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Een vlot lopende samenwerking.
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

Het nieuwe nummer van ons tijdschrift MS Expert is 
volledig gewijd aan ons Transmuraal MS Team of 
kortweg TMST. Sinds de oprichting van dit team in 
2015 is dit multidisciplinair transmuraal team 
stelselmatig gegroeid.

Momenteel heeft het Nationaal MS Centrum 
een TMST-samenwerkingsovereenkomst met 
10 universitaire en algemene ziekenhuizen verdeeld 
over de 5 Vlaamse provincies. De expertise die we 
als Nationaal MS Centrum hebben opgebouwd 
gedurende de afgelopen 60 jaar stellen we graag 
ten dienste van de behandelteams van (MS) 
neurologen in andere ziekenhuizen. Na een 
voorzichtige opstart in 2015 kunnen we ondertussen 
spreken over een vlot lopende samenwerking met 
de verschillende teams met slechts één doel voor 
ogen: de best mogelijke zorg aanbieden aan de 
personen met MS in Vlaanderen en bij uitbreiding in 
heel België. 

U zal merken dat de getuigenissen van de 
verschillende deelnemende ziekenhuizen, artsen en 
verpleegkundigen lovend zijn over de samenwerking 
met ons TMST. De omstandigheden waarbij ter plaatse 
multidisciplinaire gelijktijdige consultaties en 
besprekingen dienen georganiseerd te worden zijn 
niet altijd eenvoudig, aangezien we tegelijkertijd over 
voldoende lokalen moeten kunnen beschikken. 
De samenstelling van ons TMST is verschillend van 
ziekenhuis tot ziekenhuis. Ook de frequentie van de 
consultaties houdt rekening met de vraag van het 
deelnemende ziekenhuis.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om Dr. Van 
Nunen, Mevrouw Gertie Dalemans en alle andere 
TMST-medewerkers van het NMSC te bedanken voor 
hun persisterende inzet om dit project te laten slagen. 
Ik bedank ook alle artsen, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners van onze satellietziekenhuizen. 
Zonder hen zou het voor ons onmogelijk zijn om de 
zorgverlening voor elke individuele persoon met 
MS te realiseren.
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• vermoeidheid
• mobiliteit of sport
• verwerken van de diagnose MS
• recht op terugbetalingen of andere thuisbegeleiding
• incontinentie
• omgaan met MS in een professionele omgeving
• intimiteit en seksualiteit
• communicatie

Hoewel het Transmuraal MS Team (TMST) van start ging 
op 1 februari 2015, moeten we meer dan een decennium 
terug om het ontstaan en de ontwikkeling van TMST te 
kunnen schetsen.

Het Nationaal MS Centrum biedt al sinds 1960 revalidatie-
programma’s aan voor mensen met MS. Het ging hier meer 
bepaald om revalidatieprogramma’s die afgestemd waren op 
de noden van mensen met MS die al geruime tijd te kampen 
hadden met de gevolgen van deze aandoening. Mensen die 
in de loop der tijd dus meer en meer nood hadden aan een 
intensieve(re) vorm van revalidatie en therapieën.

Voor MS-patiënten die recentelijker de diagnose van MS 
kregen, was er in die periode geen aangepast aanbod van 
begeleiding of therapieën. De artsen en therapeuten van 
het NMSC zagen al veel langer dat de noden en vragen van 
deze laatste groep mensen van een andere aard waren 
ten opzichte van de groep mensen die al langere tijd met 
MS leven. 

Er werd geruime tijd nagedacht over hoe het aanbod voor 
jonger gediagnostiseerde mensen met MS er dan moest 
uitzien. Er werden werkgroepen opgestart met artsen en 
therapeuten vanuit alle disciplines, met allemaal hun eigen 
inbreng, ervaring en expertise. 

Eerst een multidisciplinaire raadpleging
Men had in de loop der jaren een schat aan informatie 
vergaard in het NMSC: niet alleen op vlak van expertise 
in het eigen vakgebied, maar ook door te luisteren naar 
patiënten uit deze bewuste groep. Alle kennis werd gebruikt 
en stilaan vielen heel wat puzzelstukjes op hun plaats. 
Men werd het al vrij vlug eens over de structuur van deze 
gespecialiseerde begeleiding: het plan was om mensen uit 
deze bewuste doelgroep steeds eerst uit te nodigen voor 
een multidisciplinaire raadpleging. Dat was 10 jaar geleden 
relatief nieuw. Het plan om personen met MS bij een eerste 
contact niet meer alleen door artsen te laten screenen, 

Nood aan een nieuwe conventie
De structuur van TMST kreeg steeds meer vorm, maar 
intussen moest er ook nog een andere hindernis genomen 
worden. Deze aangepaste zorg op vlak van MS paste 
immers in geen enkele bestaande revalidatieconventie. Het 
NMSC bood al veel eerder een programma aan om mensen 
in een vroeg stadium van MS begeleiding op maat aan te 
bieden. Voor dit zogenaamde vroegbegeleidingsprogramma 
werden mensen met MS destijds 6 halve dagen 
uitgenodigd in het NMSC. Maar al die jaren was er geen 
terugbetaling voor deze prestaties, omdat deze ambulante 
multidisciplinaire begeleiding in geen enkele bestaande 
conventie geïncludeerd kon worden.

Onderhandelingen met de overheid drongen zich dan 
ook op en de directie van het NMSC ging herhaaldelijk 
in dialoog met het RIZIV. Uiteindelijk kregen we de 
toestemming om een voorstel voor een nieuwe conventie in 
te dienen. 

Begin 2015 kreeg het NMSC het verlossende signaal: 
er werd goedkeuring gegeven om met TMST te starten. 
Meer bepaald ging de overheid akkoord met een proeftijd 
van 12 maanden. Het Transmuraal MS Team had dus een 
jaar de tijd om te bewijzen dat er toekomst zat in dit model. 
Niet zo lang als je bedenkt dat er organisatorisch 

maar ook door een aantal therapeuten én de 
MS-verpleegkundige, werd door iedereen meteen 
enthousiast onthaald. 

Hierop werd verder gebouwd en er werd nagedacht over 
het soort problematiek waar jong gediagnosticeerde 
mensen met MS mee te maken krijgen. Aan wat voor soort 
begeleiding hadden zij nood? Wat waren hun problemen 
en bekommernissen in een vroeg stadium van een ziekte 
zoals MS of een andere aanverwante neurodegeneratieve 
aandoening? Men wilde zich immers in de aangepaste 
begeleiding niet enkel beperken tot een uitgebreide 
multidisciplinaire raadpleging en het blootleggen van 
de vragen en problemen, de opgebouwde ervaring 
moest ook gebruikt worden voor ambulante begeleiding 
op maat. 

Het uiteindelijke doel werd als volgt beschreven: ‘recent 
gediagnostiseerde mensen met MS, longitudinaal begeleiden op 
medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak’. 

Al vlug werden naast de structuur van de multidisciplinaire 
screeningsraadpleging ook eerste ruwe versies ontwikkeld 
voor programma’s die mensen konden begeleiden bij 
problemen op vlak van:

Deze expertise had het NMSC duidelijk in huis en die werd 
ten volle benut.

van nul moest gestart worden en er geen vaste 
therapeuten waren voor TMST. Bij iedereen moesten 
er voortdurend stukjes expertise en tijd voor TMST 
gereserveerd worden in al veel langer bestaande teams 
en structuren (voor ambulante en gehospitaliseerde 
MS-patiënten).

Gaandeweg zochten en vonden de betrokken artsen, 
therapeuten, verpleegkundigen en administratieve 
medewerkers de weg naar een op elkaar afgestemd en 
meer geolied Transmuraal MS Team. Na dat eerste 
proefjaar kwam uiteindelijk de definitieve goedkeuring van 
de overheid om dit mooie project verder uit te bouwen.

Ontstaan en ontwikkeling van het 
Transmuraal MS Team. 

Gertie Dalemans, Hoofdcoördinator TMST
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“Het Transmuraal MS Team 
had een jaar de tijd om 

te bewijzen dat er toekomst 
zat in dit model. 

Niet zo lang als je bedenkt 
dat er organisatorisch van 
nul moest gestart worden.”

E.V.W. uit Berlaere  
na 2de TMST afspraak 

"Mijn angst voor de rolstoel wordt aangepakt 
door persoonlijk advies hoe ik mijn spieren 
kan trainen. Er wordt naar oplossingen 
gezocht als ik een probleem heb..."



6 jaar ervaring en kennis later
Intussen zijn we 6 jaar, een heel pak ervaring én 
organisatorische knowhow verder. Een aantal TMST-
zorgprogramma’s hebben inmiddels al een grondige 
evaluatie ondergaan en enkele nieuwe programma’s 
hebben de voorbije jaren hun intrede gemaakt, zoals het 
programma ‘cognitie’ en het ‘medisch zorgprogramma’. 
Het eerdere programma ‘vroegbegeleiding’ is verder 
geëvolueerd naar twee nieuwe varianten: het 
oriëntatieprogramma en het kort oriëntatieprogramma.
De structuur die van in het begin gehanteerd werd, wordt 
nog steeds gebruikt en als succesvol ervaren: mensen 
met MS eerst uitgebreid multidisciplinair screenen om 
vervolgens op verschillende levensdomeinen adviezen te 
formuleren waar mensen thuis mee aan de slag kunnen.

TMST als stimulans tot zelfmanagement
Na iedere screeningsraadpleging – zowel in het NMSC als bij 
de TMST-raadplegingen in de satellietziekenhuizen – komt 
het team samen en wordt er tijdens een multidisciplinair 
overleg een advies over opvolging of verdere begeleiding 
geformuleerd. 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. 
Bij alle aangeboden programma’s ligt het accent op 
zelfmanagement: mensen helpen om een leven met MS 
zoveel mogelijk in eigen handen te 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 piloot.

Ook na het beëindigen van een zorgprogramma wordt 
samen met de persoon met MS afgestemd hoe er verder 
gegaan wordt. Voor sommige mensen is een kortdurend 
traject voldoende om hen de weg naar zelfmanagement 
te tonen. Anderen hebben meer de behoefte om op 

regelmatigere basis een beroep te doen op een team dat 
richting kan geven bij het omgaan met bepaalde problemen. 
Beide zijn perfect mogelijk in TMST. 

We proudly present: 
de satellietziekenhuizen
Het zou een gemiste kans geweest zijn om deze 
opgebouwde expertise enkel binnen de muren van het 
NMSC aan te bieden. Sinds de start van TMST bieden wij 
onze ervaring op vlak van MS ook buitenshuis aan. 
Intussen zijn er samenwerkingsverbanden met 
10 ziekenhuizen. De neurologen en – indien aanwezig – 
MS-verpleegkundigen van deze ziekenhuizen kunnen 
hierbij een beroep doen op het Transmuraal MS Team. 
NMSC-medewerkers uit 5 of – indien er een eigen 
MS-nurse aanwezig is – 4 disciplines gaan een aantal 
keer per jaar naar de betrokken ziekenhuizen. Ter 
plaatse organiseren ze samen met de behandelend 
neuroloog en de MS-verpleegkundige multidisciplinaire 
screeningsraadplegingen. Personen met MS krijgen op die 
manier uitgebreid advies over hoe om te gaan met hun 
diagnose en de daarmee gepaard gaande zorgen. 
Het voordeel is dat dit samen met hun eigen neuroloog 
en MS-nurse plaatsvindt. In hun vertrouwde ziekenhuis, 
in hun eigen regio.

