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Steeds iets strenger.
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

Onze vorige editie van MS Expert handelde over onze 
aanpak van de eerste golf van de coronacrisis. 
Ondertussen zitten we volop in de tweede golf, die 
nog heviger is dan de eerste.

Dankzij de tomeloze, flexibele inzet van al onze 
medewerkers zijn we er voorlopig in geslaagd om 
het virus zo goed als volledig buiten de muren van 
het ziekenhuis te houden. Dit is vooral toe te schrijven 
aan onze strenge en strikte aanpak tijdens de 
afgelopen weken en maanden. We hebben met 
het crisiscomité van het ziekenhuis de strategie 
aangenomen om steeds iets strenger te zijn met
de afgekondigde maatregelen en richtlijnen dan 
de overheden.

Tot op heden heeft dit geloond. Elke medewerker 
legde de nodige beroepsernst aan de dag om 
onszelf, maar vooral onze patiënten te beschermen. 
We doen het tenslotte voor onze patiënten, van wie 
we weten dat ze tot de risicogroep behoren. 

De Vlaamse overheid vroeg ons recent om een aantal 
bedden vrij te houden voor post-COVID-patiënten die 
moeten revalideren. Dit betekende de zoveelste 
aanpassing van onze normale werking. We blijven 
echter MS-zorgen aanbieden aan onze patiënten – 
zowel ambulant via de consultaties als via de 
hospitalisaties.

In dit magazine schetsen we de verschillende 
zorgtrajecten die beschikbaar zijn voor personen met 
MS in ons ziekenhuis. U zal merken: we trachten om 
de best mogelijke, individueel aangepaste MS-zorg 
te bieden aan onze patiënten. De individuele zorg die 
we aanbieden gebeurt zowel poliklinisch, ambulant 
als via een hospitalisatie. Elk zorgtraject is een 
multidisciplinair traject. We zijn ervan overtuigd dat 
dit de best mogelijke zorg oplevert voor onze 
patiënten.

Is dit de juiste aanpak? Dit kunnen we alleen 
vernemen van onze patiënten. We laten ze daarom 
uitgebreid aan het woord in dit nummer van 
MS Expert.

“We trachten om de best 
mogelijke, individueel 

aangepaste MS-zorg te 
bieden aan onze patiënten.”
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Advies 
verdere opvolging

CONSULT IN EEN ANDER 
ZIEKENHUIS OF BIJ 

EXTERNE NEUROLOOG
CONSULT BIJ NMSC

POLIKLINIEK - TECHNISCHE ONDERZOEKEN

POLIKLINIEK - MULTIDISCIPLINAIR CONSULT

MULTIPLE SCLEROSE DIAGNOSE

HOSPITALISATIEZorg en revalidatie 
andere neurologische 

aandoeningen, 
brandwonden 

& decubitus

Opname om 
medische redenen
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HOSPITALISATIE

Medische oppuntstelling & chronisch revalidatietraject

Vertrekkende vanuit een 
overzicht van de verschillende 
zorg- en revalidatiemogelijk-
heden, met daarnaast de 
typische multi-disciplinaire 
doorloop zoals we die vandaag 
in het Nationaal MS Centrum 
kennen, wilden we ook 
personen met MS vanuit die 
verschillende trajecten hun 
verhaal laten vertellen. In deze 
toch wat bijzondere editie van 
MS Expert laten we dus vooral 
onze patiënten aan het woord. 
Want als we spreken over 
patiëntcentrale zorgtrajecten 
en multidisciplinaire omkade-
ring, wie is dan meer erva-
ringsdeskundige dan de 
personen met multiple 
sclerose zelf? 

Ik liep te rade bij onze artsen 
en specialisten en startte een 
zoektocht naar patiënten die 
met me wilden praten over 
zichzelf, hun leven met MS en 
hun ervaringen binnen het 
NMSC zorgkader. Zonder veel 
opsmuk pende ik deze 
ontmoetingen hier neer. 
Ik neem jullie mee in mijn 
kennismaking, bij openhartige 
gesprekken waar harde 
realiteit, grappige anekdotes 
en massa’s positiviteit elkaar 
afwisselen.

Bijzondere 
editie.

Ruth Jamaels,  
Communication Officer

MULTIDISCIPLINAIR SCREENINGSCONSULT
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Advies rond zelfzorg
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(Oriëntatieprogramma)
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(Kort oriëntatieprogramma)

11 Doel-specifieke zorgtrajecten

AMBULANTE REVALIDATIETRAJECT REVALIDATIETRAJECTEN IN OPNAME

GESPECIALISEERDE THERAPIEËN & ZORG 

TRANSMURAAL MS TEAM (TMST) ZORGTRAJECTEN

KOP (Kort oriëntatieprogramma) OP (Oriëntatieprogramma)

MULTIDISCIPLINAIR SCREENINGSCONSULT

TMST 3
(= 3 disciplines)

TMST 4
(= 4 disciplines)
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(= 5 disciplines)
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(= 6 disciplines)

Intra- & 
extramuraal

POLIKLINISCHE ZORGTRAJECTEN

MULTIDISCIPLINAIR CONSULT
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RAADPLEGINGEN

Dagziekenhuis
 Perfusie

Technische onderzoeken
 EKG - EMG - EEG - …

Wetenschappelijk 
onderzoek
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Overzicht zorg- en revalidatietrajecten 
in het Nationaal MS Centrum 

PERIODIEK AMBULANT REVALIDATIEPLAN

Verpleegkundige zorg Kinesitherapie Ergotherapie

Logopedie Sociale dienst Psychologie

Diëtiek Podologie

Muziektherapie

Hydrotherapie

Hippotherapie

Orthopedische technoloog

Bandagist

GESPECIALISEERDE THERAPIEËN & ZORG 

INTENSIEVE REVALIDATIE CHRONISCHE REVALIDATIE

Medische oppuntstelling

Intensief revalidatieplan

Medische oppuntstelling

Onderhoudstherapie

Verpleegkundige zorg Kinesitherapie Ergotherapie

Logopedie Sociale dienst Psychologie

Diëtiek Podologie

Muziektherapie

Hydrotherapie

Hippotherapie

Orthopedische technoloog

Pedicure Kapper

Bandagist

Cognitie Energie-
management

Groepstherapie
mindfulness

Blaas- & darm- 
management Communicatie Organisatie 

thuiszorg

DOEL-SPECIFIEKE 
ZORGTRAJECTEN

Motorische activatie Support Intimiteit 
& Seksualiteit

Mobiliteit Tewerkstelling

Neuroloog

Tandarts

Gynaecoloog

Uroloog

Internist gastro-enteroloog

Oftalmoloog

Psychiater

Revalidatiearts

Radioloog

Chronologie 
zorg- en revalidatietrajecten

AMBULANTE REVALIDATIE 
1 of 2 vaste dag(en)/week 

Medische oppuntstelling & 
intensief revalidatietraject

( jaarlijks ~4 weken)
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Caroline Landsbergen

59 jaar

Getrouwd  
2 volwassen zonen & 2 volwassen plusdochters

Beroep: administratief bediende op de dienst Welzijn 

Eerste tekenen van MS: mei 2015

Ik krijg een frisse Hollandse vrouwenstem aan de lijn 
wanneer ik bel om af te spreken. Een week later wandel ik 
richting onthaal waar Caroline Landsbergen zich aanmeldde 
voor onze afspraak. Ik heb geen idee hoe zij eruitziet, en 
vice versa. Op de eerste stoel na de inkomdeur zit een 
dame, kaarsrecht.

Een hoofddoek valt me op en een vriendelijke open blik. 
Om een of andere reden lijkt ze perfect bij de frisse stem 
te passen. Enkele tellen later wandelen we samen naar 
een rustig plekje voor het interview. “Ik begrijp niet goed 
waarom je mij wil interviewen”, zegt ze, een beetje schuchter 
glimlachend. “Ik ben toch helemaal niet interessant?” 
Ik reageer verbaasd en ook gecharmeerd door deze 
oprechte bescheidenheid: “Maar natuurlijk wel, iedereen 
heeft toch een verhaal en dat is altijd interessant!” 
En ik kreeg gelijk…

Wanneer voelde je voor het eerst dat er iets aan de 
hand was?
In mei 2015 liep het ernstig mis: op 3 dagen tijd was ik 
plots verlamd aan beide benen. Na een eerste onderzoek 
werd een ontsteking in het zenuwstelsel gediagnosticeerd. 
Multiple sclerose werd uitgesloten en ik werd naar huis 
gestuurd met voorschriften voor fysiotherapie. Aanvankelijk 
kwam er 5 keer per week een fysiotherapeut aan huis, later 
ging ik zelf meerdere keren per week naar de fysiotherapie.

Dit is een proces geweest van enkele jaren. Ik moest 
helemaal opnieuw leren stappen. Geleidelijk aan werd ik 
weer mobieler en herstelde mijn evenwicht. Ik recupereerde 
echter niet volledig. De beperkingen zijn misschien niet zo 
zichtbaar, maar ze zijn er wel: ik heb bijvoorbeeld minder 
gevoel in mijn voeten, of ze gaan snel tintelen of het gevoel 
op kussens te lopen, en heel snel vermoeid…

Wanneer kreeg je dan alsnog te horen dat je 
multiple sclerose had?
In 2019, ontmoete ik prof. dr. D’Haeseleer – die je uiteraard 
wel kent. Bij onze eerste ontmoeting al zei hij tegen mij: “Ik 
snap niet helemaal hoe het gelopen is, maar u hebt wel 
degelijk MS.”

Dat kwam hard binnen, natuurlijk. Ik had na 3 jaar 
revalidatie het maximum bereikt in mijn kunnen na de felle 
opstoot in 2015. Na het 4de jaar had ik zoiets van: ‘Oké, ik 
aanvaard dit, ik kan hier goed mee leven. Ik kan hier 100 
mee worden. Hup en vooruit.’

Zoals het komt.
Caroline Landsbergen, patiënte TMST

PATIËNTEN AAN HET WOORD
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TMST, het Transmuraal MS Team.
Gertie Dalemans, Coördinator Transmuraal MS Team 

Dr. An van Nunen, Specialist Fysische Geneeskunde en Revalidatiearts

Sinds de start van TMST zijn we bijna 6 jaar en een heel 
pak expertise, ervaring én knowhow verder. Een aantal 
TMST-zorgprogramma’s hebben al een grondige evaluatie 
ondergaan en enkele nieuwe programma’s hebben 
intussen ook hun intrede gedaan. De structuur waarvoor 
vanaf het prille begin gekozen werd, wordt nog steeds gebruikt 
en nog steeds als succesvol ervaren: mensen met MS eerst 
uitgebreid multidisciplinair screenen om vervolgens adviezen 
te formuleren waar mensen thuis mee aan de slag kunnen 
en/of een of meerdere zorgprogramma’s voor te stellen. 

