het NMSC wil betreden 
correct gescreend.

De fysieke scheiding tussen het revalidatiecentrum en de 
verpleegeenheden wordt vaak als een uitdaging gezien in de 
interdisciplinaire samenwerking, maar de coronacrisis heeft 
ons weer bij elkaar gebracht: ergo, kine en verpleging werken 
opnieuw samen rond de persoon die ons verbindt – de 
revalidant. De resultaten van deze samenwerking? Die worden 
door iedereen positief onthaald. Dit moeten we absoluut 
behouden!

Stefanie De Loof 
(Operationeel Manager Revalidatie)

Vergaderen op veilige afstand
Weken thuis zitten zonder een vergadering of een leuk 
babbeltje aan de koffiemachine? Dat vraagt om een digitale 
stap vooruit. Na een week thuiszitten deed Skype zo bij een 
groot deel van de medewerkers zijn intrede. Oké, dat verliep 
niet zonder problemen, maar een handleiding en tientallen 
mailtjes en telefoontjes later lijkt het ziekenhuis er klaar 
voor: dienstvergaderingen, opleidingen, infomomenten en 
informele babbeltjes vinden op veilige afstand plaats. 
Alleen de koffie moeten we zelf zetten …

Thomas Vanoosthuyse 
(ICT en KWS Medewerker)

Lap … lockdown!
Wat kan je plannen tijdens de lockdown? Niet veel. Daar 
gingen al onze revalidatieprogramma’s, afspraken en nieuwe 
ambulante opstarters. De eerste week hadden we onze 
handen vol om de agenda’s leeg te maken, nadien werden 
onze activiteiten ‘on hold’ gezet. Gelukkig konden we bij de 
triage toch ons steentje bijdragen.

"Geen bezoekers meer voor onze patiënten." Het is moeilijk 
om mensen met die boodschap huiswaarts te moeten sturen: 
een mama of papa, vriend of vriendin … Intussen bedenken 
we scenario’s voor alles wat aan het onthaal afgeleverd wordt 
voor de patiënten: moeten bloemen ook in quarantaine? 
Mogen koekjes dadelijk naar de patiënt of moeten die ook 
eerst 72 uur ‘ont-virussen’? Elke keer moeten we een nieuw 
draaiboek opstellen. Maar we leren snel bij en elke dag wordt 
onze triage efficiënter.

Een fijn gevolg van de triage? We leren de gezichten achter de 
namen van onze collega’s kennen. Dat zorgt voor vernieuwde 
sociale contacten en fijne babbels. We ZEN content, we ZEN 
NMSC!

De madammen van de planning

“Een fijn gevolg van 
de triage? We leren de 

gezichten achter de 
namen van onze 
collega’s kennen.”
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Door de ogen van

Anderhalve meter afstand houden? 
Dat is als kinesiste geen optie. Voor 
onze patiënten in het NMSC waren de 
voorbije weken dan ook zeer moeilijk: 
omdat ze door de isolatiemaatregelen 
niet uit hun kamer konden, gingen ze 
er fysiek en mentaal sterk op achteruit. 
Gelukkig konden we – helemaal ingepakt 
– na een tijd toch starten met de meest 
noodzakelijke behandelingen. Ook over 
onze ambulante patiënten maakten 
we ons zorgen. We probeerden hen 
op afstand bij te staan, via audio en 
oefenschema’s, maar hopelijk kunnen 
we iedereen binnenkort weer helemaal 
helpen.

An-Katrien Coenen 
(Kinesitherapeute)

En ineens werk je van thuis uit. 
Afgesneden van alle collega’s die 
je anders elke dag ziet. Die eerste 
dagen zijn stiekem wel fijn. Eens rustig 
doorwerken – alhoewel: wat is rustig als 
je dochter ineens beslist dat kruipen 
passé is? – en tijdens de pauzes even 
family time. Maar dan komt toch het 
gemis: de drukte op het werk, de 
babbels op de gang, de goeiendag aan 
de toog van de cafetaria … en ook de 
bezorgdheid en de machteloosheid. 
Want van thuis uit heb je het gevoel 
dat je weinig kan betekenen voor 
al onze patiënten en de werkende 
helden op de afdelingen, in de keuken, 
aan het onthaal, … Ik hoop snel terug te 
keren om jullie van (relatief) dichtbij bij 
te staan.