In deze editie van MS Expert laten we met veel trots 
alle neurologen en MS-verpleegkundigen uit de 
satellietziekenhuizen aan het woord. Wat betekent TMST 
voor hen? Hoe ervaren zij de samenwerking en welke 
effecten zien zij bij hun patiënten? Welke evoluties hebben 
zij door TMST ervaren en waar is er nog winst te halen?  

Merci!
Een woordje van dank ten slotte. Dank aan iedereen die 
mee zijn schouders onder TMST gezet heeft, zowel binnen 
als buiten het NMSC. Dank aan alle artsen, therapeuten, 
verpleegkundigen en administratieve medewerkers om een 
fijne en complementaire samenwerking uit te bouwen de 
voorbije 6 jaar. Door u allen is TMST een gevestigde waarde 
geworden en bereiken we zoveel meer personen met MS in 
een vroeg stadium van hun aandoening. En daar gaat het 
tenslotte om! 

“Het Transmuraal 
MS Team is een tijdelijke 

gids die probeert om 
mensen zo veel mogelijk 

te stimuleren om controle te 
krijgen over hun 

eigen stuur: zij zijn en blijven 
zelf de piloot.”

Het Transmuraal MS Team heeft tot doel om personen met 
MS longitudinaal te begeleiden op medisch, paramedisch, 
psychologisch en sociaal vlak. Om dit allemaal in goede 
banen te leiden gebeurt er administratief heel wat werk. 
Tijd voor een blik achter de schermen.

Een eerste afspraak met het TMST
Bij het maken van een eerste afspraak voor een nieuwe 
patiënt is er doorgaans eerst contact met de patiënt zelf 
of zijn behandelend arts (huisarts, neuroloog…) via e-mail 
of telefoon. Als er van deze persoon administratief nog 
geen elektronisch patiëntendossier (EPD) bestaat in ons 
softwaresysteem (Klinisch Werk Station of KWS), dient er 
eerst een uniek ID-nummer (EAD) aangevraagd te worden. 
Dit kan digitaal via het KWS zelf.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van 
begeleiding binnen de TMST-conventie, dient allereerst 
de diagnose gesteld te zijn bij de patiënt. Het moet hier 
gaan over een bevestigde diagnose van MS of een andere 
aanverwante neurodegeneratieve aandoening. Naast het 
stellen van de diagnose zijn er nog een aantal andere 
voorwaarden waaraan de patiënt dient te voldoen om voor 
een TMST-traject in aanmerking te komen:

• De persoon met MS mag de voorbije 3 maand niet  
 opgenomen geweest zijn op een SP-dienst  
 (zoals een revalidatieafdeling);
• Hij of zij mag in die drie maanden vooraf geen  
 ambulante multidisciplinaire revalidatietherapie  
 gevolgd hebben in het kader van een conventie  
 met het Vlaams Agentschap;
• De patiënten mogen niet opgevolgd worden in een  
 neuromusculair referentiecentrum (NMRC);
• Bewoners van een woonzorgcentrum komen niet in  
 aanmerking voor begeleiding door het Transmuraal  
 MS Team. 

Het lastige aan deze materie is dat deze voorwaarden 
door het MS Centrum vooraf niet altijd gekend zijn of 
gecontroleerd kunnen worden. Als de patiënt zelf niet 
aangeeft dat hij bijvoorbeeld recent in opname was op 
een SP-afdeling in een andere zorginstelling en intussen 
ook genoten heeft van begeleiding door het TMST, zal 
de betrokken mutualiteit de aanvraag tot terugbetaling 
weigeren en loopt het NMSC deze inkomsten mis. Er is geen 
‘back-up’ via een geautomatiseerd systeem waarin dit soort 
informatie terug te vinden is. 

Indien aan alle voorwaarden voldaan is, kunnen alle 
deelafspraken van de multidisciplinaire raadpleging 
gepland worden. Omdat het KWS het maken van 
multidisciplinaire afspraken niet ondersteunt op een manier 
die vereist is voor het TMST, dienen alle afspraken apart 
in de afzonderlijke agenda’s van de betrokken artsen en 
therapeuten geplaatst te worden. Het kost doorgaans 
wat tijd om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen en 
de afspraken in een bepaalde volgorde en aansluitend op 
elkaar in te plannen. Het is als het ware telkens een puzzel 
die in elkaar moet passen.

De patiënt wordt telefonisch op de hoogte gebracht van 
de geplande afspraak en krijgt een afspraakbevestiging 

De administratieve (malle)molen  
achter de schermen van het TMST.

Willemina Mirza-Winter en Cécile Van Gossum, Planning en administratie TMST, Nationaal MS Centrum

D.S.D. uit Moorsel na 1ste TMST afspraak

"Ik dacht dat het misschien niet voor 
mij was, omdat er ergere gevallen zijn die 
jullie meer nodig hebben. Ik ben blij met 
de tips van de kinesist en ga met een 
goed gevoel naar huis" 
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via e-mail of per post. Twee weken voorafgaand aan de 
afspraak wordt er steeds opnieuw een bevestiging per 
post gestuurd – niet-geautomatiseerd – en indien er van 
de patiënt een gsm-nummer gekend is in zijn EPD, volgt er 
ten slotte nog een laatste reminder per (geautomatiseerde) 
SMS, drie dagen voor de afspraak.

Multidisciplinaire consultaties 
voorbereiden
Bij de voorbereiding van de screeningsafspraken wordt een 
overzicht gemaakt met de patiënten die de betreffende 
week op TMST-screening komen. Hierop worden alvast 
een aantal gegevens gemarkeerd: na opzoeking wordt er 
genoteerd of het om een gekende of een nieuwe patiënt 
gaat, welke taal de geplande patiënt spreekt en of er nog 
een geldige conventieaanvraag loopt. Deze gegevens zijn 
nodig om een kwaliteitsvolle voorbereiding te kunnen 
uitvoeren. 

Een conventieaanvraag wordt telkens voor 1 jaar 
aangevraagd en blijft dus ook geldig bij TMST-afspraken 
die binnen dat jaar nog plaatsvinden. Tenzij de betrokken 
patiënt intussen van een andere revalidatieconventie 
gebruik gemaakt heeft: op dat moment wordt de TMST-
conventie immers afgebroken en dient er een nieuwe 
aanvraag te gebeuren bij de vervolg TMST-afspraak. Dit 
proces is wederom ‘mensenwerk’: de medewerkers van 
het TMST dienen deze zaken voortdurend – en dus bij élke 
TMST-afspraak – zelf te controleren en op te volgen. Tot 
op heden kan dit niet geautomatiseerd worden. Dit neemt 
dagelijks heel wat tijd in beslag.

In een volgende stap worden de contacten aangemaakt in 
KWS, een nieuw stukje schrijfruimte voor de verslagen van 
de consultatie. Zo staat alles klaar voor de betrokken artsen 
en therapeuten. Iedere discipline heeft een intermediair 
verslag en er is één gezamenlijk eindverslag waarin de 
doelen, de adviezen en de conclusies verzameld worden. 
Verder wordt er een sjabloon voor de FIM-score klaargezet 
én ten slotte nog een document ‘persoonlijke gegevens’, 
om bepaalde specifieke gegevens van de patiënt in aan te 
kunnen vullen.

De conventieaanvragen worden in het KWS aangemaakt 
voor de nieuwe patiënten én voor de patiënten waarvan 
de vorige aanvraag inmiddels verlopen is of afgebroken 
werd. Een conventieaanvraag geeft binnen het lopende
jaar recht op 44 uren TMST-begeleiding. Bij het maken
van de aanvragen moet telkens worden aangeklikt 
of het om een eerste of om een vervolgaanvraag gaat. 
Tevens moet de geldigheidsduur worden ingevoerd: 
de datum van de dag van de consultatie tot een jaar 
later. De patiënten waarvan een conventieaanvraag is 
aangemaakt, worden vervolgens in een Excellijst genoteerd. 
De patiënten in deze lijst worden opgevolgd door het 
medisch secretariaat. 

Het TMST bezorgt als laatste stap in de voorbereiding 
een overzicht van de geplande patiënten, samen met 
de conventieaanvragen aan de medewerkers van het 
onthaal. Zij bereiden per patiënt een mapje voor met 
daarin de conventieaanvraag, een informatiedocument, 
een medicatielijst en het document ‘persoonlijke gegevens’. 
Indien een afspraak voor een patiënt last-minute wordt 
geannuleerd of toegevoegd, dient dit in het overzicht 
handmatig aangepast te worden. Hiervoor is een 
voortdurende communicatie nodig tussen het TMST en 
het onthaal.

De dag van de consultatie 
Op de dag van de consultatie meldt de patiënt zich een 
kwartier voor aanvang van de multidisciplinaire TMST-
raadpleging aan bij het onthaal. De patiëntgegevens 
worden gecontroleerd en de conventieaanvraag alsook 
het informatiedocument worden ter ondertekening aan de 
patiënt voorgelegd. Daarna volgt de patiënt het geplande 
programma. 

Alle patiënten die in één werkweek in een screening 
worden gezien, worden de daaropvolgende maandag 
besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). 
Dit vindt elke maandagnamiddag plaats. De medewerker 
van het TMST maakt hiervoor een overzicht klaar en nodigt 
de betrokken artsen en therapeuten uit. De uitkomst 
wordt per patiënt genoteerd in een TMST-opvolgfile in 
Excel. Deze file creëert een overzicht voor het TMST, 
van waaruit de patiënten desgewenst een nieuwe 
afspraak aangeboden krijgen. Hetzij voor een screening, 
hetzij voor een zorgprogramma. 

Administratieve verwerking achteraf
Na de screeningsraadpleging bezorgt de medewerker 
van het onthaal alle gegevens weer aan het TMST. 
De persoonlijke gegevens worden aangevuld in het 
KWS, alle documenten worden administratief verwerkt 
(geklasseerd, gescand, ingevoerd in het EPD van de patiënt) 
en de conventieaanvragen worden apart ingevoerd in 
het programma FAC, zodat de collega’s van de facturatie 
hiermee verder kunnen. Ook dit is handenarbeid 
en kan vooralsnog niet geautomatiseerd verlopen 
omdat al deze verschillende systemen niet met 
elkaar communiceren.

Plannen van zorgprogramma’s
Na de teamanalyse van de noden en vragen van de patiënt 
in een screening kan een gericht ambulant zorgprogramma 
worden geadviseerd. De TMST-medewerker neemt in dat 
geval contact op met de patiënt en bespreekt dit advies. 
Indien de patiënt hierop wenst in te gaan, krijgt hij een 
voorstel met concrete data en worden de nodige afspraken 
gepland. Er wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de beschikbaarheid van de patiënt. Daarnaast dient de 
planner ook rekening te houden met:

• Beschikbaarheid van gespecialiseerde therapeuten;
• Therapieën die in een bepaalde volgorde gepland  
 moeten worden;
• De taal van de patiënt (en daaraan de gekoppelde  
 juiste therapeut);
• De aanwezigheid van bepaalde vereiste zorg-
 verleners die niet vast in het NMSC werken 
 (zoals de uroloog of de medewerker van Protech).