Multidisciplinaire samenwerking
De opgebouwde expertise rond MS willen we ook 
buiten de muren van het NMSC aanreiken. Zo zijn 
er samenwerkingsverbanden met 10 ziekenhuizen. 
Neurologen van deze ziekenhuizen kunnen hierbij een 
beroep doen op het Transmuraal MS Team: NMSC-
medewerkers uit 5 disciplines gaan enkele keren per jaar 
naar de betrokken ziekenhuizen om daar multidisciplinaire 
screeningsraadplegingen te organiseren, samen met de 
behandelend neuroloog. Personen met MS krijgen op die 
manier uitgebreid advies over hoe ze kunnen omgaan met 
hun diagnose en waar zij in hun eigen regio en ziekenhuis 
terechtkunnen voor begeleiding en therapie.

Accent op zelfmanagement
Na iedere screeningsraadpleging – zowel in het NMSC 
als bij de TMST-raadplegingen in de satellietziekenhuizen – 
komt het team samen om een advies over opvolging 
en/of verdere begeleiding te formuleren. Dit wordt aan 
de betrokken persoon met MS gecommuniceerd. Het is 
de patiënt zelf die voorts beslist wat hij met dit advies 
wenst te doen. Indien er een TMST-zorgprogramma 
geadviseerd werd, zal de patiënt hiervoor uitgenodigd 
worden op het NMSC. 

Het accent ligt bij alle aangeboden programma’s op 
zelfmanagement: mensen tonen hoe ze een leven met 
MS zoveel mogelijk in eigen handen kunnen nemen. 
Het Transmuraal MS Team is hierbij een tijdelijke gids 
en probeert mensen zo veel mogelijk te stimuleren om 
controle te krijgen over hun eigen stuur: zij zijn en blijven 
zelf de chauffeur.

En wat na het beëindigen van een zorgprogramma? 
Dan bespreekt het team met de persoon met MS in welke 
vorm de begeleiding al dan niet voortgezet kan worden. 



En dan blijk ik plots toch MS te hebben en staat op slag heel 
mijn wereld weer op z’n kop. Dus dat was wel even slikken. 

Aan de andere kant ging er meteen ook een hele wereld 
voor me open! Er kwam ineens allerlei hulpverlening op me 
af, hulpverlening die ik eigenlijk in 2015 had moeten krijgen.

Op welke manier is jouw traject bij NMSC nadien 
verlopen?
Dat begon met een screeningsraadpleging met 
6 specialisten en therapeuten uit verschillende disciplines: 
neuroloog, revalidatiearts, kinesist, MS-verpleegkundige, 
diëtist en medewerker van de sociale dienst. Dat 
multidisciplinair consult vond plaats bij mijn neuroloog in 
het ziekenhuis in Jette, samen met een team uit Melsbroek. 
Het duurde een hele voormiddag. Dat was mijn eerste 
kennismaking met het Nationaal MS Centrum en het 
Transmuraal MS Team (TMST).

Ik hoorde toen onder andere ook voor het eerst over 
medicijnen, injecties enzovoort. Ik kreeg heel veel informatie 
mee tijdens dat eerste multidisciplinair screeningconsult. 
Na al die jaren dat ik zelf alles moest uitvinden, was het 
zo’n verademing om er niet meer alleen voor te staan. 
Ik kreeg ineens een heel netwerk rond me van 
hulpverlening, informatie en opvolging.

Als uitloper van dat eerste screeningproces zou ik eerst in 
een TMST-traject rond vermoeidheid (energiemanagement) 
stappen. Dat heb ik intussen afgewerkt. De focus lag op 
mijn vermoeidheid, waarbij iedere begeleidende discipline 
dit benaderde vanuit haar eigen expertise. Ik werd begeleid 
door de ergotherapeut (die mijn dagindeling bekeek en tips 
gaf over instellingen voor mijn computerscherm), door de 
kinesitherapeut (die mij aangepast advies gaf over sporten), 
door de diëtist (die informatie had over energierijke 
maaltijden), door de psycholoog,…

Een eerste belangrijke ‘eyeopener’, waaruit bleek hoeveel 
informatie en duidelijkheid ik zo lang gemist had, kwam al 
na die eerste dag. Ik dacht altijd dat ik misschien opnieuw 
een opstoot kon uitlokken als ik mezelf te veel vermoeide. 
Ik had dus angst om mezelf te veel te belasten. Dat klopt 
dus helemaal niet en het heeft niets met elkaar te maken.

Hoe uit die vermoeidheid zich?
Ik kan gewoon niet meer wat ik vroeger kon doen op een 
dag. Ik moet continu keuzes maken: als ik dít ga doen, 

Heb je contact met andere personen met MS, 
andere patiënten van het NMSC?
Nog niet, nee. Ik had dat eigenlijk een beetje gehoopt, 
maar ik ben hier natuurlijk nog niet zo vaak geweest. Ik zou 
ook liefst mensen leren kennen die een beetje in dezelfde 
levensfase zitten, rond dezelfde leeftijd en ook nog redelijk 
mobiel – zoals ik. Als ik dan eens met iemand kan praten 
die een beetje hetzelfde heeft… dat zou ik echt fijn vinden. 
Bovendien voelt het ook nog wat ongemakkelijk om zomaar 
op iemand toe te lopen die bijvoorbeeld in een rolstoel 
zit. Ik zou me dan ook een beetje schuldig voelen, denk 
ik. Ik heb natuurlijk ook beperkingen, maar die zijn niet zo 
zichtbaar, he.

Wat doe je in je vrije tijd? Heb je bepaalde hobby’s?
Ja, ik heb een hond [lacht]. Sinds augustus heb ik een 
herdershond Tes, toen een puppy van 5 maanden. 
Daar ben ik wel heel actief en vaak mee bezig. Ik kom zo 
natuurlijk ook meer buiten, om te wandelen, maar we 
gaan ook 2 keer in de week naar de puppycursus. 
Dus dat is een mooie afleiding.

En verder? Legpuzzels. Dat vind ik ook wel leuk om te doen. 
Maar als het weer oké is, dan zijn we het liefst van al in de 
buitenlucht. 

Hoe ga je om met een toekomst die zo onzeker is?
Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Kijk, ik kan 
morgen onder een auto lopen en dan is het ook gedaan. 
Tja, gewoon verder doen waar je mee bezig bent…

Volgend jaar word ik 60. Mocht er een mogelijkheid komen 
om vervroegd met pensioen te gaan, dan zou ik het niet 
meer uitstellen. Nog een beetje van het leven genieten, vaak 
naar Egypte reizen, naar mijn familie, naar de warmte… een 
ander tempo van leven. Ik heb het altijd heel erg naar m’n 
zin daar en ik heb er minder lichamelijke last dan hier.

Ja, dat is wel een beetje onze droom. [weer die fonkel]

En verder niet te veel over nadenken en piekeren. Dan zit 
je jezelf ook een beetje gek te maken. Niemand weet wat er 
komt. Ik geloof er heel erg in dat ons leven geschreven is, en 
dus, ja: we nemen het zoals het komt.

dan kan ik dát niet meer doen. Ik werk halftijds, want na 
een halve dag is het even op. Voor dit interview ben ik 
eerst thuis even een uurtje gaan rusten en dan naar
 hier gereden.

Na het TMST-traject ‘Energiemanagement’ startte ik 
met een tweede zorg-specifiek doeltraject: ‘Motorische 
activatie’. Ik kwam opnieuw enkele dagen naar het 
NMSC en de te volgen therapieën werden netjes na 
elkaar ingepland.

De eerste keer wat kennismaken, wat zaken overlopen. 
Dan keken ze samen met mij naar mijn levensstijl en 
gaven tips om die wat bij te sturen: niet dat ik heel mijn 
leven plots moest of ook wilde omgooien, maar gewoon 
een beetje opletten en bewuster naar de juiste voeding 
grijpen. Ik kreeg een overzicht mee met alle oefeningen 
om thuis te doen, bijvoorbeeld voor versteviging van 
mijn torso. 

De oefeningen en het belang van elke oefening werden 
allemaal nauwkeurig uitgelegd. De 2de sessie ben ik met 
de ergotherapeut gaan fietsen en met de kinesist ging het 
richting evenwichtslokaal.

Ik kan je zeggen: ik ben jaren naar de kine geweest, maar 
daar hebben ze echt niet alle hulpmiddelen die ze hier 
hebben – ook al hebben zij me al die jaren ook wel goed 
geholpen… Als je dan hier komt, denk je toch: ‘Goh ja, hier is 
het toch wel waar je moet zijn.’ Ik ben eigenlijk eindelijk op 
mijn plek terechtgekomen. Zo voel het wel, ja.

Gisteren moest ik armfietsen, ik wist nog niet eens van 
het bestaan af [schaterlacht]. Ik dacht: ‘He, wat zeg je nu?’ 
Nou, kende jij dat wel dan? Ik sta eigenlijk versteld van de 
mogelijkheden die je hier allemaal hebt.

Is jouw traject momenteel afgelopen?
Ik heb zelf gevraagd om het traject met de diëtist nog 
even verder te zetten. Vermoedelijk gebeurt dit dan 
samen met de kine. Ik denk niet dat het apart doorgaat, 
dat een consult steeds multidisciplinair is. Ik hoop hier 
ook nog verder te kunnen blijven komen in eventuele 
vervolgtrajecten.

Hoe gaat je partner om met je ziekte? En je familie?
Ik krijg alle steun van mijn man. Hij neemt veel werk van mij 
over in huis. Hij is altijd heel zorgzaam. Maar ik heb wel een 
man uit de duizend, denk ik, hoor. [oogfonkel]

Verder zijn wij vooral op elkaar aangewezen. Zowel mijn 
familie als zijn familie leven in het buitenland: mijn man 
is oorspronkelijk van Egypte en mijn familie woont in 
Nederland. Als ik op weekendbezoek ga naar Nederland, 
kan ik maar 1 of 2 bezoekjes plannen, anders trek ik 
het niet. 
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“Het was zo’n verademing 
om er niet meer alleen 

voor te staan.”

“Ik ben eindelijk op mijn 
plek terechtgekomen.”