Birte Theunissen 
(Stafmedewerker)

In het begin was het voor ons heel raar. 
Zoals toen een verpleegkundige met 
een kar onze kelder binnenkwam, terwijl 
ze riep: “Besmette kar, besmette kar!” 
Wij keken elkaar aan en wisten niet wat 
gedaan. Kort daarop werd ons uitgelegd 
hoe we alles moesten aanpakken. 
In de keuken kregen wij als laatsten 
nieuwe werkwijzen door – ontsmetten, 
ontsmetten, ontsmetten – maar dat is 
logisch: wij hebben geen rechtstreeks 
patiëntencontact. Doordat er veel 
minder patiënten waren, hadden we 
ook meer tijd om te wennen. Ik denk 
dat we dat goed gedaan hebben … 
en we gaan dat nog verder blijven 
doen.

Hilde Hermans 
(Medewerkster Keuken)

In de aanloop naar de coronacrisis 
ben ik zelf erg ziek geweest: een zware 
bronchitis. Ik ben blijven werken en ook 
mijn duiktrainingen intensief blijven 
volgen, maar door gebrek aan rust zat 
ik plots met een longontsteking. Toen ik 
terugkwam in het ziekenhuis werden – 
van de ene dag op de andere – al onze 
routines veranderd. De patiënten die 
van eenheid verhuisden, waren 
vaak wat ongerust. Ik probeerde 
dan ook even de tijd te nemen 
voor een babbeltje. De eerste weken 
werden onze poetsrichtlijnen vaak nog 
dagelijks aangepast: het was soms 
moeilijk en verwarrend om telkens 
opnieuw om te schakelen en je routines 
te veranderen, maar het was nodig. En 
als je het resultaat bekijkt, hebben we 
dat allemaal heel goed gedaan!

Melissa Lauwereyns  
(Medewerkster Schoonmaak)

Bij het nieuws van onze eerste besmette 
patiënt was ik erg geschrokken. Ik was 
de waak van dienst en had melding 
gemaakt van koorts, hoofdpijn, pijn aan 
de borst, hoesten, … Onzekere, bange 
dagen volgden. Angst voor mijn gezin en 
familie. Iedereen die kon thuiswerken, 
bleef thuis. De parking leeg … Alleen wij, 
verpleegkundigen, mochten aan het bed 
van onze patiënten staan. Elke nieuwe 
shift kwam er meer beschermkledij, 
maar daarmee ook drukpunten op ons 
gezicht. De angst bleef hoe dan ook 
aanwezig. Voor patiënten geen bezoek 
meer, geen therapieën, … Zij zien 
alleen ons, verkleed als astronauten, 
amper herkenbaar. Een telefoontje 
naar zoon of dochter, een stem horen, 
een babbeltje doen: ze worden extra 
belangrijk. Soms denk ik dat ik in een 
rare film terechtgekomen ben. Maar 
één ding weet ik zeker: verplegen 
doe ik niet alleen, maar met een 
heel team.

Brigitte Janssens 
(Verpleegkundige)

In het weekend om 6 uur ’s 
morgens aan de triage komen 
zitten? Check. Laptops en systemen 
voor thuiswerkers? Check. Volledig 
dubbel ingepakt met scherm en bril 
zorgen voor de patiënt? Check. Een 
signalisatieploeg? Check. Handmatig 
vullen van de alcoholgel? Check. En 
nog zo veel meer … Hartverwarmend 
en typerend voor onze NMSC’ers. 
Een oproep om hulp te bieden in de 
keuken tijdens het weekend? 
Hoppa: 30 man in één dag tijd 
Kinesitherapeuten en ergotherapeuten 
ondersteunden enthousiast de 
verpleging in de dagelijkse zorg. You 
name it, we did it. Is de zorg vastgeroest? 
Just niks! We ZEN NMSC 
en we ZEN er fier op!