Dit maakt dat het plannen van de programma’s 
doorgaans individueel maatwerk is, wat uiteraard 
meer tijd vraagt. 

De patiënt krijgt na het plannen van een programma, 
een bevestiging via mail. Ook het behandelend team 
krijgt een bevestigingsmail, eventueel met informatie 
over bijzondere aandachtspunten in de planning 
of inhoudelijk in de casus van de patiënt. Ook hier 
wordt een nieuw contact aangemaakt in het EPD van 
de patiënt en nogmaals worden de nodige sjablonen 
voor de verslagen klaargezet. Hier dient opnieuw 
gecontroleerd te worden of de conventieaanvraag 
nog geldig blijft tot en met de laatste dag van het 
programma. Indien nodig wordt er een nieuwe 
conventieaanvraag gemaakt en ter ondertekening 
klaargelegd bij het onthaal.
 
Iedere patiënt die in aanmerking komt voor het 
TMST heeft op jaarbasis recht op 44 vergoedbare 
TMST-uren, zo schrijft de conventie voor. Indien de 
toegestane 44 uren echter overschreden worden, 
gaat er nergens een digitaal alarmbelletje af in het 
KWS. Ook dit aspect wordt dus niet automatisch 
door het systeem gecontroleerd maar dient door 
het team zelf, per patiënt, opgevolgd te worden.

Last but not least: samenwerking 
met de satellietziekenhuizen
De secretaresse of de MS-verpleegkundige van 
het betrokken ziekenhuis laat ongeveer een week 
voor de screening weten welke patiënten gepland 
zijn in de TMST-consultatie. De TMST-medewerker 
zorgt vervolgens dat de patiëntgegevens in het KWS 
worden aangevuld en maakt eventueel een nieuw 
patiëntennummer aan, indien de patiënt nog niet 
gekend is. 

De TMST-satellietziekenhuizen zorgen voor 
ondertekening van de conventieaanvraag. De 
ondertekende aanvragen en de scorelijsten 
voor de FIM worden aan het einde van de TMST-
raadpleging meegegeven aan een van de teamleden 
in Melsbroek. De gehele administratieve opvolging 
gebeurt vervolgens zoals hierboven beschreven 
door het TMST in het Nationaal MS Centrum.

Een volgende stap in het administratief proces kan nu 
gezet worden: het indienen van de conventieaanvragen bij 
de mutualiteiten. Tijd voor het medisch secretariaat om 
in actie te komen!

Het medisch secretariaat is verantwoordelijk voor het 
tijdig indienen van alle TMST-conventieaanvragen bij 
het ziekenfonds van de patiënten. De aanvraag dient 
bij het ziekenfonds aangetekend toe te komen, ten laatste 
30 dagen nadat de revalidatieverstrekking gestart is. 
Indien dit niet correct of laattijdig gebeurt, weigert het 
betrokken ziekenfonds de tegemoetkoming. Om dit strak 
en correct te kunnen opvolgen opent de medewerker van 
het secretariaat dagelijks de Excellijst met TMST-aanvragen. 
Op basis van deze lijst worden alle nodige documenten 
klaargemaakt. 

De conventieaanvraag bevat steeds 2 delen: 

• Een administratief luik
In het administratief luik is de identificatie van de 
zorgvoorziening opgenomen, naast een geïnformeerde 
toestemming van de betrokken patiënt. Dit deel van het 
document dient gedateerd en ondertekend te worden 
door de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

• Een medisch luik
Het medisch luik dient een medisch verslag te bevatten 
met een aantal verplichte gegevens zoals het type 
van de aandoening en de EDSS-score van de patiënt. 
Deze gegevens worden door de medisch secretaresse 
overgenomen uit het TMST-verslag of, indien hierin niet 
specifiek vermeld, opgezocht in een ander recent verslag 
in het EPD van de patiënt.

Er wordt nu een ‘conventiecontact’ aangemaakt in het 
dossier van de patiënt in het KWS. Hierin wordt alle 
verplichte informatie ten behoeve van de mutualiteiten 

De rol van het 
medisch secretariaat. 

Arlette Vanderzypen, 

Medisch secretariaat Nationaal MS Centrum
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Per kalendermaand worden alle TMST-activiteiten (of acta’s) 
gebundeld per patiënt én per dag. Alle TMST-acta’s worden 
vervolgens door een medewerker van de facturatie samen 
met de TMST-coördinator grondig nagekeken. Alle foutieve 
of niet-uitgevoerde acta’s worden alsnog gecorrigeerd. 
Zodra de activiteiten op juistheid zijn geverifieerd, worden 
deze digitaal doorgestuurd naar het facturatieprogramma. 

Alle gepresteerde en toegediende zorgen aan de patiënt 
worden via deze acta’s uiteindelijk omgezet in forfaits. Zo 
bestaan er forfaits voor individuele therapie, groepstherapie 
of voor een combinatie van beide. Per dag kunnen 
maximaal 5 TMST-uren gefactureerd worden. Hiermee dient 
vanaf het begin van het TMST-traject rekening gehouden te 
worden. Indien er meer dan 5 uren gepland en geacteerd 
worden, wordt het voorgeschreven maximum overschreden 
en kunnen deze bijkomende uren niet gefactureerd worden.

De prijzen van de forfaits worden door het Vlaams 
Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG) bepaald en 
opgelegd, daarover beslist het MS Centrum niet zelf. 
De patiënt, die aangesloten is bij een Belgische mutualiteit, 
krijgt de multidisciplinaire TMST-begeleiding vergoed door 
een zo goed als volledige tussenkomst van zijn mutualiteit: 
patiënten zonder voorkeurregeling dienen slechts een 
persoonlijk aandeel van 1,88 euro te betalen per forfait. 
Aan rechthebbenden met voorkeurregeling wordt er zelfs 
geen persoonlijk aandeel gefactureerd.

Er gebeurt dus heel wat werk achter de schermen van een 
TMST-traject en een groot deel van deze werkzaamheden 
kan op dit moment nog niet geautomatiseerd worden. 
De betrokken TMST-medewerkers dienen dagelijks op een 
hoog concentratieniveau te functioneren en steeds oog te 
hebben voor de kleinste details. Het volledige administratieve 
proces kan maar correct vorm krijgen indien alle individuele 
schakels stevig in elkaar blijven passen door de voortdurende 
opmerkzaamheid van alle individueel betrokkenen. Kleine 
foutjes kunnen in de grote massa al vlug leiden tot nog meer 
administratieve handelingen om de situatie weer te corrigeren 
én kunnen aan het einde van de keten resulteren in het 
mislopen van de financiële vergoeding. 

De facturatie.  
Veerle Vandereet, Facturatie Nationaal MS Centrum

gedocumenteerd: het type aandoening, de EDSS-
score, de gevraagde periode (1 jaar) en eventuele 
eerdere data waarop de patiënt opgenomen was 
voor revalidatie. Het type aandoening en de EDSS-
score worden daarnaast ook vermeld in de Excellijst, 
ter verwerking van de statistieken in een latere fase.

De opgestelde medische verslagen worden 
vervolgens ter ondertekening voorgelegd aan de 
behandelend arts van de patiënt, de Excellijst wordt 
opnieuw aangevuld met de datum waarop de 
verslagen aan de artsen worden aangeboden. 
Bij ontvangst van het getekende verslag 
wordt opnieuw de datum van ondertekening 
gedocumenteerd. Op die manier kunnen alle 
gegevens en documenten steeds getraceerd worden 
gedurende de looptijd van de administratieve 
verwerking. In een laatste fase – vóór het versturen 
van de documenten – worden alle formulieren door 
de medisch secretaresse gebundeld, gecontroleerd 
op volledigheid, gescand en toegevoegd aan het 
EPD van de patiënt om aangetekend verstuurd te 
worden naar de betreffende mutualiteit. Bij deze 
laatste klus, de aangetekende zending, ondersteunen 
de medewerkers van het onthaal.

Ook deze verzenddatum wordt genoteerd in de 
overzichtslijst in Excel en daarnaast ook in het 
FAC programma, ten behoeve van de collega’s van 
de facturatie. Ook hier is er geen digitalisatie van 
het proces.

Indien de mutualiteit een dossier weigert of indien er 
door hen bijkomende (medische) gegevens gevraagd 
worden, zorgt het medisch secretariaat voor het 
opzoeken van de gevraagde informatie en het 
opnieuw indienen van de conventieaanvraag.

Als neuroloog, als arts, ben ik altijd geïnteresseerd geweest in 
het welzijn van mijn patiënten. Ik las voor het eerst over het 
TMST in de Artsenkrant, denk ik, toch al wel een vijftal jaar 
geleden, en ik was meteen enthousiast. Een multidisciplinair 
team van het Nationaal MS Centrum in Melsbroek dat zich 
verplaatst om onze MS-patiënten op onze eigen werkplek te 
komen ondersteunen: je zou als neuroloog toch wel gek zijn 
als je hier niet op ingaat.

Wanneer mensen een diagnose MS krijgen, gaan ze heel 
vaak ‘shoppen’. Ze krijgen adviezen van Jan en alleman en ze 
komen met de meest uiteenlopende vragen, bedenkingen 
en suggesties. Dit kan gaan over dieetmaatregelen, 
over onderzoeken die wel of niet zijn uitgevoerd, over 
behandelingen, over de toekomst, over het al dan niet 
inlichten van hun omgeving, over vermoeidheid en 
bewegen… Het is nu eenmaal een diagnose die je krijgt voor 
de rest van je leven en dat brengt heel veel met zich mee. 

Iedereen meteen enthousiast
Bovendien schrikt een verplaatsing naar Melsbroek veel 
mensen af, om verschillende redenen.

Vanuit Dendermonde, waar ik vroeger werkte, was het 
belangrijkste argument: ‘Wat ik daar allemaal te zien zal 
krijgen, dat wil ik liever niet weten of zien.’ 

Vanuit Oostende kwam er nog een tweede argument bij: 
‘Daar raak ik niet’.

En toen kwam er plots die boodschap. ‘Wij, vanuit 
Melsbroek, verplaatsen ons naar jullie. Zowel voor iemand 
die nog maar net deze diagnose kreeg als voor iemand die 
al in de vorige eeuw gediagnosticeerd werd.’

Bovendien waren zowel de collega-neurologen in Oostende 
als die in Dendermonde onmiddellijk te vinden voor dit 
initiatief. De opstart zelf is op beide plaatsen vlot verlopen, 
met op elke locatie de eigen locatiespecifieke praktische 
beslommeringen.

Verbazing en geluk
Ondertussen, na reeds meer dan drie jaar TMST, is het voor 
mij een vaste waarde geworden. Het is zo leuk als je aan 
iemand die nét de diagnose kreeg, kan vertellen dat het 
team van NMSC komt en dat ze dan de kans krijgen om heel 

Een vaste waarde geworden. 
Dr. Adinda De Pauw, Neuroloog AZ Damiaan Oostende

AZ DAMIAAN OOSTENDE

“Het is zo leuk als je aan 
iemand die nét de diagnose 
kreeg, kan vertellen dat de 
experten van het NMSC ter 
plekke komen en dat ze dan 
de kans krijgen om heel veel 

vragen te stellen.”
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K.D.C., Heist-op-den-berg  
na 2de TMST afspraak

“Dicht bij huis en op dezelfde 
dag advies over MS krijgen van 
verschillende vakmensen en over 
verschillende aspecten van je 
ziekte. Tips die het leven 
vergemakkelijken.”