“Goedemorgen, meneer Van De Gucht. U had ermee 
ingestemd om gecontacteerd te worden voor een interview in 
MS Expert?” Ja, dat klopte. “Fijn. Ik wil u misschien eerst even 
uitleggen wat de bedoeling is. Zo kan u het ook wat kaderen, 
oké?” “Ja, dat is prima, maar kan u me later terugbellen? 
Ik zit hier net met een crisissituatie in de school en het is 
momenteel erg hectisch.” Oei. Geen probleem, natuurlijk, 
doe ik.

Een alledaagse drukke werksituatie. Een typisch 
telefoongesprek. En toch… omdat ik weet dat Didier Van 
De Gucht ook MS-patiënt is, is dit ook ergens… buitengewoon 
gewoon?

Wanneer voelde je voor het eerst dat er iets niet klopte?
Ik had domweg mijn elleboog gestoten aan de punt van 
een stoel. Ik kreeg zo – ja, hoe noem je dat? – … zingelingen, 
een soort van constante tintelingen in mijn handen. Na 2 
weken waren die tintelingen nog steeds niet weg. Daarop 
heeft mijn huisarts vrij snel verder onderzoek bevolen: 
eerst de korte en de lange zenuwbanen, en finaal een 
ruggenmergpunctie. Toen, in 1998 viel het verdict.

De arts in het ziekenhuis waar ik de ruggenmergpunctie 
had laten doen, bracht het zo: “Ik heb goed nieuws en ik 
heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat je MS hebt 
en daar heb je 2 strekkingen in: ofwel kan je een hele tijd 
goed blijven, ofwel kan het evengoed zijn dat je binnen 
een jaar in een rolstoel zit.” En hij ging verder: “Maar er zijn 
nog mensen naar Lourdes geweest, bij wie er dan nieuwe 
banden op kwamen!”

Dat was die man zijn humor. Dat was zijn goede nieuws dus 
alé ja… Dat was wel erg schokkend. Daar wilde ik natuurlijk 
ook absoluut niet verdergaan. 

Kwam je dan meteen bij NMSC terecht?
Doordat mijn schoonfamilie toen in Lommel woonde, 
merkte ik plots de afrit ‘MS-Kliniek Overpelt’ op. We zijn 
daar dan eens afgereden en gaan horen. Zo ben ik eerst in 
Overpelt bij een dokter beland. Hij heeft me dan naar dr. 
D’hooghe en het Nationaal MS Centrum hier in Melsbroek 
doorverwezen. Logisch, want dat was voor mij natuurlijk 
veel dichter. Sindsdien kwam ik hier om de 6 maanden ter 
controle op consultatie bij dr. D’hooghe.

Ik ben dus vrij snel hier terechtgekomen. De eerste 2 keer 
dat ik hier op afspraak kwam, was dat best confronterend. 
Maar als je die diagnose krijgt, ga je er sowieso alles 
over opzoeken en dan vind je vaak zaken die nog veel 
beangstigender zijn dan wat je hier ziet. Het voelt dan beter 
om in de realiteit te zitten. Als ik hier nu kom, maak ik voor 
mezelf de bedenking dat ik ‘geluk’ heb dat ik nog in die 
‘relapse remitting’ fase zit, in die ‘goeie’ fase. Anderzijds valt 
me ook op – en dat is me trouwens al vaak gezegd door 
mijn psycholoog hier, Gaël Spruyt – hoe positief mensen 
hier vaak zijn, ook al gaat het fysiek minder en minder. 
Dat heeft voor mij een belangrijke meerwaarde. 

Ik kan hier bovendien altijd terecht: bij de minste 
zorg die ik heb – of ik al dan niet een opstoot heb of 
zo – bel ik. De contacten zijn heel correct en open. Via 
onderzoeksverpleegkundige Ann Van Remoortel heb ik ook 
al ingetekend op een aantal wetenschappelijke studies. 

De hel van de Colruyt.
Didier Van De Gucht, patiënt TMST

Dat vind ik ook positief, dat je kan bijdragen aan de 
zoektocht naar MS. Anderzijds blijf je op de hoogte van je 
eigen situatie, van je eigen lichaam en gezondheid.

Hoe verloopt het hier nu?
Een jaar geleden, een paar maanden voor corona, heb ik 
wel een lastige periode gehad… al dan niet een opstoot? 
Ik weet het niet, maar ik voelde me algemeen niet zo goed: 
felle vermoeidheid in de benen, extra prikkeling in mijn 
handen… Weet je hoe ik dat nog merkte? Wel, wij hebben 
thuis een open keuken met een toog met barstoelen. 
Als ik heel vermoeid was of me niet zo goed voelde, dan 

durfde ik af en toe weleens tegen zo een stoel sjotten bij 
het passeren. Volgens de kinesist hier zou dat te maken 
hebben met de sleepbeweging van je voet. Het kon 
bijgevolg wijzen op een kleine opstoot.

Ik nam dus contact op en er werd meteen een 
multidisciplinaire screeningsraadpleging (TMST 3) ingepland. 
Ik maakte kennis met psycholoog Gaël, met een psychiater 
en met een diëtist. Sindsdien kwam ik om de paar maanden 
naar zo’n multidisciplinaire screeningsraadpleging en werd 
ik dus door meerdere disciplines opgevolgd. Begin dit jaar 
kreeg ik last aan mijn heup en kwam ik, opnieuw binnen een 

“Dat vind ik ook positief, 
dat je kan bijdragen aan de 

zoektocht naar MS.”

PATIËNTEN AAN HET WOORD

Didier Van De Gucht

49 jaar

Samenwonend – 2 kinderen: zoon 20, dochter 18

Beroep: schooldirecteur basisonderwijs
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multidisciplinaire screening, zo ook op consultatie bij dr. 
van Nunen, samen met een kinesitherapeut. Dr. van Nunen 
heeft dan een infiltratie gezet in mijn heup en stelde ook 
voor om met een TMST Support zorgtraject op te starten. 

Sinds september – door Corona werd het enkele maanden 
uitgesteld – ben ik gestart. Tweewekelijks heb ik een uur 
kine en een uur psychotherapie. De eerste keer begeleidde 
de kinesitherapeut me bij aqua oefeningen in het zwembad. 
Nadien liet hij me kennismaken met een ijsbad: je hoort uit 
de sportwereld dat ze dat vaak doen om te recupereren. 
De laatste keer heb ik gefitnest. De kinesist leerde me 
2 fitnesstoestellen kennen waarbij je oefeningen doet 
zonder je eigen lichaamsgewicht mee te nemen, zodat je je 
spieren niet te veel belast. Dat zijn voor mij wel belangrijke 
adviezen die ik hier meekrijg, want ik zoek wel iets om te 
doen, om in beweging en fit te blijven.

In de sessies bij psycholoog Gaël word ik geholpen om alles 
te kaderen… Een goed klankbord is zó belangrijk.

Je werkt voltijds in een functie met veel 
verantwoordelijkheden. Hoe loopt dat? 
Ik heb het af en toe best lastig, maar ik heb geleerd om, als 
het nodig is, het eens rustiger aan te doen en een dag van 
thuis te werken – dat kan ik gelukkig omdat ik niet meer 
voor de klas sta. Dan kan ik wat langer blijven liggen, een 
uurtje werken en dan weer even gaan liggen… Ja, echt naar 
je lichaam leren luisteren. En als ’t echt een heel erg drukke 
periode geweest is en ik voel dat het echt niet gaat, dan 
durft mijn huisdokter me weleens 2 of 3 dagen thuis te 
houden. Ik werk dan wel verder van thuis uit, maar dat geeft 
me wel meer flexibiliteit om mijn werk te plannen.

De impact op je omgeving is vermoedelijk 
relatief beperkt?
Ja, ze weten dat. Het positieve is ook het negatieve. Ze zien 
niks aan mij, dus ja, valt dat eigenlijk voor hen niet zoveel 
op. Enkel wie nauw met mij samenleeft zoals mijn partner, 
en mijn mama natuurlijk… Ja, die wist het altijd direct als 
ik een opstoot had, ze merkte het op als ik wat moeilijker 
bewoog of zo. Bij mijn kinderen benoem ik dat ook wel. Als 
ik een moeilijkere dag heb, dan zeg ik dat ook. Zij hebben 
het van kleins af meegemaakt en weten wat dat betekent. 
Voor de rest ziet mijn familie niets aan mij, he. 

Het zijn soms zo van die kleine domme dingen. Ah ja, de 
Colruyt! Eigenlijk best wel een grappige anekdote. Als ik 
vroeger bijvoorbeeld de inkopen deed in de Colruyt, dan 
was dat voor mij een hel om die frigo in te gaan en die 
plastieken zakjes te moeten lospeuteren om daar mijn 
groenten in te doen. Dat lukte echt helemaal niet. 
Die stoffen zakjes nu met die koordjes, dat is mijn redding! 
[lacht]

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik biljart heel graag en ja, sinds deze zomer ben ik gestart 
met padel, omdat dat iets is dat je op je eigen niveau kan 
spelen. Het is een combinatie tussen tennis en squash, 
waarbij je tennist in een soort glazen kooi. Het is niet zo 
fysiek als tennis of tenminste, je maakt het zelf zo fysiek als 
je wil. De laatste jaren had ik schrik gekregen om fysieke 
sporten te doen omdat ik daar nadien zo’n erge weerslag 
van had. Bij padel kan ik goed doseren hoe ver ik ga.

Ik kan ook nog wandelingen van 8 à 10 kilometer doen, 
op ’t gemak… maar dan heb ik toch die kilometers gedaan. 
Zeker nu, in tijden van corona, is dat dé sport bij 
uitstek, hé!

Hoe kijk je naar de toekomst?
Dat is iets waar ik het af en toe wel wat moeilijk mee heb. 
Ik denk dat het een groot voordeel is dat ik nogal ne prater 
ben. Vandaar dat ik me ook goed voel bij de gesprekken met 
Gaël, bij wie ik nu al 1,5 jaar terechtkan. Ik heb mijn goeie 
vrienden die het weten en bij hen kan ik ook terecht. 
Voor mij is het belangrijk om erover te kunnen praten.

Je leeft ergens wel met een constante schrik… Als je iets 
voelt, vraag je je al snel af: ‘Oei, heb ik een opstoot?’, 
terwijl ik misschien gewoon wat grieperig ben. Ik hoop dat 
ik zo lang mogelijk zo goed mogelijk blijf. En gaat het op 
een bepaald moment slechter, dan denk ik dat je daar – 
en dat zegt Gaël mij dan toch ook in onze gesprekken – 
ook weer leert mee leven. 