Els Urbanczyk  
(HR & Communicatie manager)

Bij de aankoop van materiaal doken 
plots andere prioriteiten op. Ten 
eerste: producten vinden die in 
‘normale’ tijden gemakkelijk te vinden 
zijn (mondmaskers, alcoholgel), maar 
die je nu moeilijk of niet te pakken 
krijgt. Ten tweede: materiaal vinden 
dat we normaal nooit aankopen 
(plexischermen, vloerstickers, 
staanders, overalls). Uiteraard stijgen 
de prijzen door een natuurlijke vraag-
aanbodreactie, maar spijtig genoeg zijn 
er ook mensen die profijt willen halen 
uit de situatie en de prijzen drastisch 
verhogen. We volgen de stock van de 
meest cruciale materialen dagelijks 
op om stockbreuken te vermijden. 
De technische dienst is altijd stand-
by en werkt voortdurend mee aan 
inventieve oplossingen. Sommige 
materialen maken ze trouwens zelf. 
Mooi!

Thibaut Muys
(Adjunct Facilitair Directeur - Aankoper)

Wie kan, werkt thuis. Een eenvoudig 
uitgangspunt, waar je maar 3 dingen 
voor nodig hebt: een pc, een token 
en een stabiele internetverbinding. 
Wat ook helpt, is een rustige 
werkomgeving en … voldoende geduld 
en het telefoonnummer van IT. Het 
lijkt eenvoudig, maar bleek toch een 
grote uitdaging: tokens aanmaken, 
paswoorden wijzigen, wifinetwerken 
die op hol slaan, errors die te pas en te 
onpas opduiken, VPN, terminal servers …  
Het is zowel voor de thuiswerkers 
als IT een uitdaging om thuis net zo 
comfortabel te werken als in het 
ziekenhuis. Maar uiteindelijk lijken 
de meeste medewerkers vlot hun weg 
naar het netwerk van het ziekenhuis 
gevonden te hebben.

Thomas Vanoosthuyse
(ICT en KWS Medewerker)

Nog voor het labo ons vermoeden 
bevestigde, hadden we de 
basismaatregelen op één kamer 
op C3 verstrengd naar de gekende 
isolatiemaatregelen: een isolatiekaart, 
gele schort, een chirurgisch masker en 
aparte vuil- en linnenzak. We lijstten 
ook de contacten van de betrokkene 
op. We waren in het NMSC altijd 
een stapje voor, maar het werd een 
sneltrein van aanpassingen. Dankzij 
onze verpleegkundige conditie en kunde 
(en een geweldige teamspirit) creëerden 
we een perfect gescheiden ‘isolatie+’-
afdeling naast een isolatieafdeling, met 
de juiste beschermingsmaterialen. 
Toen de isolatie werd uitgebreid naar 
alle verpleegeenheden, zorgden een 
juiste kadering en veel herhaling voor 
een strikte opvolging. Het wordt een 
uitdaging om de sociale hygiëne 
naar een aanvaardbaar niveau 
te brengen, met de basishygiëne 
die iedereen altijd zou moeten 
handhaven: hand-, hoest- en 
nieshygiëne. 

Dien Demol 
(Hoofdverpleegkundige C3)

Het NMSC voor en na 11 maart 
2020? Dezelfde patiënten, dezelfde 
medewerkers … maar een totaal andere 
werking. Hier bestaat geen draaiboek 
voor, dus moesten we talloze processen 
stap per stap aanpassen. Telkens 
weer reagerend op veranderende 
situaties. Wat mij het meeste bijblijft, 
is de uitdaging om al deze wijzigingen 
uniform bij alle medewerkers te doen 
‘landen’: zo is het en niet anders. 
Zelfs een minieme variatie konden 
we niet toestaan. Deze pandemie 
is een enorme crisissituatie. 
Maar ze bracht bij ons ook een 
ziekenhuisbrede teambuilding 
op gang. De goede resultaten die 
we behalen, zijn de verdienste van 
iedereen.

Hilde Brouwers 
(Verpleegkundig directeur)
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Corona heeft een geweldig communicatieprobleem: wanneer duikt 
het op, hóe duikt het op en hoelang blijft het plakken? Het is allemaal 
vaag en volledig onvoorspelbaar. Van dat lichte griepje tot een semi-
lockdown: wat doen we dan? Wel, we passen ons aan: maatregelen 
treffen, een crisiscomité opstarten, de ingang sluiten, bezoek verbieden, 
activiteiten stoppen, aircowerken toch laten doorgaan, een triagepost 
opzetten, een testdag organiseren, …

Al die aanpassingen en maatregelen moeten ook gecommuniceerd 
worden en bij iedereen ‘landen’. In het crisiscomité besloten we 
om snel, duidelijk, kort en transparant te communiceren naar alle 
medewerkers. Hoe? Door na het crisiscomité de beslissingen te 
mailen naar alle personeelsleden en ze te delen op intranet. 