Dankzij de komst van dokter De Pauw, twee jaar geleden, 
zijn wij binnen AZ Damiaan Oostende gestart met een 
MS-raadpleging en TMST. Ondertussen hebben wij vijf keer 
per jaar een TMST-raadpleging. Toen ze mij de vraag stelden 
of ik interesse had in de functie van MS-verpleegkundige 
heb ik hier geen seconde over getwijfeld. Als neurologisch 
verpleegkundige kom ik namelijk vaak in contact met 
MS-patiënten en hun pathologie. Ik wou hen en hun ziekte 
dan ook beter leren kennen.

Als voorbereiding op de eerste TMST-samenwerking, mocht 
ik het NMSC een bezoek brengen. Ik zal nooit vergeten 
hoe hartelijk ik toen ontvangen ben en hoe er steeds een 
antwoord kwam op al mijn vragen. Hierbij denk ik vooral 
terug aan MS-verpleegkundige Maryse. Zij was die dag 
een enorme steun voor mij en heeft mij veel bijgebracht 
wat betreft TMST.

Zowel een recent ontdekte MS-patiënt als een patiënt met 
een progressieve of stabiele ziekte heeft heel wat vragen 
betreffende hun ziekteverloop en wat zij hieraan kunnen 
doen. Met veel trots stel ik dan het TMST voor aan hen. 
Dat zij met al hun vragen terecht kunnen bij een team 
van experten is voor deze mensen een verademing. 

Dat de NMSC-experten daarbij naar Oostende komen en 
patiënten niet naar Melsbroek hoeven te gaan, is een 
enorm pluspunt. Voor mij, als MS-verpleegkundige, is het 
een grote meerwaarde dat het TMST de drempel naar 
revalidatie en gespecialiseerde zorg bij deze patiënten 
kunnen verlagen.

Ondertussen heb ik zelf ook al heel wat bijgeleerd op 
multidisciplinair vlak dankzij het TMST. Tijdens de 
MS-raadplegingen probeer ik de patiënten hier dan ook 
in te ondersteunen en zoek ik samen met hen naar een 
oplossing.

TMST is een fantastisch initiatief. Niet alleen voor de 
patiënten maar ook voor ons, de zorgverleners! Het klopt 
helemaal wat Dr. De Pauw zegt. Net zoals de patiënten ga 
ik moe, voldaan en met een grote glimlach op mijn gezicht 
naar huis!

Hierbij wil ik ook nog eens een dikke dankjewel toevoegen 
aan Dr. Van Nunen, Annemie, Katrien en Annick. 
Bedankt voor het wederzijds respect, jullie toewijding en 
de fijne samenwerking!

Trots op het TMST. 
Vicky Smets, MS-verpleegkundige AZ Damiaan Oostende

“Voor mij, als 
MS-verpleegkundige, 

is het een grote meerwaarde 
dat het TMST de drempel 

naar revalidatie en 
gespecialiseerde zorg bij 
patiënten kan verlagen.”

veel vragen te stellen. En het is minstens even leuk om 
aan iemand met MS, die een al dan niet zichtbare handi-
cap heeft, te kunnen zeggen: ‘Maar de specialisten ter 
zake uit Melsbroek komen gewoon naar Oostende hoor’. 
Dan is er even een verbaasde blik en na de nodige uitleg 
een blij gezicht, zowel bij de patient als bij de partner.

Zelf heb ik al veel geleerd over staphulpmiddelen, 
verwijzingen naar het CARA, sociale ondersteuning, 
looptesten, stretching, aanpassingen en multidisciplinaire 
vragen allerhande.

Tijdens elk teamoverleg worden er wel enkele mails 
verstuurd naar de revalidatieartsen in ons eigen ziekenhuis. 

Voor mensen die willen komen oefenen, die naar de 
bandagist willen komen, die om een of andere reden lokaal 
verder geholpen kunnen worden, mits een klein duwtje van 
het TMST. Het is een verrijkende ervaring, zowel voor mezelf 
als voor de mensen en hun omgeving die leven met deze 
diagnose. 

Iedereen die deelneemt, gaat vermoeid maar voldaan terug 
naar zijn of haar thuisfront na een halve dag TMST. En dat is 
eigenlijk de beste beloning als zorgverstrekker.

AZ DAMIAAN OOSTENDE

“Voor mij, als 
MS-verpleegkundige, is 

het een grote meerwaarde 
dat het TMST de drempel 

naar revalidatie en 
gespecialiseerde zorg bij 
patiënten kan verlagen.”

EDITIE 1 -  JAARGANG 7 -  JUNI 2021 -  1312  -  EDITIE 1 -  JAARGANG 7 -  JUNI 2021



Ook in de neurologie is er een duidelijke trend naar 
subspecialisatie en multidisciplinair overleg. Binnen de dienst 
neurologie van het OLV ziekenhuis Aalst komt dit tot uiting 
via een MS-, Parkinson-, geheugen- en slaapkliniek. Dit naast 
de acute strokebehandeling en algemene neurologie.

De MS-kliniek heeft als doel de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van de MS-patiënt te optimaliseren via:

• Een specifieke MS-polikliniek met gestructureerde  
 opvolging en korte wachttijden. Dit onder leiding van de  
 coördinerende neuroloog, MS-expert;
• MS-verpleegkundigen met een brede waaier aan  
 opdrachten zoals bijkomende informatie verschaffen,  
 psychosociale ondersteuning geven, de behandeling en  
 follow-up in goede banen leiden, het testen van het  
 geheugen en mobiliteit, en het databasebeheer;
• Uitvoerige neuropsychologische testen en ondersteuning; 
• Het tijdig aanbieden van alle mogelijke medicamenteuze  
 behandelingen. Zo nodig via de neuro dagkliniek. Het  
 contact onder lotgenoten is vaak een meerwaarde;
• Uitgebreide MRI-onderzoeken met specifieke Icometrix  
 software en overleg met neuroradiologen;
• Multidisciplinair overleg met de verpleegkundige van de  
 MS-Liga via spreekuur op de campus;
• Multidisciplinair TMST-overleg in samenwerking met het  
 Nationaal MS Centrum in Melsbroek;
• Nauwe en snelle samenwerking met fysiotherapeuten,  
 urologen, oftalmologen en andere specialisten;
• De ontwikkeling van digitale ondersteuning (smartphone,  
 pc…) van het zorgpad.

Gepersonaliseerde aanpak
De MS-patiënten worden maximaal betrokken bij 
de behandelingskeuze via uitvoerige informatie en 
multidisciplinair overleg. De behandeling tijdig opstarten en 
upgraden is belangrijk om de hersenschade maximaal te 
beperken. Het zorgpad steunt op een gepersonaliseerde 
aanpak met nauwkeurige monitoring van de effectiviteit 
en bijwerkingen van de behandeling. Dit zorgpad begint 
vaak bij het secretariaat dat zich betrokken voelt bij deze 

chronische patiënten en zorgt voor een snelle afspraak of 
doorverwijzing bij nieuwe problemen zoals opstoten.
 
Parallel aan de ziekteduur worden vaak cognitieve 
problemen duidelijk. De MS-verpleegkundige evalueert dit 
jaarlijks via een SDMT. Op indicatie volgt een uitvoerige 
test via de neuropsycholoog.

Optimale medicamenteuze aanpak, 
actieve revalidatie
Het multidisciplinair TMST-overleg met het Nationaal MS 
Centrum in Melsbroek is al jaren een vaste waarde. Dit 
vindt op regelmatige basis plaats op de campus Aalst. 
Bij de optimale medicamenteuze aanpak past ook een 
actieve revalidatie. De meerwaarde van een (vroegtijdige) 
multidisciplinaire evaluatie vertaalt zich in:

• Het aanstippen van soms onderbelichte aspecten  
 zoals voeding of intimiteit;
• Gericht onderzoek door revalidatiearts, kinesitherapeut  
 en neuroloog;
• Concrete adviezen voor de eigen behandelende  
 kinesitherapeut;
• Het aanbieden van specifieke ambulante programma’s  
 in Melsbroek;
• Het motiveren van patiënten voor intensieve en  
 gespecialiseerde revalidatie in Melsbroek met vaak  
 een opvallend gunstig resultaat en mogelijkheid tot  
 lotgenotencontact.

De sociaal verpleegkundige van de MS-Liga geeft info over 
tewerkstelling, arbeidsongeschiktheid, vervangingsinkomen, 
rijgeschiktheid, verzekeringen, sociale en fiscale 
maatregelen. Ze maakt patiënten wegwijs in het netwerk 
van sociale voorzieningen en diensten. Indien nodig volgt 
een bezoek aan huis.

Patiënten maximaal betrokken.
Dr. Jo Caekebeke, Neuroloog OLV Ziekenhuis Aalst

OLVZ AALST

Van links naar rechts: 
Hendrik Sonck (hoofdverpleger Neurologie), 
Liesje Tas (MS/Parkinson verpleegkundige), 
Katrien Veldeman (hoofdverpleegkundige secretariaat Neurologie), 
Kylauren Bogaert (Parkinson/MS-verpleegkundige),
Dr. Jo Caekebeke (Neuroloog)

“De behandeling tijdig 
opstarten en upgraden

is belangrijk om de 
hersenschade maximaal 

te beperken. 
Het zorgpad steunt op een 
gepersonaliseerde aanpak 

met nauwkeurige 
monitoring van de 

effectiviteit en bijwerkingen 
van de behandeling.”

Naar het einde toe van mijn opleiding als verpleegkundige, 
kregen we de mogelijkheid om veel stage te lopen op 
verschillende afdelingen. Hier kwamen verschillende 
pathologieën aan bod, zowel acuut als chronisch. Vrij snel 
ervaarde ik dat mensen met een bepaalde aandoening niet 
in één bepaald vak geduwd kunnen worden. Door mijn 
werkervaring als verpleegkundige op Intensieve Zorgen werd 
dit nog meer bevestigd. Bijkomend is er de omgeving van de 
patiënt met gezinsleden, vrienden, familie, mantelzorgers… 
waarmee rekening gehouden moet worden.

Toen ik als MS-verpleegkundige mocht beginnen, wou ik 
met deze ervaring in de praktijk aan de slag. Multiple 
sclerose is een chronische ziekte. Het stellen van deze 
diagnose heeft een grote impact, daarom is informeren 
en emotionele ondersteuning uitermate belangrijk. 
Verder moet er aandacht zijn voor alle dimensies. 
Mede hierdoor kan ik besluiten dat de TMST-raadpleging 
in ons ziekenhuis een must is!

Patiënten proactief aanspreken
In de eerste plaats is het belangrijk dat mensen weten 
dat deze raadplegingen bestaan binnen ons ziekenhuis. 
We zijn daarom bezig met het ontwikkelen van een 
informatiebrochure. Deze zullen in de wachtzaal 
aanwezig zijn, op vraag van de patiënt of wij die het hen 
zelf aanbieden. Patiënten kunnen bij mij terecht voor 
aanvullende informatie. Samen met de neuroloog probeer 
ik de patiënten aan te spreken die, ons inziens, zeker baat 
zouden hebben bij een TMST-raadpleging. 