“Ik heb het af en toe 
best lastig, maar ik heb 

geleerd om het dan 
rustiger aan te doen.”

Het doel van ambulante revalidatie is het behoud van 
functies en capaciteiten. Uit de literatuur weten we dat een 
hospitalisatie met multidisciplinair revalidatietraject een 
krachtigere interventie is. Een opname met revalidatie kan een 
significant verschil voor de patiënt teweegbrengen – met op het 
einde van de opname winst op verscheidene domeinen.

Dat is meteen ook de reden waarom vele personen die 
ambulant revalideren ook regelmatig worden opgenomen 
voor een tussentijdse intensievere revalidatie. Studies tonen 
minder bewijs van echte winst bij ambulante revalidatie bij 
MS, wel van behoud van functies. Ambulante revalidatie past 
ook perfect binnen het beleid van longitudinale opvolging van 
personen met een chronische aandoening. 

Samen met de patiënt
Voor de opstart van de ambulante revalidatie vindt er een 
evaluatie plaats door de verschillende behandeldisciplines van 
het ambulante revalidatieteam. Deze evaluatie gebeurt tijdens 
2 opeenvolgende dagen van gespecialiseerde onderzoeken 
en testen, gevolgd door een teamvergadering en resulterend 
in een individueel bilan. Zo krijgen we een correct en recent 
beeld van de functionele mogelijkheden van de revalidant. 
Op basis van het bilan worden, opnieuw samen met de 
patiënt, doelen afgelijnd en een revalidatietraject opgestart 
om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

In het verleden was het mogelijk om enkele malen per week 
in ons ambulant revalidatiecentrum te revalideren. Door de 
grote vraag naar ambulante revalidatie vandaag en omdat 
we trachten zoveel mogelijk personen een antwoord te 
bieden op hun opvolgings- en revalidatievraag, zien we ons 
momenteel genoodzaakt dit zoveel mogelijk te beperken tot 
1 keer per week.

Het grote voordeel
Elk jaar opnieuw evalueert het multidisciplinaire team de 
huidige situatie van elke revalidant. Er volgt een nieuw 
bilan en samen met de patiënt worden de doelen en het 
revalidatietraject bijgesteld. De evolutie van elke revalidant 
wordt bovendien nog periodiek besproken tijdens de 
teamvergaderingen van de ambulante revalidatie. Dit gebeurt 
minimaal 6 keer per jaar.

Het grote voordeel voor patiënten die ambulante revalidatie 
volgen in het NMSC? Het is drempelverlagend voor 
eventuele andere hulpvragen en/of om snel de weg te 
vinden naar alle andere zorg en revalidatie-omkadering die 
we te bieden hebben. Als er zich een bijkomend medisch 
probleem stelt, is het zo mogelijk om op de ambulante dag 
een consultatie te hebben bij de verschillende medische 
disciplines van het NMSC. 

Ambulante revalidatie: een significant verschil.
Dr. Tom Meurrens, Hoofdarts
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”Hey, David!” roep ik, mijn enthousiasme bij het zien van 
dit bekende gezicht in mijn nieuwe werkomgeving niet 
verstoppend. “Wat doe jij hier?”

Terwijl m’n blik afzakt naar het looprek dat hij vasthoudt, 
voel ik me van idioot naar idioter gaan. 
David Seffer en ik werkten jaren geleden als collega’s bij 
hetzelfde consultingbedrijf. Toegegeven, dit weerzien is 
even schrikken. We raken echter al snel in een “Dat is lang 
geleden!” & “Wat doe jij tegenwoordig?”-gesprek verwikkeld. 
Uitbundig vertelt hij me over de verschillende projecten en 
initiatieven waar hij mee bezig is… en dat zijn er wel wat. 

Vandaag praten we niet als ex-collega’s of oude bekenden. 
Vandaag vertelt David me ‘zijn verhaal’.

Weet je nog wanneer je voor het eerst 
symptomen kreeg?
Eigenlijk herinner ik het mij niet, of niet exact. 
De MS-diagnose kreeg ik in ieder geval in oktober 2008. 
’t Is moeilijk te zeggen, maar dat moet toch al 3 of 4 jaar 
bezig geweest zijn. Achteraf gezien herinner ik me 
enkele voorvallen waarvan ik nu vermoed dat dit al 
opstoten van MS waren.

Ik heb zo bijvoorbeeld wat problemen gehad aan mijn 
blaas en urinewegen. Mijn huisarts had toen niet de link 
gelegd met multiple sclerose. Op een ander moment 
herinner ik me dat ik iets vreemds merkte aan de
 plaatsing van mijn voet, een soort afwijkend gangpatroon. 
Ik voelde wel dat er iets niet oké was, maar maakte me 
er verder niet te veel zorgen over.

In mei 2008 waren we op weekend in Istanboel en 
logeerden we bij een goeie vriendin. Van waar zij woonde 
naar het centrum was dat ongeveer 10 km stappen, 
wat voor mij nooit een probleem was: ik deed altijd alles 
te voet en wandelde veel. Maar toen kreeg ik die 10 km met 
moeite overbrugd. Ik moest om de 2 km gaan zitten. 
Ik dacht: Wat is dat hier?’ Mijn benen wilden niet meer mee 
en leken absurd vermoeid. Dat voelde niet normaal.

Bij thuiskomst liep ik bij de huisarts langs en hij zei: 
“Oei, als ik dit koppel aan je blaasproblemen van een 
tijdje geleden, zou ik toch eens naar een neuroloog 
gaan.” Zo werd ik al gauw onderworpen aan een 
voetreflextest, een MRI-scan van de hersenen en een 
ruggenmergpunctie. 

En voilà, daarmee was de diagnose gesteld.

Kwam je dan al snel nadien naar het 
Nationaal MS Centrum?
Nee, ik ben dan wel onmiddellijk gestart met wekelijkse 
kine. De zoektocht naar een kinepraktijk met ervaring 
op het vlak van MS leidde me – niet toevallig, natuurlijk – 
naar een kinesitherapeut die naast zijn privépraktijk 
ook in het MS Centrum werkzaam was. 

Sinds mijn diagnose heb ik nog 2 keer een bewuste 
opstoot gehad. De eerste was een jaar later tijdens een 
skivakantie: ik kreeg pijn in mijn rechterhand en die 
werd op sommige plaatsen zelfs wat gevoelloos. 
Toen het erger werd, kreeg ik voor het eerst cortisone 
toegediend. De tweede opstoot was best schrikken: 
mijn linkerooghoek trok naar beneden en mijn 

49 jaar

Getrouwd – 2 kinderen: zoon 15, dochter 18

Beroep: halftijds zelfstandig ondernemer  
• Internetmarketing voor kleine kmo’s en  
 lokale handelaars 
• Vzw voor verbetering van toegankelijkheid  
 Brusselse handelszaken

Eerste tekenen van MS: 15-tal jaren geleden

NMSC zorgtraject 2020: ambulante revalidatie  
(met jaarlijkse opname intensieve revalidatie)

PATIËNTEN AAN HET WOORD

Panta Rhei.
David Seffer, patiënt ambulante revalidatie

“Je hebt zeer veel therapieën 
op één dag en dat maakt 
een enorm verschil in het 
boeken van vooruitgang.”
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altijd graag gewandeld – tja, dat gaat niet meer. Of op 
strand… Ik ben oorspronkelijk van Oostende, maar op 
strand gaan wandelen, dat is uitgesloten. Maar de dingen 
die ik echt het meest mis, zijn dansen en koken. 
Lang achter een fornuis rechtstaan? Nope.

De vermoeidheid is ook wel vaak onderschat. Ik las 
eens … – ik weet niet meer juist waar, een boekje van de 
MS Liga misschien? – wat de meest vermoeiende taken in 
het huishouden zijn voor MS-patiënten. Op nummer 
1 stond daar gewoon – en dat is echt zo – de lakens 
verversen van je bed! Dat is dus dodelijk he: Een dons in 
een hoes steken is echt waanzinnig vermoeiend! 
Je hebt veel functionaliteiten tegelijk nodig om dat te 
doen: evenwicht, core stability, heffen, trekken…

Eigenlijk is de lastigste fysieke dagelijkse inspanning, en 
ik hoor nog patiënten hier die dat zeggen: gewoon 
stilstaand rechtstaan. Dat is een van de lastigste dingen. 
Ik kan 20 minuten stappen met mijn rollator, maar vraag 
me niet om 20 minuten recht te staan op 1 plaats.

Mijn blaas is zeer lang voor mij het vervelendste symptoom 
geweest, met een enorme aandrang om naar toilet te gaan: 
ik moest vaak en zeer dringend naar het toilet. Maar dat
 is eigenlijk volledig opgevangen door botox injecties. 
Dat maakt het nu super comfortabel, soms comfortabeler 
dan daarvoor. Als ik dan met vrienden op café ga, moeten zij 
veel vaker naar de wc als er wat pintjes gedronken worden. 
[lacht]

Anderzijds, de noodzakelijkheid om meerdere keren
per dag te sonderen, maakte dan weer dat ik een hele 
tijd gesukkeld heb met infecties aan de prostaat. 
Tot ik een voedingssupplement ging gebruiken. 
Dat bleek voor die specifieke bacterie goede resultaten 
op te leveren. Sindsdien is dat wel wat gestabiliseerd – 
of in ieder geval onder controle.

Waar maakt NMSC het verschil?
Dat is de intensiteit van de revalidatie. Ik merk echt wel 
dat dat zeer belangrijk is. Niet gewoon een kinesessie 
zoals je buitenshuis hebt: hier heb je eerst een kinesessie 
van 40 minuten, aansluitend een hydrosessie van 
40 minuten en dan 40 minuten fitness. Daarna heb je weer 
ergotherapie of je hebt APT… Enfin, je hebt dus zeer veel 
therapieën op één dag en dat maakt een enorm verschil 
in het boeken van vooruitgang.

Daarnaast is het ook fijn dat je alle disciplines samen 
hebt, met bijvoorbeeld ook de sociale dienst om je op 
administratief vlak wegwijs te maken. Of de aanwezigheid 
van 2 bandagisten, zodat ik de remmen van mijn rollator 
eens kan laten nakijken of voor een herstelling aan 
mijn rolstoel.