En de communicatie naar patiënten (en hun familie) die niet meer 
terechtkonden in het NMSC? Die werd met zeer veel enthousiasme 
door de sociale dienst opgenomen. Therapeuten hielden contact, 
artsen zorgden voor teleconsulten, op de afdelingen hielp iedereen 
patiënten contact te hebben met het thuisfront, …
 
Elke keer weer dezelfde boodschap in elke communicatie: "... 
maar alles kan nog wijzigen." Wat vandaag nieuws is, is morgen 
achterhaald … En wij passen ons altijd aan – allemaal samen, want 
communicatie is van iedereen. Contact opnemen met elkaar en 
informatie laten doorstromen: dat doen we samen, beter dan  
ooit tevoren.

Makkelijk is het niet geweest, uitdagend des te meer. 
We hebben veel geleerd van de situatie en van elkaar en we 
hebben ondervonden hoe wendbaar, creatief en flexibel een 
mens eigenlijk wel is.

Communicatie is 
van iedereen.

Els Urbanczyk, HR & Communicatie Manager

“Elke keer 
dezelfde boodschap: 

alles kan nog wijzigen.”

Na enkele weken van quarantaine, gaven verpleging en sociale 
dienst aan dat er nood groeide om de moraal van de patiënten 
wat op te krikken. Of muziektherapeute Beatrijs De Klerck niet iets 
kon doen met muziek? Verzoekjes of zo? Zelf liedjes inoefenen? 
Zo druppelde die vraag binnen bij communicatie.

We braken het hoofd over het hoe en wanneer, vuurden 
de volgende dagen WhatsApp berichtjes weg en weer over 
ideetjes die ons door het hoofd schoten. Maar telkens weer, 
net wanneer het concept vorm kreeg, botsten we op de 
technische onhaalbaarheid. Na enkele dagen konden we 
niet anders dan het idee van muziekverzoekjes laten varen. 
Maar het liet ons niet los, integendeel: we droomden van een 
kliniek vól muziek – muziek om te delen met patiënten, delen 
met medewerkers, delen met familie, vrienden, patiënten 
thuis … Muziek om graag te zien, om te verbinden, om te 
knuffelen, muziek om ons allemaal een beetje dichtbij te 
voelen – vanuit ons kot, vanuit een ziekenhuiskamer, vanuit 
een zetel, vanachter een beschermend masker. Van NMSC 
en voor NMSC!

We vroegen hulp en advies bij vrienden, kennissen en 
professionele radiomakers – tot we bij Valentijn Horemans 
terechtkwamen, docent Video/Redactie van de Thomas 
More hogeschool. Hij legde de ontbrekende (technische) link 
tussen muziekopnames, live-uitzendingen en een platform 
om zowel intern als extern publiek te bereiken. 

Beatrijs sprak haar vele contacten en vrienden-muzikanten 
aan. Bevestigingen en muziekvideo’s begonnen traag maar 
gestaag de ‘WeTransfer’ servers, onze computers, de NMSC 

servers binnen te druppelen en konden finaal via Facebook 
LIVE uitgezonden worden. EIN-DE-LIJK!!!!

Radio Corona, Radio kliniek, Radio bravo, Deliveroo … 
RADIO QUARANTAINE!

Op woensdag 29 april ging Radio Quarantaine de ether in 
– met een geweldige intro en een prachtige versie van ‘We’ll 
meet again’ door Beatrijs. (Wat kan zij zingen, zeg!) Matthias, 
de neef van Beatrijs, zorgde voor een prachtige koormontage 
van enthousiast zingende NMSC-collega’s. Afsluiten deed de 
sympathieke Dominique Van Malder (Radio Gaga) met een 
komische noot. En we waren vertrokken!!

Radio Quarantaine was meteen raak. Bij de hartelijke reacties 
die binnenstroomden, zag ik Beatrijs telkens enthousiast, 
deels ontroerd opwippen “oh dat is een patiënt”; “kijk, een 
berichtje van de verpleging op C3” en “oh zo blij dat ze 
het leuk vinden … zo fijn om nieuws te hebben van mijn 
patiënten, ik mis hen ook …”

Langs deze weg bedanken wij dan ook heel graag nogmaals 
de muzikanten: dank dat jullie voor Radio Quarantaine jullie 
solidariteit voor NMSC met speciale livemuziek hebben 
gedeeld. En dank aan de hartelijke reacties van jullie allemaal! 