Tijdens mijn raadpleging probeer ik zoveel mogelijk 
onderwerpen aan te snijden. Zo krijg ik een beter beeld 
over de patiënt en zijn noden. Al vrij snel kan ik patiënten op 
deze manier screenen om eventueel deel te nemen aan 
een TMST-raadpleging.

Wanneer patiënten beslissen om deel te nemen, schiet ik in 
actie om dit voor te bereiden. Ik neem telefonisch contact 

Een must 
in ons ziekenhuis.

Liesje Tas, MS-verpleegkundige OLV Ziekenhuis Aalst

OLVZ AALST

V.M.M. uit Aalst  
na 4de TMST afspraak

"Ik vind het plezant om bij iedereen van 
het team langs te gaan. Je moet niets zelf 
plannen: sociale dienst, diëtiste... 
op 1 halve dag geconcentreerd!"

EDITIE 1 -  JAARGANG 7 -  JUNI 2021 -  1514  -  EDITIE 1 -  JAARGANG 7 -  JUNI 2021



met hen op. Een bevestigingsbrief van de afspraak wordt 
opgestuurd samen met een schema waar de patiënten 
vragen kunnen opschrijven. Deze kunnen besproken 
worden tijdens de raadpleging. Verder breng ik het 
administratieve luik in orde. 

Problemen uit verschillende hoeken 
beoordelen
De volgende disciplines zijn aanwezig tijdens een 
TMST-raadpleging: een neuroloog, een diëtist, een 
kinesist, een revalidatiearts, de sociale dienst en ikzelf als 
MS-verpleegkundige. Vooraf bespreken we alle patiënten 
die aan bod zullen komen. De patiënt wordt ongeveer 
een half uur door elk discipline gezien. Aan het einde van 
de raadpleging mogen de patiënten naar huis. Nadien 
volgt er nog een nabespreking. Hier worden eventuele 
aanbevelingen en problemen besproken, zodanig dat de 
problemen uit verschillende hoeken beoordeeld kunnen 
worden. Er wordt een algemeen besluit opgemaakt en 
in de week na de raadpleging neem ik contact op met de 
patiënten. Hier is het de bedoeling om na te gaan of de 
patiënten alles begrepen hebben. Het MS Centrum biedt 
namelijk veel zorgprogramma’s aan die tijdens het 
overleg aangeboden worden. Zo kunnen ze dieper op 
een bepaald probleem ingaan en hieraan werken. 
Denk maar aan zorgprogramma’s rond mobiliteit, 
vermoeidheid, werken, seksualiteit…

Aandacht voor het emotionele luik
Momenteel is het TMST al zeer uitgebreid, maar ik heb wel 
het gevoel dat een (neuro)psycholoog soms ontbreekt. 
Het emotionele luik komt nog niet voldoende aan bod, 
zowel voor de patiënt als voor de mantelzorgers. 

Deze worden te weinig betrokken in het overleg en er is 
geen plaats voor vragen van hen. In de toekomst zou ik
dit wel anders willen zien. Ikzelf sta er op om na te vragen 
of er mantelzorgers of gezinsleden zijn die graag 
meekomen. Aan hen besteed ik ook graag aandacht. 
Mijn raadplegingen zijn zowel toegankelijk voor de 
patiënten als voor de mantelzorgers en ik hoop dat 
deze in de toekomst een volwaardige plaats krijgen 
binnen het multidisciplinair overleg. 

Op de hoogte blijven
Als patiënten bereid zijn om zorgprogramma’s te volgen, 
zou ik graag op de hoogte blijven van de vorderingen die 
de patiënten maken. Het geeft voldoening als je weet 
dat ze hier echt iets aan hebben gehad. Wanneer er een 
zorgprogramma is afgerond, mis ik feedback daarover. 
Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste doel van 
multidisciplinair te gaan werken. De mensen zo goed 
mogelijk ondersteunen op alle vlakken, een zo comfortabel 
en gelukkig mogelijk leven laten leiden en uiteraard in de 
mate van het mogelijk de ziekte stabiel houden. Dat er
naast de diagnose ook nog zin kan gegeven worden aan 
het leven en de omgeving van die persoon. 

Dus, sla de handen in elkaar en je kan zoveel meer 
bereiken!

Ik heb mijn volledige opleiding, van basisarts tot neuroloog, 
doorlopen aan de VUB. Al van bij mijn afstuderen in 2014, 
ben ik werkzaam in zowel het NMSC Melsbroek als het 
UZ Brussel. Vrijwel meteen nadat de TMST-conventie in 
externe centra werd uitgerold, zijn we in Brussel mee op 
deze kar gesprongen, onder de vorm van een gezamenlijke 
multidisciplinaire raadpleging. 

De gezamenlijke multidisciplinaire raadpleging vindt 
om de twee maanden plaats, met uitzondering van juli 
en augustus. Als formule hebben we gekozen voor zes 
disciplines die een goed evenwicht bieden tussen enerzijds 
de capaciteit om gericht en volgens expertise te werken 
rond specifieke vragen bij doorverwijzing en anderzijds het 
potentieel om te speuren naar problemen die op eerdere 
neurologische raadpleging nog niet of onvoldoende aan bod 
zijn gekomen. Vertegenwoordigers van deze zes disciplines 
zijn daarbij telkens aanwezig en zien elke patiënt een half 
uur via een rotatieschema. Het neurologisch gedeelte 
neem ik voor mijn rekening, met de hulp van Annick Van 
Merhaegen-Wieleman als onze lokale gespecialiseerde 
verpleegkundige. 

Overtuigd van de absolute meerwaarde
Vanuit Melsbroek kunnen we telkens een beroep doen 
op een revalidatiearts, kinesist, maatschappelijk werker 
en voedingsdeskundige. Logistiek is het soms een 
uitdagende operatie om dit hele team van patiënten en 
zorgverstrekkers een halve dag samen te brengen. Toch 
zijn dit nooit onoverkomelijke zaken en blijven we deze 
samenwerking vanuit onze dienst neurologie ondersteunen 
omdat we overtuigd zijn van de absolute meerwaarde voor 
onze patiënten.

MS is een complexe en voorlopig nog onvolledig begrepen 
aandoening van het centraal zenuwstelsel, waarbij we 
als neuroloog in eerste instantie vooral oog hebben voor 
het vraagstuk hoe de ziekte in zijn evolutie kan worden 

afgeremd. De exacte oorzaak van MS is niet gekend maar 
autoimmune ontstekingsreacties gericht tegen de eigen 
myeline spelen alleszins een prominente rol. De voorbije 
twee decennia is er veel vooruitgang geboekt op vlak van 
immunologische basisbehandelingen, met een significante 
uitbreiding van het arsenaal waarbij we in parallel ook een 
streven zien naar verhoging van efficiëntie, veiligheid en 
gebruiksgemak. Helaas moeten we echter ook stellen dat 
een definitieve behandeling nog niet beschikbaar is. 

Geïntegreerde symptomatische zorg
Een andere belangrijke nood stelt zich op vlak van de brede 
en vaak met elkaar verweven waaier aan symptomen, die 
een nefaste impact kunnen hebben op de levenskwaliteit 
van de patiënten. Zo is vermoeidheid, zelfs in afwezigheid 
van zichtbare neurologische dysfunctie, vaak een 
invaliderende klacht die niet zelden aan de basis ligt van 
uitval in beroepsleven. Tot de groep van andere regelmatig 
voorkomende verschijnselen behoren onder andere 
(complexe) pijn, spasticiteit, problemen met de blaas of 
darm, cognitieve moeilijkheden en angst of depressie. 
Gerichte medicatie kan verlichting brengen, maar zaken 
zoals aangepaste oefentherapie, coaching, een gezonde 
levensstijl en mentale ondersteuning zijn vaak minstens 
even belangrijk. Bovendien zijn deze veel minder onderhevig 
aan bijwerkingen en interacties. Het is vooral binnen deze 
geïntegreerde symptomatische zorg dat we via TMST het 

UZ Brussel en NMSC Melsbroek: 
partners binnen het TMST van het eerste uur.

Prof. Dr. Miguel D’haeseleer, Staflid neurologie Universitair Ziekenhuis Brussel

Diensthoofd neurologie, Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek, Center for Neurosciences, Vrije Universiteit Brussel

UZ BRUSSEL

“COVID-19 heeft ons 
geleerd dat het klassiek 

zorgmodel wat verouderd 
is, met een zekere nood aan 

digitale oplossingen.”
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“Het stellen van deze 
diagnose heeft een 

grote impact, daarom 
is informeren en 

emotionele ondersteuning 
uitermate belangrijk.”



verschil proberen te maken, dit alles gekoppeld aan een zo 
goed mogelijke administratieve ondersteuning via de sociale 
dienst. 

Persoonlijk hou ik van een concrete en probleemoplossende 
manier van werken, wat jammer genoeg niet altijd evident 
is binnen onze doelgroep. Goede indicaties voor een 
doorverwijzing naar onze multidisciplinaire raadpleging 
omvatten specifieke vragen die ietwat buiten de expertise 
van de neuroloog vallen. Bijvoorbeeld rond voeding, sociale 
administratie of loophulpmiddelen. Hetzelfde geldt voor 
diffuse problematiek die moeilijk volledig binnen eenzelfde 
neurologische raadpleging kan worden gecounterd. Na 
het multidisciplinair consult kan het zijn dat de vragen of 
problemen opgelost zijn, maar kan er voor aanvullende zorg 
uitgeweken worden naar een specifiek zorgprogramma 
binnen de TMST-conventie of zelfs opname in Melsbroek. 
Momenteel worden er in het UZ Brussel zelf geen dergelijke 
natrajecten aangeboden. 

Tijd voor digitale oplossingen
De samenwerking met het NMSC Melsbroek is voldoende 
om onze nood rond multidisciplinaire MS-zorg te dekken en 
gelukkig is het afstandsverschil voor de meest patiënten niet 
zo groot. Het is ook onze indruk dat zij deze samenwerking 
best kunnen appreciëren en over het algemeen zeer 
tevreden zijn over de geleverde zorg. Het aanbieden van 
multidisciplinaire zorg liep voor de toetreding tot het TMST-
akkoord in onze discipline omwille van allerhande redenen 
moeilijk in ons centrum, maar nu zou ik me een andere 
manier van werken nog moeilijk kunnen voorstellen. 

Naar de toekomst toe lijkt het interessant om bijkomende 
disciplines bij de werking te betrekken en meer in te zetten 
op telegeneeskunde. Aangezien de diagnose vaak wordt 
gesteld bij jonge vrouwen op vruchtbare leeftijd zou de 
aanwezigheid van een in de materie gespecialiseerde 
gynaecoloog een meerwaarde kunnen betekenen. 
COVID-19 heeft ons geleerd dat het klassiek zorgmodel wat 
verouderd is, met een zekere nood aan digitale oplossingen. 
Incorporatie van telegeneeskunde binnen het TMST zou 
onze geografische schaal flink kunnen vergroten, praktische 
moeilijkheden verkleinen en zorgen voor meer flexibiliteit. 
Recent onderzoek binnen het NMSC heeft aangetoond 
dat onze patiënten daar positief tegenover staan. Qua 
algemene samenwerking tussen beide centra streven we 
ernaar om in de toekomst meer informatieve evenementen 
onder gezamenlijke vlag te laten doorgaan. 