En natuurlijk is ook het contact met andere patiënten 
onmisbaar. Daar steek je veel van op: iemand gebruikt 
dát hulpmiddel, iemand anders volgt díe behandeling 
of heeft ondervonden dat… Enfin, je deelt wel veel kennis 
en informatie met elkaar. Er zijn een aantal patiënten 
waar ik online ook nog veel contact mee heb. Niet dat 
we de deur bij elkaar platlopen, maar ja: toch wel 
regelmatige contacten. Door de jaren heen hebben 
we hier een tof vriendengroepje opgebouwd en we 
proberen onze opnames, indien mogelijk, wat op elkaar 
af te stemmen.

Ik vermoed dat MS ook een grote impact heeft 
op je gezin?
Goh, men zegt dat ook, he: “Als iemand in het gezin 
MS heeft, heeft heel het gezin MS.” Zeker de impact op 
mijn vrouw is groot. We hebben nu deze week de ramen 
laten vervangen: ik kon niet helpen om de boel voor te 
bereiden, de vloeren te beveiligen, dingen af te plakken… 
Dat moest mijn vrouw allemaal doen. Dus op die manier 
heeft dat zeker praktisch al een grote impact, maar ook 
psychologisch.

Ik heb het geluk dat ik goed omringd ben door begripvolle 
gezinsleden. En ook vrienden, trouwens! 

Ik heb mij op een bepaald moment een freewheel 
aangeschaft om op reis te gaan naar Canada. We gingen 
samen met een ander gezin – en die vriend van mij en zijn 
zonen van 17 en 18 zijn echt zeer gespierde kerels. Met 
mijn freewheel en die gasten konden wij op trekking in de 
Rocky Mountains. Als het obstakel te groot was, dan was 
dat: alles opheffen, hup en verder.

Ik denk ook wel dat dat te maken heeft met het feit dat ik 
redelijk positief in ’t leven sta. Als je continu zaagt en klaagt, 
krijg je een gelijkaardige respons, lijkt me.

Maar ook al weet en voel ik dat het voor mijn vrienden 

geen probleem is om dingen te doen waarbij ze mij moeten 
helpen, toch ga ik hen niet overvragen. Ik vind dat je dat 
niet als evident mag beschouwen, of verwachten dat ze 
continu alles voor je doen. Als ik deze week een activiteit 
heb meegedaan en volgende week is er weer wat, dan zal ik 
misschien eerder passen. Op zich ook geen probleem, 
want ik kan me ook prima bezighouden: ik heb genoeg 
interesses!

Aha, daar kwam ik net aan in mijn laatste vraag: 
wat doe je graag in je vrije tijd? 
Ik heb altijd gezegd: ‘Ik heb geen hobby’s. Ik amuseer me! 
Hobby’s, dat is voor mensen die niet weten wat ze moeten 
doen om zichzelf bezig te houden.’ [lacht]

Maar sinds kort heb ik dus echt wel een hobby. 
[mijn beurt om eens goed te lachen, David]

Ik heb veel plezier gevonden in schrijven. Tijdens mijn 
laatste opname hier is dat begonnen, en met de lockdown 
werd het meer en meer… Ik schrijf fictie en poëzie. 
Ik ben zelfs zo in de ban geraakt van dat schrijven, dat
 ik nu een schrijfopleiding volg aan de kunstacademie. 
Vorige week heb ik nog les gehad, maar ik vermoed 
dat het vanaf nu online zal zijn.

Hoe zie je de toekomst met die onzekerheid over 
wat komt?
Ik ga nogal gemakkelijk om met verandering, en zo ook 
nu: ik kijk graag naar wat ik wel nog kan en kijk niet te veel 
achter mij. Zolang het cognitief oké blijft, kan ik ermee leven. 
En zolang ik kan blijven typen… want ik ga nooit lang genoeg 
leven om alle boeken te lezen die ik wil lezen. Of om alle 
boeken te schrijven die ik wil schrijven. [lacht]

Op een van mijn eerste jobs hing er een grote banner: 
‘There is nothing permanent except change.’ Dat is eigenlijk 
‘Panta Rhei’ van de oude Grieken: ‘Alles stroomt. Niks blijft 
hetzelfde en de enige constante is dat alles verandert.’ 

Zo sta ik ook een beetje in het leven… Panta Rhei.

linkermondhoek trok naar boven. Gelukkig is dat uit 
zichzelf weggegaan.

Pas 4 jaar na mijn diagnose, in september 2012, 
kwam ik hier voor het eerst. Ik heb die boot lang 
afgehouden – en dat beklaag ik me weleens. 
Ik denk… uit schrik om geconfronteerd te worden met 
personen met vergevorderde MS. Ik denk dat dat wel 
meer mensen afschrikt. Maar wat ik zelf verrassend vond, 
was: ‘Oh, ik ben dus niet in shock om mensen te zien 
die in een elektrische rolstoel zitten met kinbesturing.’ 
Integendeel, ik vond de sfeer eigenlijk best oké. 
Wat ik meteen aanvoelde, was dat de meeste patiënten, 
zelfs degenen die er toch al vrij erg aan toe waren, 
veel optimisme uitstraalden. En iedereen vindt hier 
trouwens altijd dat er iemand anders veel erger aan 
toe is. [lacht]

Ik bezocht het centrum toen 2 keer per week, telkens een 
halve dag, en kwam dan met alle disciplines in contact: kine, 
psycho, ergo, sociale dienst… Enfin, zo word ik op 
alle verschillende vlakken nauw opgevolgd.

Nadat ik samen met mijn vrouw had overlegd welke 
periode best zou passen, heb ik dan vrij snel beslist om 
in opname te komen en het intensief revalidatietraject te 
volgen. Dat heeft mij een enorme boost gegeven. 
Sindsdien kom ik elk jaar in januari een 4-tal weken in 
opname voor een medische oppuntstelling en intensieve 
revalidatie. Natuurlijk merk je dat de vooruitgang niet 
zo spectaculair is als het eerste jaar, maar het doet me 
altijd erg goed.

Wat zijn jouw voornaamste symptomen? 
Of waar heb je het meeste last van?
De motoriek, natuurlijk. De beperkte perimeter die 
ik kan stappen, is problematisch, gecombineerd met 
vermoeidheid en uithouding in de onderste ledematen. 
En evenwichtsstoornissen, ja, die zijn ook niet te 
onderschatten. Je zal mij in een gewone situatie nooit 
zien omvallen of zo, maar in drukke omgevingen… 

Neem nu in een bistro waar de tafeltjes dicht op elkaar 
staan en waar je zijwaarts tussen de tafeltjes door moet 
stappen. Dat zijn zo van die vervelende momenten. 
En het stappen… dat stoort wel, ja. Zoals een lange 
herfstwandeling maken met mijn vrouw – wij hebben 

“Natuurlijk is ook het 
contact met andere 

patiënten onmisbaar.”
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slaaproutine

voor ik ga slapen
denk ik
aan wat ik die dag deed
aan wie mij blij maakte
aan wat mij speet
dat, dat is mijn slaaproutine
dat, en wat benzodiazepine

© David Seffer 



Opnames in het NMSC kunnen voor patiënten en hun familie 
een groot verschil maken. Studies tonen aan dat een periode 
van intensieve multidisciplinaire revalidatie op verschillende 
vlakken voor winst zorgt. Veel personen met MS of gerelateerde 
neurologische aandoeningen plannen daarom 1 of 2 keer per 
jaar een opname voor een revalidatie‘boost’.

In geval van een opflakkering van de ziekte of bij 
onvoorziene snelle achteruitgang kan er ook een meer acute 
hospitalisatie plaatsvinden. Hierbij zal er aandacht zijn voor 
de medicamenteuze behandeling van de opflakkering, met 
bijvoorbeeld intraveneuze coricosteroïden, en voor het 
bevorderen van optimaal herstel.

Opnames, om welke reden ook, kunnen voor familie en 
mantelzorgers een adempauze zijn om nadien met nieuwe 
energie en onvoorwaardelijke liefde de dagelijkse zorgen 
terug op te nemen.

Individuele doelen
Een opname duurt doorgaans 3 à 4 weken en begint met het 
uitvoeren van een bilan: een uitgangspunt wordt vastgelegd 
en samen met de patiënt worden individuele doelen 
opgesteld. Op het einde van de opname worden de doelen 
geëvalueerd aan de hand van een eindbilan.

Nadien gaan patiënten opnieuw aan de slag met de 
kinesitherapeut en eventueel ergotherapeut thuis, al dan 
niet gecombineerd met ambulante revalidatie, om gewonnen 
functies te onderhouden.

Brede kijk op de patiënt
We streven ernaar om tijdens de opnames een zo breed 
mogelijke kijk te hebben op de individuele patiënt, rekening 
houdend met zijn specifieke omgeving:

• een neurologische en internistische oppuntstelling,  
 inclusief blaas- en darmbeleid
• aandacht voor mobiliteit in de brede zin van het woord  
 en diverse hulpmiddelen kunnen worden uitgeprobeerd
• evaluatie en waar mogelijk optimalisatie van de  
 sociaal-administratieve situatie 
• psychologische en cognitieve ondersteuning

Bij al deze processen proberen we de familie of 
mantelzorgers nauw te betrekken. Naast de geplande 
evaluaties en therapieën schept een opname in het NMSC 
ook de mogelijkheid om contact te leggen met lotgenoten.

Hospitalisatie: intensieve revalidatie, 
chronische revalidatie en medische redenen.

Dr. Famke Vanderhauwaert, Revalidatiearts

Ik bezoek Françoise Petit op haar kamer. Zij is 3 weken in 
opname voor medische oppuntstelling en een intensief 
revalidatietraject. De rest van het jaar volgt ze een continu 
ambulant revalidatietraject: een vaste dag per week wordt er, 
volledig op maat, een therapieplan opgesteld. Ze vraagt me of 
het niet beter is de deur te sluiten omwille van de drukte in de 
gang. Ik wil al opstaan, maar Françoise wijst me erop dat ze 
dat perfect zelf kan. 

Die klare boodschap stelt me dadelijk op mijn gemak en dit 
gezegd zijnde, begin ik dan maar… bij het begin.

Wanneer voelde je voor het eerst dat er iets aan de 
hand was?
Dat is al 21 jaar geleden! 

Spijtig genoeg heeft het nog 11 jaar geduurd voor ik finaal 
met MS werd gediagnosticeerd. Ik herinner het mij nog 
heel goed: ik was op vakantie aan zee en we waren aan het 
fietsen langs de dijk. Plots blokkeerde mijn rechterbeen. 
Het been ging niet meer mee rond op de trapper, maar 
bleef in 1 positie hangen. Tiens, heel bizar! 