Radio Quarantaine: 
een kliniek vol muziek.

Ruth Jamaels, Communication Officer

“Muziek om te delen 
met patiënten, medewerkers, 

familie, vrienden, 
patiënten thuis …”
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In het begin van de quarantaine had ik echt het gevoel in een 
soort gevangenis te zitten – met de verplegers als bewakers. 
Ook het feit dat ik geen bezoek mocht ontvangen, geen 
kameraden en familie kon zien, vond ik heel vervelend. Alle 
therapieën werden stopgezet en zo was er niets meer om 
naar uit te kijken. Gelukkig kreeg ik elke dag telefoontjes van 
mijn broer, mijn zoon en mijn dochter en hun moeder. Af en 
toe belden we eens met video.

Ik bracht 5 weken op mijn kamer door. We mochten niet in 
de gang, niet naar beneden en niet buiten. Maar het zwaarste 
vond ik nog de onwetendheid: hoelang zou het nog duren?

Hierbinnen had ik wel een sterk gevoel van veiligheid. Maar 
thuis? Daar komt iedereen over de vloer en je weet niet waar 
die mensen overal geweest zijn. 

Na een maand kreeg ik weer ergo en kine op de kamer. En 
na 5 weken mocht ik voor het eerst weer buiten om een 
wandelingetje te maken. Daar werd ik enorm blij van. Ik hoop 
dat ze de nodige maatregelen blijven nemen, maar toch ook 
dat we stilletjes aan uit die quarantaine kunnen.

De ‘lockdown’ heb ik thuis doorgebracht met vrouw en 
kinderen. Ik woon in Brussel, dus de rust op straat, het mooie 
weer en de vrijgekomen tijd, daar heb ik echt van genoten.

Als gezin ben je plots op elkaar aangewezen. Dat gaat de ene 
dag al beter dan de andere natuurlijk, maar nee hoor, ik kan 
niet zeggen dat ik deze hele periode als zwaar negatief heb 
ervaren, integendeel, er zijn aspecten die ik zeker ga missen 
zodra we terug in de normale routine zitten. 

Enkele weken lang had ik de discipline om krachtoefeningen, 
uithouding en stretchen zelf te blijven trainen. Maar het 
menselijk contact, de oefeningvariatie en -intensiteit 
zijn natuurlijk in niets te vergelijken met de gevolgde en 
opgevolgde therapieën in het NMSC en mijn dagelijkse 
kinesessies hier thuis. Dat heb ik zeker wèl gemist. 

Net voor de quarantainemaatregelen zou ik met een nieuwe 
therapie gestart zijn in het NMSC. Ik keek er enorm naar uit. 
Omdat die therapie mogelijk een grote impact zou hebben 
op mijn immuunsysteem werd ze op de valreep geannuleerd. 
Ik ben nu dus heel benieuwd naar een mogelijke nieuwe 
startdatum.

Een sterk gevoel  
van veiligheid.

Eric De Lange, Gehospitaliseerd

Benieuwd naar een 
nieuwe startdatum.

David Seffer, Thuispatiënt

“Het menselijk contact, 
de oefeningvariatie en 

-intensiteit heb ik 
zeker gemist.”

“Hierbinnen had ik 
een sterk gevoel 
van veiligheid.”

Het NMSC heeft al ruim 10 jaar een bijzondere overeenkomst 
met het RIZIV voor de zorg en begeleiding van mensen 
met MS en ALS in een vergevorderd stadium van de ziekte. 
Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst is de 
zogenaamde liaisonfunctie met een aantal woonzorgcentra en 
voorzieningen voor personen met een handicap. We hebben een 
samenwerkingsakkoord afgesloten met 4 woonzorgcentra in 
een basisconventie.