Aangezien het UZ Brussel, samen met UZ Leuven, een van 
de eerste ziekenhuizen was in Vlaanderen dat het TMST 
organiseerde, werd me gevraagd mijn ervaringen neer te 
schrijven. Ik schrik zelf een beetje wanneer ik zie dat de eerste 
keer plaatsvond in oktober 2015! 

Dat er grote nood was aan een multidisciplinaire aanpak 
voor MS, was al heel lang duidelijk, ook in een algemeen 
ziekenhuis. In het verleden hebben we meermaals getracht 
om eigen initiatieven uit de grond te stampen, zoals 
een intensievere samenwerking met onze eigen dienst 
revalidatie of samenwerking met de maatschappelijk 
assistenten van de MS-Liga. Hierbij was duidelijk dat 
iedereen van zeer goeie wil was, maar we botsten op 
voornamelijk praktische problemen, zoals het gebruik van 
lokalen of financiële vergoedingen. Het feit dat een TMST 
via een conventie verloopt, is denk ik niet meer dan 
normaal. Ook ambulante multidisciplinaire zorg voor MS 
is meer dan nodig en mag geen financiële aderlating 
worden voor de betrokken partijen. 

Stappen verkleinen
In de praktijk verwijzen we meestal mensen door die 
komen met een concrete vraag. Het is niet zo dat bij ons 
iedereen systematisch minstens één keer in zijn opvolging 
op zo’n multidisciplinaire screeningraadpleging terechtkomt. 
Het gaat dan ook vaak om mensen die de stap naar een 
revalidatiecentrum zoals het Nationaal MS Centrum in 
Melsbroek nog nét iets te groot vinden. Het biedt de 
mogelijkheid om kennis te maken met de mogelijkheden 
van multidisciplinaire zorg, maar in een vertrouwde 
omgeving.

Ook het brede aanbod van de zorgprogramma's, die toch 
vaak een volgende stap zijn na zo'n screeningraadpleging, 
beantwoordt goed aan deze nood. Een probleem kan 
verder uitgediept en aangepakt worden én de stap om 
effectief naar een revalidatiecentrum te komen is daarmee 
toch nog verkleind.

Weten waar iedereen mee bezig is
Mijn rol als MS-verpleegkundige is grotendeels 
coördinerend. Zo neem ik de administratie en organisatie 
van de raadpleging op mij. Hierdoor wordt het 
verpleegkundig stukje van het TMST niet altijd ingevuld 
zoals het oorspronkelijk werd opgevat, maar aangezien ik 
meestal ook bij de "gewone" raadpleging aanwezig ben, vind 
ik dat zelf niet zo heel erg. Vaak kunnen vragen die voor mij 
bestemd zijn op een ander moment aangepakt worden. 
Mijn 30 minuten worden dan besteed aan even te toetsen 
hoe het gaat, of de raadpleging als zinvol wordt ervaren en 
natuurlijk om alle nodige papierwerk in orde te brengen. 
Ik spreek dan meestal ook af hoe we de verdere opvolging 
zullen aanpakken.

Enkele dagen na de screeningraadpleging koppel ik dan 
ook naar de deelnemers terug wat het team voorstelt als 
vervolg: het volgen van een zorgprogramma, een overleg 
met de kinesist die de patiënt al een hele tijd volgt of soms 
een verdere opvolging binnen het ziekenhuis bij andere 
medische disciplines. Wanneer patiënten me laten weten 
akkoord te gaan of zelf een ander voorstel hebben, wordt 
dit dan weer doorgegeven aan het coördinerende TMST 
van het NMSC en wordt de hele verdere planning door hen 
verder gezet.

Persoonlijk vind ik de aanpak om met alle betrokkenen eens 
rond de tafel te gaan zitten, daarmee bedoel ik dus ook de 
patiënt, erg boeiend. Ik leer er veel uit. Niet alleen uit de 
antwoorden, maar zeker ook uit de invalshoek van waaruit 
vragen gesteld worden. Het is denk ik, vanuit mijn functie, 
belangrijk te weten waar iedereen mee bezig is en hoe dat 

ongeveer aangepakt wordt. Toch vind ik het telkens weer 
opnieuw fascinerend om te zien welke informatie er naar 
boven komt.

Blijven groeien en verbeteren
Terugkijkend op iets meer dan 5 jaar TMST-ervaring, denk ik 
dat het nut ervan buiten kijf staat. Het is evenwel een beetje 
zoeken geweest naar een goede formule en de vraag of we 
goed bezig zijn, moet wel gesteld blijven worden. 
Wie verwijzen we door? Heeft iedereen nood aan een 
screening door zes disciplines? Zijn er noden waar we nog 
geen antwoord op kunnen bieden? Hoe frequent bieden 
we dit aan? Is het niet nuttig om ook mensen zonder 
concrete hulpvraag te laten kennismaken met 
multidisciplinaire aanpak?

Buiten het feit dat ik soms wel eens zucht omwille van de 
administratieve voorbereidingen – al kan dat ook te maken 
hebben met het feit dat administratie niet meteen mijn 
favoriete bezigheid is – ben ik echt wel zeer enthousiast 
over dit initiatief. Ik beschouw het niet alleen als een grote 
meerwaarde voor onze patiënten, maar zeker en vast ook 
voor mij, als verpleegkundige. Het tilt de zorg voor onze MS-
patiënten toch naar een hoger niveau en dat is een 
mooi streefdoel.

Hopelijk mag TMST in alle vrijheid nog verder blijven 
groeien!

Het tilt de zorg naar 
een hoger niveau.

Annick Van Merhaegen, MS-verpleegkundige UZ Brussel

UZ BRUSSEL

“Ik vind het telkens weer 
opnieuw fascinerend om 

te zien welke informatie er 
naar boven komt.”

W.E. uit Steenokkerzeel  
na 1ste TMST afspraak

"Iedereen zegt iets waar je mee verder 
kan. Ik had dit niet verwacht. Ik kom hier 
herboren buiten..."
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B.H. uit Dendermonde  
na 1ste TMST afspraak

"Graag wilden wij jullie nog eens 
bedanken voor de leerrijke 
gesprekken. Echt heel interessant!"
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Ik werk sinds oktober 2016 als neurologe in RZ Tienen. Zoals 
bij mijn collega-dokter Anneke Govaerts, behoort multiple 
sclerose tot een van mijn subspecialisaties. Sinds een 
tweetal jaar werken we samen met het TMST van Melsbroek. 
Tweemaal per jaar wordt deze multidisciplinaire raadpleging 
georganiseerd in RZ Tienen. Deze raadpleging voorziet 
tijdens één consultatie een contact met de neuroloog, 
revalidatiearts, verpleegkundige, kinesitherapeut, sociaal 
assistent en diëtist. 

Als beginnende neurologe merkte ik al snel dat ik tijdens 
de raadpleging met MS-patiënten steeds te weinig tijd had. 
Tijdens de raadpleging zijn er vele verscheidene aspecten 
die aan bod moeten komen. Als arts bespreken we de 
diagnose met de patiënt, leggen we uit wat MS is, wat de 
behandelingsopties zijn, enzovoort. Vaak hebben patiënten 
echter nog vele andere vragen waarop ik niet altijd een 
duidelijk antwoord kon bieden. De TMST-raadpleging bleek 
hiervoor de ideale oplossing.

Aangepast zorgprogramma
Tijdens deze TMST-raadpleging wordt telkens vanuit een 
andere invalshoek naar de specifieke zorgen en noden van 
de patiënt gekeken. Nadat de patiënt bij iedereen is langs 
geweest, bespreken we in team wat de specifieke noden 
en zorgen zijn per patiënt en wordt op die manier een 
aangepast zorgprogramma aangeboden.

Vaak komen er tijdens deze multidisciplinaire raadpleging 
zaken naar boven waarvan ik als arts helemaal niet op de 
hoogte was. Dit gaat dan bijvoorbeeld over ongezonde 
voedingsgewoontes of bepaalde klachten die de patiënt nog 
niet aan mij had vermeld. Misschien wisten ze niet dat deze 
symptomen ook MS-gerelateerd waren. Dit neem ik dan 
mee naar de volgende raadplegingen.

De stap durven zetten
Zowel patiënten waarbij net de diagnose van MS werd 
gesteld als patiënten die we sinds verschillende jaren volgen 
met MS, verwijs ik naar de TMST-raadpleging. Voor diegene 
die net de diagnose kregen, verloopt de raadpleging vaak 

wat algemener, terwijl de patiënten die sinds jaren MS 
hebben vaak specifiekere vragen hebben. Ik heb persoonlijk 
de indruk dat elke patiënt die ik tot nu toe naar deze 
raadpleging heb verwezen er iets aan heeft gehad. Als ik de 
patiënten enkele maanden later terugzie, vertellen ze vaak 
nog over hoe nuttig en interessant ze de multidisciplinaire 
raadpleging vonden. Voor enkelen onder hen helpt het om 
de stap te durven zetten naar een revalidatieprogramma of 
gespecialiseerde begeleiding in Melsbroek.

Sinds enkele maanden werken we in ons ziekenhuis ook 
samen met de mensen van de MS-Liga. Elke maand is er 
een maatschappelijk werkster van de MS-Liga aanwezig 
in ons ziekenhuis en kunnen we patiënten met specifieke 
vragen hieromtrent een afspraak bij haar geven. 

Op die manier proberen we de patiënten met MS ook dicht 
bij huis multidisciplinaire zorg aan te bieden. Doordat we dit 
in Tienen organiseren, kunnen we veel meer patiënten deze 
gespecialiseerde zorg aanbieden. De TMST-raadpleging in 
Tienen is een enorme meerwaarde, zowel voor de arts als 
voor de patiënten.

Meer tijd, meer invalshoeken.
Dr. Annelies Vanhee, Neuroloog RZ Heilig Hart Tienen

RZ HEILIG HART TIENEN

“Ik heb de indruk dat elke 
patiënt die ik tot nu toe 

naar deze raadpleging heb 
verwezen er iets aan heeft 
gehad. Als ik de patiënten 

enkele maanden later 
terugzie, vertellen ze vaak 
hoe nuttig en interessant 
ze de multidisciplinaire 
raadpleging vonden.”
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De zorg voor MS-patiënten is in continue evolutie. Het is een 
patiëntengroep die – terecht – een meer gespecialiseerde en 
gepersonaliseerde opvolging en begeleiding verdient. De tijd 
waarin de neuroloog de patiënt alleen maar op raadpleging 
zag om de terugbetaling van de therapie in orde te brengen, 
lijkt gelukkig voorbij… 

Er zijn verschillende centra waarin de MS-zorg 
geoptimaliseerd wordt door het inschakelen van een 
MS-nurse, die de MS-neuroloog ondersteunt. Dit is volgens 
mij een heel mooi concept, maar het kostenplaatje maakt 
dit niet zomaar implementeerbaar in elk ziekenhuis. 
Het zou ideaal zijn als de overheid een ruime MS-conventie 
zou oprichten, toegankelijk voor alle MS-patiënten. 
Maar zover zijn we nog niet. 