Een 2de voorval kwam al snel nadien. Ik was lerares op 
de lagere school en tijdens een uitstap met mijn leerlingen 
naar het Koninklijk Paleis viel ik plots op de grond. 
Mijn collega’s probeerden me recht te helpen, maar dat 
lukte niet. Mijn lichaam was helemaal strak opgespannen, 
als een plank.

Na wat onderzoeken werd een plekje in mijn nek als 
een tumor aangezien. De volgende jaren meende ik dus 
rond te lopen met een kankergezwel. De neurologische 
moeilijkheden bleven erger worden, alhoewel de tumor 
dus onbeweeglijk bleef en ook niet groeide.

Pas in 2010, toen ik bij een neuroloog in een ander 
ziekenhuis te rade ging, werd het tumorverhaal overboord 
gegooid. Er werd toen voor het eerst over multiple sclerose 
gesproken.

Ben je dan onmiddellijk in het Nationaal MS Centrum 
terechtgekomen?
Ik ben op internet informatie beginnen te zoeken en zo 
kwam ik al snel op de NMSC-website. Ik nam contact op en 
kon 3 weken later al op afspraak komen. Ik denk zelfs dat ik 
amper 2 weken later voor het eerst werd gehospitaliseerd 
voor het opmaken van een bilan.

Plots ging het allemaal in een stroomversnelling. Ik ben zo 
blij dat dit gespecialiseerde centrum bestaat, want het is 

“Acteur de sa santé.”
Françoise Petit, patiënte intensieve revalidatie

PATIËNTEN AAN HET WOORD

Françoise Petit

77 jaar

Gescheiden

Beroep: lerares lager onderwijs (op rust)

Eerste tekenen van MS: 21 jaar geleden

NMSC zorgtraject 2020: opname intensieve revalidatie
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Ik kan ook erg opleven van interessante gesprekken, 
los van mijn ziekte. Weet je, ik speel heel graag 
gezelschapspellen. Er is hier een kinesitherapeut die 1, 
soms zelfs 2 avonden in de week vrij houdt om samen 
gezelschapspellen te spelen. In haar vrije uren! Op haar 
eigen vraag! Heel tof is dat. Er is zelfs een avond geweest 
dat er nog 2 therapeuten kwamen meedoen… 

Hoe gaat je familie om met je ziekte? Ben je 
getrouwd? Heb je kinderen?
Ik was ooit getrouwd, maar ben al héél lang gescheiden, 
sinds 1981. Kort na mijn huwelijk werd al duidelijk dat dit 
een destructieve en ongelukkige relatie was. In zo’n huwelijk 
wil je ook geen kinderen grootbrengen dus die keuze heb 
ik toen bewust gemaakt. 

Ik zie hier een prachtige kleurrijke Jezus staan… 
Die heb ik zelf gemaakt. Samen met een medepatiënt 
volg ik een iconenatelier. Je leert er die natuurlijke felle en 
diepe kleurverven zelf prepareren en nadien ook gebruiken 
in je eigen werk. Ik hou erg van iconen maar de invulling 
mag wel eens wat moderner. Hier maakte ik er dus een 
‘Street art’-versie van.

Heb je nog andere interesses of hobby’s?
Ik volg ook graag wetenschappelijke of maatschappelijke 
lezingen aan de ULB in Brussel. Elke dinsdagnamiddag 
komt daar een specialist een uiteenzetting geven over een 
onderwerp binnen zijn expertiseveld. En dan zijn er 
2 vrienden die ik hier leerde kennen met wie ik regelmatig 
samen naar Brussel stad trek: shoppen, een museum 
bezoeken…

Als bij toeval liep ik hier niet zo lang geleden zelfs een 
oud-leerling van mij tegen het lijf. Ze had nog niet zo lang 
haar MS-diagnose gekregen. Intussen zijn we al samen op 
vakantie geweest. 

Jaja, zeker heb ik hier vrienden. Geen kennissen, hoor: 
échte vrienden. Het optimisme van medepatiënten hier 
maakt me blij en hoopvol.

echt uniek in Europa. Ik heb geluk gehad dat ik hier zo snel 
ben kunnen starten: daar ben ik nog steeds heel dankbaar 
voor. Het plaatje klopte ook eindelijk. Er werd een zorgplan 
op mijn maat uitgetekend en op mijn expliciete vraag kwam 
ik zelfs 2 keer per week ambulant revalideren.

Hoe loopt zo’n ambulante revalidatiedag?
Ik word thuis opgehaald en teruggebracht met een 
aangepaste taxi. Alles wordt van hieruit geregeld 
en gepland. De therapeuten zijn goed opgeleid en 
gespecialiseerd in de MS-problematiek. En ook qua 
menselijkheid of de mens achter de therapeut of 
verpleegkundige… Tja, er zijn er overal goeie en minder 
goeie, hé. Maar het gaat er ook om hoe je er zelf mee 
omgaat: “Il faut être acteur de sa santé!” Als je zelf 
niets zegt van hoe je je voelt of wat je wil… spijtig. 
Een therapeut kan niet voelen wat jij voelt. Ik zeg het 
als het goed is, en ik zeg ook als het niet goed is.

Dat is natuurlijk minder mogelijk bij personen met 
MS die meer naar een cognitieve problematiek neigen. 
Dat kan erg moeilijk zijn voor een therapeut.

Maar het allerbelangrijkste is dat therapeuten en 
verpleegkundigen met je praten en overleggen als een 
persoon, zonder MS of zonder handicap. En humor, 
veel humor!

“Het allerbelangrijkste 
is dat therapeuten en 
verpleegkundigen met 

je praten en overleggen als 
een persoon, zonder MS  

of zonder handicap. 
En humor, veel humor!”

Ik haast me naar het bezoekerscafetaria en ik spot Anne 
en Guido Kets-De Mol meteen. Een beetje achterin zie ik het 
koppel verwachtingsvol de ruimte scannen: Anne vanuit haar 
elektrische rolstoel, Guido strategisch opgesteld, met de rug 
naar het venster. Ik stel me voor en verontschuldig me dat ik 
enkele minuutjes te laat ben.

“Ja, en daarmee heb je dadelijk al slechte punten gescoord!” 
zegt Guido niet echt breed lachend.

Ik ontdek echter al gauw dat Guido een heel joviale 
vlotte babbelaar is. Anne hoort wat moeilijk, wat geen 
gevolg van MS blijkt te zijn, maar een eerder probleem. 
Ik doe mijn best goed te articuleren en luid genoeg te 
spreken. Maar Guido vangt alles op en praat mijn 
bandje vol. Hij is geen vertaler of tolk, eerder een soort 
verlengstuk van zijn vrouw. Door een bril van 40 jaar 
onvoorwaardelijke liefde en vertederende zorg leer ik Anne, 
en zo ook Guido, kennen.

Wanneer voelde je voor het eerst dat er iets aan de 
hand was?
We waren op vakantie aan zee, en mijn vrouw kreeg 
moeite bij het stappen: een van haar benen kreeg de 
stapbeweging niet meer goed uitgevoerd.

Anne raakte regelmatig ook snel vermoeid: wanneer 
zij bijvoorbeeld onze zoon ging ophalen van de 
kleuterschool op 600 meter van ons huis, moest zij vaker 
en vaker onderweg even stoppen om te rusten. Toen zij 
ook last kreeg van urineverlies kwamen we terecht bij 
een uroloog. Men was ervan overtuigd dat al deze zaken 
samenhingen, en dat de grote oorzaak een probleem was 
ter hoogte van de urineleider. Daarop werd er een kleine 
operatieve ingreep aan de blaas uitgevoerd. Maar dat 
hielp helemaal niets aan de symptomen, integendeel: 
Anne bleef verslechteren.

Lief en leed.
Anne Kets, patiënte chronische revalidatie

PATIËNTEN AAN HET WOORD

Anne Kets (& haar man, Guido De Mol)

64 jaar

Getrouwd (dit jaar 40 jaar getrouwd!)  
en 1 volwassen zoon

Beroep: administratief medewerker gemeente Jette  
(op rust)

Eerste tekenen van MS: 33 jaar geleden

NMSC zorgtraject 2020: opname chronische revalidatie
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Wanneer ik op weg ben om Oana Bocanet te ontmoeten, 
is corona alweer in volle opmars. De ambulante revalidatie 
is sinds 1 dag stilgelegd en het ziekenhuis werd opnieuw 
afgesloten voor bezoekers. De gangen op het gelijkvloers, 
waar de ambulante revalidatie normaal zorgt voor een 
gezellige bedrijvigheid, liggen er nu wat verlaten bij. Zodra ik 
met Oana aan de praat ben, maakt dat ietwat desolate gevoel 
echter op slag plaats voor een bruisend enthousiasme, waar 
ik willens nillens deel van word. Haar verhaal vloeit eruit 
alsof ze de ene grappige anekdote na de andere vertelt, 
terwijl we het toch (ook) over MS hebben?

Wanneer voelde je voor het eerst dat er iets niet klopte?
Ik was aan de unief en ik had superveel pijn aan mijn 
kuiten. Ik heb toen verscheidene specialisten gezien, maar 
ze vonden de oorzaak niet. Ze dachten dat het misschien 
van het roken was, want ik rookte toen nog, maar eigenlijk 
wisten ze het niet. 

In 2007 kampte ik met erge evenwichtsstoornissen. 
Ik ging toen al regelmatig naar de kinesist en hij raadde 
me daarop aan eens een hersenscan te laten doen. 
Ik maakte een afspraak bij een neuroloog, maar tegen 
dat ik op afspraak zou gaan voor die scan, waren die 
evenwichtsproblemen weer helemaal verdwenen. 
Dus die scan heb ik dan niet gedaan. Toen niet.

Vlak na mijn 2de bevalling, in 2012, bleef ik een beetje 
wankel, mankend rondlopen. Het zag er een beetje gek uit. 
In het begin was mijn papa maar aan het lachen: 
“Allez, Oana, stap nu maar gewoon, hé. Hoe loop jij nu zo 
gek?” Hij dacht dat ik dat als grap deed! [lacht]

Maar ook die symptomen verdwenen kort daarna en ik was 
weer helemaal de oude.

Wanneer werd er dan uiteindelijk MS vastgesteld?
Eind 2013 was ik op een trouwfeest in Sicilië. Ik wilde 
dansen, maar dat lukte niet. Mijn voeten bleven hangen, 
ze wilden niet mee. Ik kon me niet normaal voortbewegen. 
Dan ben ik eindelijk toch voor die scan gegaan. 

Wow, dat is ook nog een grappig verhaal. [lacht] Allez, 
toen niet zo grappig, natuurlijk. 