Deze centra engageren zich ertoe om 5 bedden te 
reserveren voor mensen met MS en ALS. Het NMSC 
biedt daarvoor ondersteuning met multidisciplinaire 
werkbezoeken, gespecialiseerde opleidingen in de 
woonzorgcentra en bijscholingsavonden in het NMSC. 
Het personeel van de woonzorgcentra kan ook 
gepersonaliseerde stages volgen in het NMSC.
Daarnaast hebben we een aanvullende conventie afgesloten 
met 3 woonzorgcentra en 4 voorzieningen voor personen 
met een handicap. De ondersteuning via werkbezoeken 
is iets minder intensief, maar we bieden dezelfde 
opleidingsmogelijkheden als in de basisconventie.

Situatie onder controle
Kort na het uitbreken van de coronacrisis, en nadat 
via de pers de moeilijkheden in de woonzorgcentra en 
voorzieningen voor gehandicaptenzorg sterk in de verf 
waren gezet, hebben we ondersteuning aangeboden aan 
onze conventiepartners. De contactpersonen binnen 
onze sociale dienst namen telefonisch of, als dat niet lukte, 
via mail contact op met de contactpersonen van 
de aangesloten voorzieningen.

Alle woonzorgcentra en voorzieningen uit de conventie 
gaven aan dat zij zelf de nodige maatregelen hadden 
genomen om de situatie onder controle te houden. 
Dit bleek ook uit het feit dat alle betrokken bewoners het 
goed stelden. In eerste instantie was er vooral een directe 
vraag naar gespecialiseerd beschermingsmateriaal, wat op 
dat moment ook voor ons geen evidentie was. 

Tijdens de volgende weken namen we regelmatig opnieuw 
contact op. We konden een aantal concrete vragen rond 
hygiëne en beschermingsmaatregelen meenemen, maar 
onze liaisonpartners waardeerden vooral het aanbod tot 
ondersteuning, ook op langere termijn.  

Bewonderenswaardig
Wat kunnen we besluiten? Dat alle betrokken voorzieningen, 
met de soms beperkte materialen en middelen die zij 
op bepaalde momenten ter beschikking hadden, een 
ongelofelijke prestatie hebben neergezet in de preventie 
en de begeleiding van hun bewoners. En ook – en 
vooral – dat zij hun bewoners met MS en ALS op een 
bewonderenswaardige manier doorheen deze ongeziene 
crisis hebben kunnen loodsen.

Chapeau en bedankt, uit naam van alle contactpersonen in 
de sociale dienst.

WZC Floordam: samenwerken met een goede buur
We zijn buren … en buren, die zorgen voor elkaar! 
We hebben met het woonzorgcentrum Floordam 
samengewerkt om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk 
kennis overgedragen kon worden – kennis die in tijden van 
corona extreem belangrijk geweest is. Zorgen voor elkaar 
was meer dan ooit van belang en dat heeft geresulteerd in 
een zeer succesvolle en aangename samenwerking.

NMSC ondersteunt
 woonzorgcentra.
Rina Verdoodt, Afdelingshoofd Sociale Dienst

Patiënten aan het woord
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Bedankt voor 
de bloemen!
(en de chocolade, 
de tekeningen, 
de maskers …)

De onthaalmedewerkers, 
de verpleegkundigen 
en onze patiënten – ze 
hebben het geweten: in 
paastijd ziet solidariteit 
eruit als chocolade! Maar 
ziekenhuiswerkers en 
-verblijvers werden niet 
alleen met paaseieren 
en pralines verwend, 
er volgde al gauw ook 
een stroom van andere 
attenties: kinderen stuurden 
kleurrijke tekeningen, 
we kregen kaartjes en 
Facebookberichten en 
geurende bloemen maakten 
de gangen minder leeg.  
Er werden maskers gestikt, 
pannenkoeken gebakken 
en beschermkledij geleverd 
uit de meest onverwachte 
hoeken. 

De smaak van smeltende
chocolade zal ons 
misschien niet bijblijven, 
maar de oprechte warmte 
van al deze attenties des  
te meer!

De coronamaatregelen die het crisiscomité getroffen heeft, 
hebben grote impact gehad op onze patiënten en medewerkers. 
Opnames en behandelingen zijn uitgesteld, therapieën tijdelijk 
weggevallen. De focus is volledig bij de veiligheid van patiënt en 
personeel gelegd.