Via collega-neurologen hadden wij in 2017 over het TMST 
gehoord, waarna wij het NMSC contacteerden om dit ook 
binnen de GZA-ziekenhuizen te organiseren. Wij zien het 
TMST als een soort voorloper van een conventiesysteem. 
De expertise van het NMSC wordt benut om de 
patiëntenzorg te verbeteren, waarbij de vergoeding via 
de overheid wordt voorzien. De kostprijs voor de patiënt is 
verwaarloosbaar en het TMST gaat ook door in de 
regio waar de patiënt woont. Als perifeer ziekenhuis moeten 
we enkel 6 vrije lokalen voorzien (wat soms ook al wat 
gepuzzel vergt). 

Niet alleen voor de MS’ers met veel 
aandachtspunten
In principe streven wij ernaar om alle MS-patiënten te 
screenen op het TMST. Deze uitgebreide raadpleging laat 
toe om veel meer informatie over een patiënt te verzamelen 
dan tijdens een gewone raadpleging mogelijk is. Ook 
worden bepaalde parameters op basis van de wandeltest 
en dergelijke geregistreerd, wat dan kan vergeleken worden 
op latere tijdstippen. 

Kortom, het TMST is een meerwaarde voor alle 
MS-patiënten, niet alleen voor de MS’ers met veel 
aandachtspunten. De TMST-conventie laat ook toe om 

psycholoog als vast teamlid een meerwaarde zijn voor 
veel patiënten. 

Afhankelijk van de conclusies van de teambespreking, 
worden zorgprogramma’s of soms een opname in het 
NMSC voorgesteld. In mijn ervaring is het vaak wel 
moeilijk om Antwerpse patiënten te motiveren om zich
te verplaatsen naar Melsbroek. Het zou eenvoudiger zijn 
als de zorgprogramma’s dichter bij huis zouden gevolgd 
kunnen worden. Of als er bijvoorbeeld transport voorzien 
wordt als onderdeel van het zorgprogramma.  

Ondersteuning op sociaal vlak
Om patiënten op sociaal vlak nog beter te kunnen 
ondersteunen, hebben wij ook plannen om met de MS-Liga 
samen te werken. Er is een sociaal assistent aanwezig op 
het TMST, maar soms is het handiger als patiënten op een 
frequentere basis de mogelijkheid hebben om courante 
items in verband met werk, attesten, en organisatie thuis te 
bespreken, aangezien het TMST bij ons maar een paar keer 
per jaar per neuroloog plaatsvindt. 

Het is als perifeer MS-neuroloog en onze patiënten super 
om een beroep te kunnen doen op de kennis en ervaring 
van het NMSC. Het TMST laat toe om onze MS-zorg te 

patiënten met andere diagnoses op te volgen zoals 
ALS, NMO of de ziekte van Huntington, om er maar enkele 
te noemen. 

De evaluatie binnen het TMST zet het belang van beweging 
en kinesitherapie extra in de verf. Het maakt ook dat we 
urologische of gastro-intestinale moeilijkheden niet uit 
de weg gaan. Ook rijgeschiktheid wordt beter besproken. 
Persoonlijk vind ik wel dat het seksueel welbevinden van 
MS’ers nog onvoldoende bevraagd wordt. Ook zou een 

verfijnen en uit te werken. Hierdoor kunnen we ook de 
tendens van subspecialisatie binnen het neurologische 
vakgebied blijven volgen. Binnen de GZA-ziekenhuizen 
hebben we ook de luxe dat we enerzijds met 3 neurologen 
(Dr. Annick Verstappen, Dr. Raph Madou en mezelf) onze 
eigen patiënten kunnen opvolgen in het TMST. Anderzijds 
is Dr. Stephan Ilsbroukx, die jarenlang in het NMSC heeft 
gewerkt, onze ondersteunende fysisch geneesheer 
binnen de GZA. 

Voorloper van een conventiesysteem.
Dr. Frederik Debruyne, Neuroloog GZA Sint-Augustinus | Sint-Vincentius | Sint-Jozef

GZA

R.S. uit Antwerpen  
na 3de TMST afspraak

"Dankzij de begeleiding van TMST had 
ik voldoende bagage om aangepaste 
werkomstandigheden bespreekbaar te 
maken met mijn werkgever, die deze 
uiteindelijk goedkeurde."
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“De tijd waarin de neuroloog 
de patiënt alleen maar 
op raadpleging zag om 
de terugbetaling van de 

therapie in orde te brengen, 
lijkt gelukkig voorbij…”



Ondanks de enorme vooruitgang in de behandeling van 
multiple sclerose (MS), blijft de ziekte ongeneeslijk. MS 
kan nog steeds aanleiding geven tot fysieke of cognitieve 
problemen. Daarnaast zijn er onzichtbare symptomen en 
kan de aandoening gevolgen hebben op heel wat aspecten 
van het dagelijks leven. Als persoon met MS is het dan ook 
belangrijk te kunnen rekenen op adviezen van artsen en 
paramedici met expertise in de problematiek. 

Nood aan interdisciplinaire werking
Multiple sclerose is in de neurologie misschien wel het 
domein waarin de grootste evolutie zich de voorbije jaren 
heeft voltrokken op vlak van therapie. Van onbehandelbaar 
vóór 1993 is de aandoening geleidelijk geëvolueerd 
naar een ziekte waarbij er heel wat medicijnen zijn die 
een aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het 
ziekteverloop. Het effect van de behandelingen is vooral 
duidelijk op vlak van preventie van opflakkeringen, terwijl er 
voor de progressieve fase nog heel wat vooruitgang nodig 
is. Het feit op zich te kunnen beschikken over meerdere 
therapeutische opties is een groot voordeel, omdat het 
alternatieven biedt voor personen die bepaalde medicatie 
niet verdragen of bij wie een bepaald product onvoldoende 
lijkt aan te slaan.

Niettemin blijft MS ondanks de ontwikkelingen in de 
therapeutische mogelijkheden ongeneeslijk. Het blijft 
daarom belangrijk aandacht te hebben voor de lichamelijke, 
cognitieve, psychologische en socioprofessionele gevolgen 
voor patiënten die met deze aandoening moeten leven. 
De ziekte wordt gekenmerkt door een uitgesproken 
heterogeniteit, wat betekent dat er belangrijke inter- 
en intraindividuele verschillen kunnen zijn. Dit vergt 
een geïndividualiseerde, maar multidisciplinaire en 
gecoördineerde aanpak, waarbij we opteren voor de term 
‘interdisciplinair’. Want het is precies de interactie tussen 
de patiënt en de teamleden, en tussen de teamleden 
onderling, die bepalend is voor de meerwaarde van een 
dergelijke aanpak. 

Melsbroek. Vanuit UZ Leuven waren er naast mezelf, als 
neuroloog, de MS-verpleegkundige (Katleen Clysters) en 
de administratief bediende (Cindy Thys). Katleen had voor 
de gevolgde patiënten de functie van verpleegster en 
zorgcoördinator, en was hun eerste aanspreekpunt. 
Cindy leidde de raadpleging in goede banen en zorgde
voor de voorbereiding van de nodige voorschriften, 
verslagen en attesten.

Cruciale elementen in onze aanpak waren om rekening 
te houden met de inter- en intraindividuele verschillen 
die voorkomen in de noden van de persoon met MS. 
Deze zijn immers afhankelijk van het individueel verloop en 
de ziektefase waarin men zich bevindt. Daarom beoogden 
we een aanpak die flexibel was, dynamisch en op maat 
van de patiënt en zijn of haar actuele noden. Gedurende 
vele jaren hebben we, mede dankzij de steun van 
farmaceutische bedrijven, deze raadpleging op deze 
wijze kunnen organiseren.

Transmuraal MS Team (TMST): 
een nieuw jasje voor IDAMS
Ondertussen was in Melsbroek de TMST-conventie tot 
stand gekomen, waarbij verschillende medische en 
paramedische disciplines hun advies ter beschikking stellen 

Een interdisciplinaire benadering vergt een multidisciplinair 
team. Hierbij worden de patiënten door de verschillende 
teamleden (neuroloog, revalidatiearts, verpleegkundige, 
kinesist, ergotherapeut, (neuro)psycholoog, sociaal 
assistent) met specifieke aandacht voor hun discipline 
geëvalueerd, waarna er in groep en uiteraard met 
betrokkenheid van de persoon met MS en zijn omgeving 
doelstellingen worden opgesteld alsook een strategie om 
deze doelstellingen te bereiken. 

Historiek in UZ Leuven
In UZ Leuven voelden we al heel vroeg de nood aan 
interdisciplinaire adviezen voor personen met MS die 
nog niet zolang hun diagnose hebben. Het was eerder al 
mogelijk om patiënten naar het Nationaal MS Centrum in 
Melsbroek te verwijzen in het kader van een hospitalisatie 
voor multidisciplinaire revalidatie, maar advies op maat bij 
personen die eerder een informatie- dan revalidatienood 
hebben, en bij wie een hospitalisatie niet vereist is, werd 
eigenlijk niet aangeboden.

InterDisciplinaire Aanpak MS (IDAMS)
In 2006 is UZ Leuven daarom gestart met de raadpleging 
‘InterDisciplinaire Aanpak MS’ (IDAMS). Deze vindt plaats 
iedere maandagnamiddag. De namiddag begint met een 
kort overleg tussen de verschillende teamleden, waarbij de 
patiënten van de vorige week worden besproken alsook 
de verwachte patiënten. We beslissen samen wanneer 
we de patiënt willen terugzien en welk traject we voor 
ogen hebben. Dit wordt teruggekoppeld naar de patiënt, 
waarna vervolgafspraken worden voorzien. We volgen 
naast patiënten in de beginfase van de ziekte – waarbij 
we medicatie opstarten en hen van nabij opvolgen – 
ook personen met MS op die meer nood hebben aan 
ondersteuning en advies.

Het team zag er als volgt uit. De sociaal werker (Marina 
Govaerts) en de revalidatiearts (Dr. Stephan Ilsbroukx) 
waren medewerkers uit het Nationaal MS Centrum van 

aan andere ziekenhuizen. Dat was nu precies wat we in 
UZ Leuven al organiseerden sinds 2006! Oorspronkelijk 
was het opzet van het TMST om een vast aantal en type 
disciplines te betrekken in de TMST-raadpleging, maar 
trouw aan onze visie dat flexibiliteit en aanpassing van 
adviezen aan individuele noden belangrijk zijn bij MS, 
beperkten we in UZ Leuven de expertise tot die van de MS-
verpleegkundige, de sociaal werker en de revalidatiearts. 
Indien dit ontoereikend is, verwijzen we de patiënten liever 
door naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek voor 
meer uitgebreide zorgprogramma’s of meer specifieke 
adviesverlening. Doorheen de jaren is de samenstelling 
van ons team licht gewijzigd en komen Katleen, Cindy en ik 
elke maandag samen met Sofie Craessaerts (sociaal werk) 
en Dr. Tom Meurrens (revalidatiearts). In tegenstelling tot 
andere ziekenhuizen waar het TMST wordt uitgerold, vindt 
de raadpleging in Leuven wekelijks plaats, wat opnieuw 
belangrijk is om geïndividualiseerd advies te geven op maat 
van de patiënt, dus ook op het moment dat en met de 
frequentie waarmee het nodig is. Wekelijkse raadplegingen 
bieden deze flexibiliteit.