Voor de consultatie kwam ik terecht bij een assistent 
neurologie in een Brussels ziekenhuis. Dat gesprek zal ik 
niet gauw vergeten. De assistent kijkt samen met mij op 
zijn computerscherm naar mijn CTC en hij zegt: “Dat zijn 
uw hersenen”, ok zeg ik, “En hier zien we overal plekjes.” 
Hij wijst de ene plek na de andere aan. “plek – plek – plek 
– plek – plek…”. Ik schrik: “Oh, nee: ik heb dus tumoren, 
kankertumoren in mijn hersenen?” Waarop die dokter 

Ms LOVE!
Oana Bocanet, patiënte medische opname

Guido heeft merkbaar de krop in de keel wanneer hij dit vertelt. 
En dan blijkt dat Anne jaren later, na vocht op de longen, 
nog een 2de keer door het oog van de naald is gekropen. 
Hoeveel vechtlust kan een mens bij elkaar verzamelen? 
Waar ik dacht een teer vrouwtje voor me te hebben, 
groeit een groot respect. Hier zit een kanjer van een vrouw 
voor me, een doorgewinterde vechter in een lichaam dat 
niet meewilde.

De keren dat Anne iets voorhad, is ze er telkens goed door 
gesparteld. Ze is 2 keer van heel ver teruggekomen, maar 
ze is wel terug thuis, he! Ze krijgt nu al jaren geen opstoten 
meer. We zien wel wat de toekomst brengt. Die is niet te 
voorspellen.

Wat betekent de ziekte van Anne voor jou?
Mijn leven is ook anders, he. Ik doe al jaren bijna alles alleen: 
een boodschap doen, vroeger ook de oudercontacten of 
activiteiten van onze zoon of even ergens langslopen. 
Ze gaat soms mee, hoor, maar dat is niet hetzelfde. Je pakt 
niet je spullen en – hop! – de auto in. Je moet dat goed op 
voorhand plannen en organiseren.

Hoe past het MS Centrum in jullie leven op 
dit ogenblik?
Mijn vrouw komt nu 1 à 2 keer per jaar enkele weken in 
opname en dan ga ik efkes weg. Ik pak mijn valies en boek 
ergens een last-minute-vakantie. Ik wou dat zelf niet in het 
begin, want dat was zo precies… ik op vakantie en zij hier. 
Daar had ik echt moeite mee. 

Toen mijn vrouw meer dan een jaar in opname was omwille 
van die bloeding, waren het de verpleegkundigen en de 
dokters hier die me overtuigden dat ik er eens tussenuit 
moest, dat ik ook voor mezelf moest zorgen. “Uw vrouw is 
hier in goeie handen”, overhaalden ze mij. 
Ik stapte een reisbureau binnen, boekte een last-minute 
naar Malaga en 3 dagen later was ik weg. Ik weet het nog 
goed: het was in november en toch nog prachtig weer daar. 
Ik leerde er heel wat mensen kennen, de meesten ouder 
dan ik, en bijna allemaal hadden ze ook al iets meegemaakt, 
een eigen moeilijk verhaal. Toch is dat een heel positieve 
ervaring geweest: eens praten met anderen, je verhaal 
delen… Gek dat je dat soms gemakkelijker kan tegen 
vreemden of mensen die je eigenlijk amper kent.
En nu ga ik dus elk jaar 1 of 2 keer alleen op vakantie en 
komt Anne dan even hier logeren. Het is heel tof dat zij me 
dat ook echt gunt. We komen daarin goed overeen, mijn 
vrouw en ik. Ze laat me ook mijn vrijheid en vraagt soms 
zelf: “Wanneer ga je nog eens weg?”

Natuurlijk heeft mijn vrouw hier ook haar eigen contacten. 
Op een bepaald moment spraken ze af met een kliek 
vrienden en vriendinnen om in dezelfde periode in opname 
te komen. Daar keek ze echt naar uit! Maar ja, ze is ook ‘nen 
ancien’ hier, he. Als je hier al 25 jaar komt…

Kort daarop, in 1988 of 1989, gingen we te rade bij 
een gekende neuropsychiater. Hij stelde praktisch 
onmiddellijk de diagnose: MS. Bij hem zijn we jaren erg 
tevreden geweest en werden we goed opgevolgd. 
Mijn vrouw had toen regelmatig opstoten waardoor zij 
tijdelijke uitval kreeg. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat 
Anne op een dag plots de trap niet meer op kon. Ik belde 
in paniek naar de arts en we konden meteen langsgaan. 
De neuropsychiater diende mijn vrouw dan een 
cortisonespuit toe en de volgende dag stapte zij de trap 
weer op. Zo konden die opstoten telkens onderdrukt 
worden… althans gedurende enkele jaren.

Hoe en wanneer kwam je in het Nationaal MS 
Centrum terecht?
Wel, spijtig genoeg mag je maar een beperkt aantal van 
dergelijke spuiten toegediend krijgen. Die cortisone-injecties 
kunnen erg schadelijk worden als je er te vaak en te veel 
van gebruikt. Zo meldde de neuropsychiater ons dus na 
enkele jaren dat hij ‘in alle eerlijkheid niets meer voor mijn 
vrouw kon doen’ en wij dus best op zoek gingen naar een 
gespecialiseerd centrum. 

Wij hadden zelf al wat informatie uitgezocht en het 
MS Centrum in Melsbroek ontdekt. Kort daarna stapte 
Anne hier in een ambulant revalidatietraject. Zij kwam 
2 dagen per week revalidatietherapie volgen. Intussen, 
25 jaar later, hebben we hier al een heel traject afgelegd. 
In de beginjaren liep Anne met een wandelstok. Sinds 
enkele jaren lukt het niet meer zonder rolstoel. Op zich 
is de aantasting geleidelijk gegaan, met tussentijdse 
opstoten die de achteruitgang telkens een beetje 
aankondigden.

Maar mijn vrouw heeft ook wel veel pech gehad: bij een 
ongelukkige val uit haar rolstoel tijdens een taxirit heeft zij 
een lelijke schouderbreuk opgelopen. Voor het herstel van 
deze blessure is mijn vrouw 3 maanden gehospitaliseerd 
geweest. Dat heeft haar mobiliteit op korte tijd erg achteruit 
doen gaan.

En dan… [zucht] heeft ze ‘ne keer den hemel gezien’. 
Na een acute buikbloeding, en daarop een algemeen 
orgaanfalen, heeft zij een week tussen leven en dood 
geschommeld. Ik dacht: ‘Ze komt nooit meer naar huis, 
ik ben haar kwijt.’ Zo erg was het. 

“Anne is 2 keer van 
heel ver teruggekomen, 

maar ze is wel terug 
thuis, he!”

PATIËNTEN AAN HET WOORD

Oana Bocanet

40 jaar

Getrouwd – 2 kinderen: zoon 8, dochter 10

Beroep: psycho-sociaal assistent bij de  
Europese commissie (op non-actief)

Eerste tekenen van MS: 17 jaar geleden

NMSC zorgtraject 2020: medische opname
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op afstand, werd wel al duidelijk dat de oogzenuw niet was 
aangetast. Dat was al supernieuws. Mogelijk herstelt het 
dus volledig.

Wat bleek nu de oorzaak te zijn? Cortisone (met 
nevenwerking die je immuunsysteem aantast) heeft in 
combinatie met de recente laseroperatie geleid tot een 
ernstige ontsteking aan mijn ogen. Ik heb dat vroeger ook al 
gehad en dat heeft zich goed hersteld, maar nu is het 
wel veel ernstiger. 

Om mijn uitvallende zicht te compenseren, loop ik 
bovendien erg gespannen en moet ik me enorm 
concentreren. Daarvan heb ik dan veel hoofdpijn en is 
mijn ‘posture’ niet goed.

Dr. D’haeseleer vond het aangewezen dat ik onmiddellijk 
werd opgenomen voor medische opvolging. 

Hoe verloopt je hospitalisatie in het NMSC?
Aha! Dit is de beste revalidatie die ik ooit gehad heb. 
Door het wegvallen van de ambulante revalidatie hebben 
de therapeuten uiteraard meer ruimte in hun dagplanning. 
Ik heb momenteel veel last van spierpijn. Ik kreeg extra 
uitgebreide kinesitherapie en elektrostimulatie. Dat deed 
enorm deugd. Een andere dag mocht ik een aquasessie 
volgen. Normaal staat dit niet op mijn programma. Maar 
nu had de kinesitherapeut ervoor gezorgd dat ik in het 
zwembad kon. Hij had zelfs wat discomuziek uit de jaren ’80 
voor me opgezet! Daarna kon ik een ijsbad nemen en als 
kers op de taart kwam hij me nog een cappuccino brengen. 
[lacht] Dat was echt de max! Dat gebeurt natuurlijk nooit in 
normale omstandigheden.

Het is zo fijn dat iedereen hier probeert om van deze 
uitzonderlijke situatie met corona het beste te maken. 
De therapeuten hier zijn werkelijk fantastisch, ze zijn 
gepassioneerd. Niet één, he, maar allemaal. 

Normaal kom ik hier elk jaar voor een opname van een 
4-tal weken intensieve revalidatie. Elk jaar nadat ik hier 
gehospitaliseerd geweest ben, merk ik het verschil, alsof 
mijn batterijen weer zijn opgeladen voor het ganse jaar. 
Ik voel telkens, zo tegen december aan als het kouder 
wordt, ‘goh, tijd om weer eens naar Melsbroek te gaan! 
Om te herstellen, ja, echt voor de resultaten na die 
revalidatie hier. Daarvoor kom ik naar hier – en ook 

natuurlijk voor dr. D’haeseleer. Ik zou het 1000 keer zeggen, 
maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
hij voor mij is. Hij heeft mij zo vaak enorm geholpen. 
En revalidatiearts dr. Meurrens is ook super. Maar mijn 
problemen situeren zich nu meer neurologisch dan fysiek, 
dus heb ik vaker contact met dr. D’haeseleer.

Volg je ook een ambulant revalidatietraject?
Ik woon in Merchtem en heb het geluk om een zeer goede 
kinesitherapeut te hebben op 1 kilometer van mijn huis. 
Na mijn therapie mag ik er nog in de sportzaal blijven als ik 
dat wens. Dus wil ik hier niet de plaats innemen van iemand 
anders. Ik denk dat er mensen zijn die het meer nodig 
hebben dan ik om wekelijks naar hier te komen. Ik heb via 
mijn werk bij de Europese Commissie ook een zeer goede 
verzekering en betaal zelf dus niets voor de kinesitherapie 
vlak bij huis. 