Administratieve diensten zijn thuis beginnen te werken. 
Voor de financiële dienst was dit niet vanzelfsprekend. 
In een eerste periode zijn we met onze persoonlijke 
apparatuur gestart: omdat we niet aan alle nodige software 
konden, hebben we toen problemen ervaren. Na een tijdje 
konden we omschakelen naar laptops van het ziekenhuis 
en is de connectie met de servers vanop afstand verbeterd. 
Omdat er bij facturatie en boekhouding nog heel wat op 
papier gebeurt en er nood is aan printen en scannen, gaat 
er regelmatig iemand van ons langs op het werk.

Schaarste bepaalt mee de prijs
Om de omschakeling in de werking van het NMSC te 
kunnen realiseren heeft het crisiscomité enkele snelle 
beslissingen genomen. Eerst is er gezorgd voor extra 
beschermingsmateriaal. Iedereen heeft in de pers de 
saga rond de mondmaskers kunnen volgen, maar onze 
aankopers en hygiënisten zijn evengoed op zoek moeten 
gaan naar beschermingspakken, overalls, schilden voor 
gezichtsbescherming, handschoenen, zuurstof, … 
Nieuwe leveranciers zijn gecontacteerd, eenheidsprijzen 
liggen een stuk hoger omwille van de schaarste van deze 
materialen.

Dit heeft gezorgd voor een hogere (maar wel noodzakelijke) 
kost: die bedraagt nu al vele tienduizenden euro’s en 
zal tegen het einde van de crisis vermoedelijk rond de 
honderdduizend euro liggen. Deze kost zal deels blijven. 
We zullen immers een buffervoorraad moeten aanleggen 
om klaar te zijn voor een volgende uitbraak.

Budgetgarantie van de overheid
Daarnaast is er nog een factor met een veel grotere, 
financiële impact. De kosten van het ziekenhuis lopen 
grotendeels door. Meer nog: door de aankoop van het extra 

materiaal lopen ze zelfs op, terwijl de inkomsten heel sterk 
zijn teruggevallen door de sterke daling van de activiteit. 
De revalidatie- en de TMST-conventie zijn vanaf half maart 
bijna volledig stopgezet, het aantal opgenomen patiënten 
is tot een 40-tal gezakt. Beide conventies maken samen 
ongeveer een kwart van onze omzet uit; het stoppen ervan 
heeft veruit de grootste impact op onze financiële toestand.

De voorbije jaren heeft het NMSC mooie financiële 
resultaten behaald en een reserve opzijgezet. Daarmee 
kunnen we de inkomstenderving van enkele maanden 
wel dragen, maar die reserve is aangelegd om mee de 
nieuwbouw te financieren – en niet om een financiële 
coronaput te vullen.

Gelukkig heeft de overheid snel ingegrepen. De groep van 
Vlaamse revalidatieziekenhuizen waartoe we behoren, 
heeft met Zorgnet-Icuro opgelijst wat de grootste financiële 
nood is. Na overleg heeft de Vlaamse overheid ons een 
budgetgarantie gegeven voor zowel de gemiste ligdagen 
als de conventie-activiteit die op nul is gevallen. Op deze 
manier kunnen we deze crisis financieel dragen en blijven 
de vooruitzichten voor ons bouwproject positief.

Ook financieel beschermen we 
ons tegen corona.

Bob Vanhoegaerden, Financieel Directeur

“We kunnen deze crisis 
financieel dragen en de 
vooruitzichten voor ons 

bouwproject blijven positief.”
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Wat is de impact van de COVID-19-pandemie op 
professioneel, gezondheids- en privévlak? Daarover vertellen 
verschillende personen in deze editie van MS Expert. De 
eerste implicaties van de infectiegolf werden mij duidelijk 
tijdens de krokusvakantie. Zouden we in ons land, in de 
gezondheidszorg, hinder ondervinden? De eerste gedachten 
gingen uiteraard naar de personen met MS en hun 
toegenomen vatbaarheid voor infecties en naar personen 
met een verzwakte algemene en vooral respiratoire toestand. 
Daarnaast was het ook erg onzeker wat de impact zou zijn 
op de gezondheid van het personeel van het NMSC.

De echte confrontatie kwam er in de week van 9 maart. 
Toen was het duidelijk dat het om meer ging dan 
een klassieke seizoensgriep. Om onze patiënten en 
personeelsleden te beschermen, hebben we erg strenge 
maatregelen getroffen. In die eerste week was alles nog 
heel onduidelijk. Het was iets nieuws, we kenden het niet: 
het advies van collega’s – zowel hier in huis als buiten het 
ziekenhuis – was belangrijk. Dit contact met specialisten op 
verschillende domeinen was een professionele verrijking. 
Met deze informatie bepaalden we het beleid via het 
crisiscomité. Ik blijf trots dat het NMSC-beleid telkens een 
stapje strenger én sneller was dan de richtlijnen van de 
overheid.

Wat de crisis mij ook geleerd heeft … is om fouten te 
durven toegeven. In de communicatie naar patiënten in 
die bewuste week heb ik vaak gezegd: “Wat ik gisteren 
vertelde, is niet meer correct. We moeten nog strenger 
zijn.” Gezien de omstandigheden kan je niet alles weten. 
Je moet beslissingen van de dag ervoor durven terug te 
draaien als er nieuwe informatie is die aanleiding geeft tot 
een andere aanpak.

Vele patiënten met MS zijn verstoken gebleven van de 
juiste therapie. De impact op lange termijn is onduidelijk, 
maar de balans moet absoluut terugkeren naar adequate 
zorg. Ook daar zullen we als ziekenhuis een voortrekkersrol 
spelen om die balans tussen zorg en risico te bewaken.

Ik ben trots op de inzet van iedereen van het NMSC, 
maar één aspect wil ik toch extra benadrukken. 
Een belangrijke succesfactor in onze preventieve aanpak 
is het erg hoge basisniveau van iedereen op het gebied 
van ziekenhuishygiëne. Dat is niet voor niets geweest. 
Dank je wel om deze richtlijnen goed toe te passen. 
Zo hebben we – met succes – de stap naar de cruciale, 
striktere maatregelen kunnen zetten.

Dank je wel!
Tom Meurrens, Hoofdarts

Wanneer ik dit schrijf, is het 7 mei 2020.

Al onze gehospitaliseerde personen met MS zijn genezen 
verklaard. We mogen dit als een succes bestempelen. 
Ik dank dan ook al onze medewerkers voor hun flexibiliteit, 
professionalisme en nooit aflatende inzet om dit te kunnen 
bereiken na 8 moeilijke weken.

We kunnen stilaan overschakelen naar een volgende fase. 
Week per week zal de activiteit binnen het NMSC worden 
opgedreven, steeds rekening houdend met de nodige 
veiligheidsmaatregelen. Ook dit zal de nodige inspanningen 
vragen. Onze werkwijze zal een grondige analyse vereisen en 
eventueel veranderen om de gekende maatregelen te 
kunnen respecteren. Het signalisatieteam, bestaande uit 
medewerkers van de technische dienst, ergotherapie en 
ziekenhuishygiëne, zal de nodige signalisatie aanbrengen 
zodat voor iedereen duidelijk is hoe we in de toekomst op 
een veilige manier kunnen blijven werken.

In een eerste fase zullen we meer mensen met MS kunnen 
zien in het daghospitaal en op de consultatie. We zullen het 
aantal opnames systematisch opdrijven. In het begin zal elke 
patiënt zelfs kunnen beschikken over een individuele kamer. 
Een aangepaste bezoekregeling wordt uitgewerkt.

Opnieuw opstarten, stap voor stap.
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

In een tweede fase zal het therapieaanbod voor de 
gehospitaliseerde patiënten verder worden uitgebreid.  
In een volgende fase zal ook de ambulante revalidatie 
opnieuw opstarten en uitgebreid worden, met respect  
voor de veiligheidsvoorschriften. Als laatste wordt de 
TMST-consultatie opnieuw opgestart: eerst in het NMSC, 
later in de 9 ziekenhuizen waarmee we een samen-
werkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Het moet duidelijk zijn dat we de volgende maanden nog 
niet zullen werken zoals voorheen. De voorschriften die 
uitgevaardigd zijn (afstand houden, handhygiëne, …) zullen 
nog wel enkele maanden van toepassing blijven en strikt 
worden opgevolgd binnen het NMSC. We zullen creatief onze 
werkwijze aanpassen, zodat mensen met MS opnieuw graag 
naar het NMSC zullen komen. 

"We zullen creatief onze 
werkwijze aanpassen, 

zodat mensen met 
MS opnieuw graag naar het 

NMSC zullen komen."
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