Hoe gaat je familie om met jouw ziekte, met MS? 
Mijn diagnose was een serieuze slag, ook voor mijn familie. 

Mijn moeder was helemaal in tranen en in shock toen 
zij mijn diagnose vernam. Zij was pediater en dus wist zij 
heel goed wat multiple sclerose betekende en de impact 
die de ziekte zou gaan hebben op mijn leven en op dat van 
mijn gezin.

Mijn kinderen waren toen nog erg klein, maar ja: zij zien 
dagelijks natuurlijk wel dat er fysiek zaken zijn die mislopen. 
Ik ben zo eens bovenop mijn kinderen gevallen. [lacht]

Als ik vroeger moe was en aan het stappen, dan was ik niet 
meer zo gefocust en vergat dat mijn linkervoet soms niet 
goed mee stapte. Dan viel ik gewoon om.

Nu zal dat gelukkig niet meer gebeuren. Ik heb nu een 
elektrische stimulatie-orthese. Met deze ortheseband, net 
onder de knie, krijgen mijn spieren automatisch een seintje 
op het juiste moment. Als ik beweeg of als ik stap, dan voelt 
de orthese dat, en dan geeft ze een elektrische impuls. 
Daardoor val ik dus nu niet meer. Ik ben er echt geweldig 
blij mee.

Stoppen met werken, dat was voor mij misschien wel 
de zwaarste slag. Ik was supergelukkig in mijn job bij de 
Europese Commissie, maar op een bepaald moment… 
Ik moest bijvoorbeeld vaak presentaties doen in 
verschillende talen. Dat werd moeilijker en moeilijker: ik 
kon mijn taken niet meer op hetzelfde niveau uitvoeren. 
Dan hebben ze bij de Europese Commissie de beslissing 
genomen die ik zelf niet kon of wilde nemen, namelijk om 
te stoppen met werken.

Heb je veel contacten hier?
We zijn met een vast groepje, vrienden intussen, die jaarlijks 
in opname komen rond dezelfde periode. Zo hebben we 

elkaar enkele jaren geleden ook leren kennen. ‘De ellende-
bende!’ zoals wij zeggen… [lacht hartelijk] Dat is écht een 
supertoffe bende!

Heb je nog speciale interesses of hobby’s?
Ik ben onlangs begonnen met een naaicursus! [lacht weer]

Toen ik hier voor het eerst was, kreeg ik vaak die vraag: 
heb je hobby’s? Wat zijn je hobby’s? Oei, nee, ik heb geen 
hobby’s… Euh, mijn kinderen, daar gaat veel tijd naartoe.

Dus voilà, nu dacht ik: ‘Ik zal naaien’ om iedereen gelukkig te 
maken! [lacht]

Met Halloween begon ik 2 superleuke schorten te naaien 
voor mijn kinderen. Toen ze klaar waren, bleek ik de linten 
aan de buitenkant te hebben gestikt in plaats van aan de 
binnenkant!

Hoe ga je om met een onzekere toekomst?
Ik heb een missie. Begin dit jaar startte ik het YouTube-
kanaal ‘Ms Love’, waarin ik mijn eigen ervaring deel met 
lotgenoten. Mijn boodschap is eenvoudig: neem je eigen 
leven weer in handen, laat MS niet de overhand krijgen, en 
vecht met alles wat je in je hebt!

De video’s zijn momenteel in het Engels en het Roemeens. 
Mijn man George en ik zijn geboren in Roemenië, maar 
wonen al meer dan 15 jaar in België. We spreken allebei 
goed Nederlands en ik wil op termijn de video’s zeker 
eveneens in het Nederlands maken. 

Daarnaast zet ik me ook in voor een MS-centrum in 
Roemenië, naar het voorbeeld van onze MS-kliniek in 
Melsbroek. Zoiets bestaat daar niet… nóg niet!

Op deze manier probeer ik mijn ziekte meer positief dan 
negatief in te schalen… zelfs als ik bang ben, zoals nu, omdat 
ik niet kan zien. Als mijn zicht niet terugkomt, dan… heb ik 
misschien wel een probleem. Maar op dit ogenblik heb ik er 
goede hoop op dat het zich zal herstellen.

Positief omgaan met MS? Oana doet het ook online, op het 
YouTube-kanaal Ms Love – The MS-er Taboo Breaker.

antwoordt: “Ah, nee: ’t is maar MS.” [Oana moet er hartelijk 
om lachen terwijl ze verder gaat…] En dus vraag ik, nog geheel 
onwetend: “Ah, en is daar medicatie voor?” “Nee, niet echt.” 
Right! En dat was dat.

Nadien heb ik gelukkig de prof nog gezien en kreeg ik wel 
een uitgebreidere uitleg. 

Hoe kwam je bij het NMSC terecht?
Ik ben naar hier gekomen voor een 2de opinie – en ook 
nog een 3de in een ander Brussels ziekenhuis, trouwens. 
Maar ik had direct een goede klik met prof. dr. D’haeseleer. 
Hij is echte de beste neuroloog voor mij.

Je bent momenteel gehospitaliseerd ten gevolge 
van een acute opstoot, toch?
Inderdaad. Ik was nu Lemtrada aan het nemen, een 
medicatie die opstoten onderdrukt. Ik heb 2 toedieningen 
gehad. Lemtrada zorgt dat de cellen die een opstoot 
uitlokken inactief blijven. Maar voor mij heeft dit dus 
niet goed gewerkt. 

En hoe manifesteerde deze opstoot zich?
Ik ga elke dag naar de kinesist. Die is gevestigd op 
1 kilometer van mijn huis. Ik ga te voet, dus in totaal doe 
ik er 2 uur over: naar daar, kinesitherapie en terug. Ik had 
helemaal geen kracht meer, stappen werd plots moeilijker 
en moeilijker en ik moest me regelmatig ergens vasthouden. 
Ik kwam daarna naar hier voor een toediening van 
cortisone. Het stappen ging onmiddellijk beter.

Maar kort daarna viel mijn zicht plots helemaal weg. 
Ik had een laseroperatie aan mijn ogen laten doen en ging 
daar dus langs. Na intensieve testen in Brussel bij mijn 
oogarts, met een score van slechts 2,5/10 voor mijn zicht 

“Stoppen met werken, 
dat was voor mij misschien 

wel de zwaarste slag.”
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Resultaten
De steekproef bestond uit 132 personen die tijdens de 
eerste sluiting (mei 2020) externe revalidatie (70%), 
een opname (10%) of een ambulant zorgprogramma (20%) 
hebben gemist. 

• De eerste sluiting van de revalidatie was voor 64%  
 een probleem. 

• Bij de laatste bevraging was nog steeds 30% minder  
 tevreden (maar geen groot probleem) met de huidige  
 revalidatiesituatie (bijvoorbeeld door beperkingen in  
 ambulante revalidatie, wachttijden, beperkte mogelijkheden  
 tot sociale contacten bij ambulante en interne revalidatie).

• Bijna één derde (27%) heeft helemaal geen revalidatie  
 gekregen (omwille van medische of persoonlijk- 
 organisatorische redenen of omdat de persoon dit zelf  
 niet wenste).

De strenge coronamaatregelen in april-mei 2020 hebben 
voor de meeste personen een negatieve invloed gehad op 
het fysiek functioneren, de uitvoering van dagelijkse 
activiteiten, het welbevinden en sociale contacten. 
Dit herstelde zich grotendeels na de heropstart van de 
revalidatie. De negatieve impact op het psychologisch 
functioneren was beperkt bij aanvang, maar was verhoogd 
in oktober ten opzichte van de situatie tijdens de eerste 
sluiting. Algemeen ervaarden de respondenten dat ze 
minder goed functioneren, vooral de groep zonder revalidatie 
en de ambulante revalidanten (zie figuur 1).

Gedurende de hele periode bleef de meerderheid (72%) 
fysiek actief thuis (wandelen, fietsen (binnen/buiten), 
oefeningen, kleine huishoudelijke taken…). De mentale 
stimulatie thuis (lezen, denkoefeningen, artistieke activiteiten, 
videobellen met vrienden/familie…) gebeurde in mindere 
mate bij de 1ste en 2de meting (38% en 35%); dit had meer 
succes bij de laatste meting (55%).

Impact van coronamaatregelen op gezondheid, 
welzijn en revalidatie van personen met MS.

Prof. Daphne Kos, Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatie NMSC

Doel en werkwijze van het onderzoek
Dit onderzoek werd opgezet om na te gaan welke invloed de 
sluiting van de revalidatie in het National MS Center heeft 
(gehad) op de gezondheid, het welzijn en de revalidatie van 
personen met MS. Op 3 tijdstippen (mei, juli/augustus, oktober 
2020) werd een online vragenlijst uitgestuurd naar de personen 
die door de sluiting in april-mei geen revalidatie hebben 
gekregen.

Figuur 1 
Ervaren verandering in algemeen 
functioneren t.o.v. begin van de coronacrisis 
(revalidatiesituatie heeft betrekking op de periode 
voorafgaand aan de laatste bevraging (sept-okt 2020))

Vrijwel alle deelnemers (97%) waren tevreden of zeer 
tevreden over het contact dat er was met het personeel 
van het NMSC (persoonlijk, telefonisch of via videobellen). 
De meerderheid voelt zich veilig in het centrum en 
waardeert de strikte aanpak om de verspreiding van het 
virus tegen te gaan.
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Geen revalidatie sinds maart 2020
(n=24)

Ambulante revalidatie
(n=48)

60

50

40

30

20

10

0

Aa
nt

al
 p

er
so

ne
n 

(%
 b

in
ne

n 
gr

oe
p)

Recente opname
(n=9)
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Conclusie 
Uit dit onderzoek blijkt dat de stopzetting van de 
revalidatie door de coronamaatregelen gepaard 
gaat met ervaringen van verminderde fysieke 
mogelijkheden, beperkingen in de uitvoering van 
dagelijkse activiteiten, een lager welbevinden en 
verminderde sociale contacten bij revalidanten van 
het Nationaal MS Centrum. 

Om de negatieve gevolgen van het ontbreken 
van therapie te beperken, is het aanbevolen om 
het zelfmanagement in de thuissituatie voor het 
behoud van fysieke én mentale mogelijkheden 
te ondersteunen.

 ik voel me veel slechter nu   
 ik voel me een beetje slechter nu   
 ik voel geen verandering ten opzichte van  

 voor de heropstart van de revalidatie
 ik voel me een beetje beter nu   
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