Wat brengt de toekomst?
Voor de komende jaren verwachten we dat de medische 
behandeling van MS nog complexer zal worden. Er zullen 
nog meer medicijnen ter beschikking komen en het zal 
ervaring en expertise vergen om de juiste patiënt op het 
juiste moment met het juiste product te behandelen. 
Toch zal de nood aan informatie en aan revalidatie blijven 
bestaan. We zouden de komende jaren dan ook graag onze 
expertise in medische en niet-medische aspecten van MS 
gekoppeld ter beschikking stellen aan alle personen met 
MS en hun verwijzers, zeker in de regio Oost-Vlaams-
Brabant en Brussel. 

Het verhaal van het TMST en 
interdisciplinaire MS-zorg in UZ Leuven

Prof. Dr. Bénédicte Dubois, Neuroloog UZ Leuven

UZ LEUVEN

“Cruciaal in onze aanpak 
was om rekening te 

houden met de inter- en 
intraindividuele verschillen 
die voorkomen in de noden 

van de persoon met MS.”

Van links naar rechts: 
Mw. Katleen Clysters (MS-nurse),
Mw. Sofie Craessaerts (sociaal assistent),
Prof. Dr. Bénédicte Dubois (diensthoofd neurologie UZ Leuven),
Dr. Tom Meurrens (arts fysische geneeskunde en  
revalidatie & hoofdarts NMSC),
Mw. Cindy Thys (administratief medewerker neurologie)
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Ik ben Katleen Clysters. Ik werk in het UZ Leuven bij professor 
Dr. Benedicte Dubois als MS-verpleegkundige en dit al bijna 
20 jaar. Mijn rol als MS-verpleegkundige is eerder een rol als 
coördinator van de raadplegingen. 

Het MS-landschap is enorm veranderd de laatste jaren 
en het is heel fijn om met beide voeten in deze evolutie 
te staan. Waar we ‘vroeger’ enkel de interferonen 
hadden hadden om MS-aanvallen te voorkomen en 
daarnaast inspeelden op de zorg rond een infectie, een 
decubituswonde, toegenomen spasticiteit of een MS-aanval 
is de zorg vandaag zodanig geëvolueerd dat het individueel 
en op maat behandelen en omringen van de persoon met 
MS nu de maatstaf is. En dat vind ik enorm positief.

Elkaar hoogstaand bijscholen
De groep van MS-verpleegkundigen in België kent elkaar 
goed. Met sommigen van hen zoals Piet Eelen, Jan Verlinden 
en Ann Van Remoortel heb ik al een jarenlange band. We 
komen “in normale tijden” een drietal keer per jaar samen 
en worden zo zeer hoogstaand bijgeschoold. Wanneer er 
informatie gegeven wordt in verband met nieuwe klinische 
studies door de farmaceutische firma’s ontmoeten we 
elkaar ook. Bovendien nemen we “tussendoor” contact 
op met elkaar om te overleggen, raad te vragen naar 
ervaringen, enzovoort. We zijn ondertussen een mooie 
groep van ongeveer 45 verpleegkundigen.

Versteld van wat er bereikt kan worden
15 jaar geleden begon de IDAMS (interdisciplinaire aanpak 
voor personen met MS) raadpleging in UZ Leuven in een 
samenwerking met NMSC Melsbroek. Later zou blijken dat 
dit de voorloper is geweest van de TMST raadpleging. 
We hebben elke maandag raadpleging en zien een tiental 
patiënten in een roulerend systeem. Onze secretaresse 
ondersteunt administratief en is daarbij de lijm tussen ons 
allemaal. Omdat we een acuut ziekenhuis zijn, kunnen we 
geen revalidatie aanbieden. Maar dankzij IDAMS/TMST 
slaan we de brug naar Melsbroek. De persoon met MS 
kan er ambulant gezien worden door een uitgebreid team 
en toch op neurologisch vlak opgevolgd blijven in Leuven, 

voor hen een vertrouwd centrum. Onze patiënten hebben 
in Leuven al kennis gemaakt met de sociaal assistent en 
revalidatiearts, waardoor ze niet als totaal onbekende 
aankomen in Melsbroek. Dat is heel aangenaam voor de 
persoon met MS en wordt als zeer positief ervaren. 
De drempel om een hulpmiddel te gaan uitproberen 
in het NMSC of om er ondergedompeld te worden 
in een revalidatieprogramma op maat is zo duidelijk 
lager geworden. Worden de patiënten dan voor een 
revalidatieprogramma een tijdje gevolgd in het NMSC, dan 
krijgen wij tijdens onze wekelijkse vergaderingen een update 
over hoe het met hen gaat, en dat is fijn! Ik laat regelmatig 
“de groetjes” overbrengen en ben altijd benieuwd naar 
de vorderingen. Ik sta ervan versteld wat er kan bereikt 
worden! 

Sterktes en kwaliteiten zien
Ik ben voor onze MS-patiënten in UZ Leuven de 
contactpersoon. De patiënten weten dat ze mij gemakkelijk 
kunnen contacteren en dat ik snel een oplossing voor hun 
vragen of probleem zoek. Ik mail en bel regelmatig met de 
andere personen van het TMST en speel zo kort op de bal. 
De administratieve belasting proberen we zo vlot mogelijk 
te verwerken. Dat wordt heel erg geapprecieerd door de 
patiënten en ikzelf vind dit ook een aangename manier 
om mensen te helpen. Zo wordt “de grote instelling 
UZ Leuven” verkleind voor de patiënten met MS tot 
een team waarin de patiënt centraal staat en zich geen 
nummer voelt. Ik ben dan ook altijd ontroerd door de vele 
kerstkaartjes die we krijgen of de geboortekaartjes van 
onze patiënten die hebben leren leven met MS én vooruit 
durven kijken en plannen maken. Mensen met MS die 
evolueren naar zelfzekere personen die goed weten wat 
ze willen en er 100% voor gaan, ieder op hun manier, 
dat is fantastisch!

Mijn droom voor personen met MS? Ik zou het beeld dat de 
maatschappij heeft over hen willen veranderd zien: dat men 
hun sterktes en kwaliteiten ziet, en hen niet afrekent op het 
label van de diagnose MS. Ik probeer alleszins mijn steentje 
bij te dragen.

Een nieuwe maatstaf.
Katleen Clysters, MS-verpleegkundige UZ Leuven

UZ LEUVEN

“Aangezien ik tijdens mijn 
opleiding ook enkele 

maanden in het Nationaal 
MS Centrum in Melsbroek 

gewerkt heb, ben ik mij goed 
bewust van alle expertise 
en ervaring die zij door de 

jaren hebben opgebouwd in 
de zorg voor MS-patiënten.”

We zijn in ons ziekenhuis een viertal jaar geleden gestart met 
de multidisciplinaire MS-raadpleging onder impuls van mijn 
voorganger. Toen ik het overnam als MS-expert hebben we 
niet getwijfeld om dit verder te zetten.

Hoewel er de laatste decennia heel veel vooruitgang 
geboekt is op medicamenteus vlak wat betreft het 
vermijden van nieuwe inflammatoire opstoten, blijft de 
graduele progressie van MS minder goed te behandelen 
met medicatie. Personen met MS hebben vaak ook te 
kampen met fluctuerende restsymptomen, zoals depressie, 
pijn, vermoeidheid, blaasproblemen en dergelijke meer. 
Deze zijn niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld, 
maar hebben een belangrijke weerslag op hun gezinsleven 
en werksituatie. Een multidisciplinaire aanpak bij deze 
patiënten is daarom erg belangrijk. 

Extra kennis tot bij je eigen centrum
Aangezien ik tijdens mijn opleiding ook enkele maanden in 
het Nationaal MS Centrum in Melsbroek gewerkt heb, ben 
ik mij goed bewust van alle expertise en ervaring die zij door 
de jaren hebben opgebouwd in de zorg voor MS-patiënten. 
Ik vind het dan ook bijzonder nuttig dat zij die extra kennis 

tot bij je eigen centrum brengen en voor de patiënt is het 
zeer aangenaam dat hij zich niet ver moet verplaatsen om 
hiervan te kunnen genieten. 

We zien de patiënten op een voormiddag met een 
zeskoppig team bestaande uit een fysiotherapeut, een 
kinesist, een diëtiste en een sociaal assistente uit Melsbroek 
aangevuld met mijn MS-verpleegkundige en mezelf. 
Zes paar ogen en oren horen meer dan één en de patiënten 
hebben een hele voormiddag de tijd om te praten over 
hun klachten, problemen en angsten. Zo komen er vaak 
dingen aan het licht die je bij een gewone raadpleging al 
eens kan missen. 

Aandacht voor alle aspecten
Natuurlijk gaat er aandacht naar klinisch onderzoek, 
opvolging van de scans, preventieve medicamenteuze 
behandeling en jaarlijkse testen om progressie te meten. 
Patiënten die een orthese of andere hulpmiddelen nodig 
hebben, krijgen gespecialiseerd advies. De aard van een 
pijnklacht wordt onderzocht en advies wordt ingesteld. 
Er wordt aandacht gegeven aan de emotionele weerslag 
van de ziekte. Bij blaas- of potentieproblemen wordt een 
urologisch consult ingewonnen. De kinesist benadrukt de 
nood aan beweging, motiveert de patiënt en stelt specifieke 
oefeningen voor die zowel thuis of bij hun eigen kine als 
in onze ambulante revalidatie kunnen uitgevoerd worden. 
De diëtiste focust op gezonde voeding en levensstijl, ook 
een rookstop wordt besproken. Wat betreft problemen 
op de werkvloer of recht op bepaalde vergoedingen via de 
mutualiteit of de overheid kunnen ze terecht bij de sociaal 
assistente. Als patiënten nood hebben aan een ruimere 
begeleiding rond werkintegratie, coaching in gesprekken 
met de werkgever of collega’s of bijvoorbeeld heel veel 
last hebben van vermoeidheid en hierrond een speciaal 
programma willen volgen, kunnen zij hiervoor terecht 
in Melsbroek.

Multidisciplinaire aanpak erg belangrijk.
Dr. Sophie Lunskens, Neuroloog az Sint-Blasius Dendermonde

AZ SINT-BLASIUS DENDERMONDE
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Zeer gunstige feedback 
(en het kan nóg beter)
Wij zijn heel tevreden over onze samenwerking en krijgen 
zeer gunstige feedback van onze patiënten. Zij vertellen 
achteraf vaak dat ze zich op zo’n voormiddag echt “gehoord” 
voelen.

Er is natuurlijk ruimte voor verbetering. We denken dat voor 
veel patiënten de aanwezigheid van een psycholoog in het 

team een aanwinst zou zijn. Velen hebben hier nood aan en 
durven zelf de eerste stap niet te zetten, dus het zou zeker 
ook drempelverlagend werken. Een hele voormiddag van 
de ene naar de andere expert gaan is voor veel patiënten 
ook wel vermoeiend. Een koffiepauze tussendoor met 
een los praatmoment onder de patiënten zou voor een 
rustmomentje kunnen zorgen en is misschien ook een goed 
idee in het post-coronatijdperk.

Van links naar rechts: 
Eline Wauters (MS-verpleegkundige), 
Dr. Sophie Lunskens (Neuroloog), 
Jennifer Van den Abbeele (MS-verpleegkundige)

Dankzij de opstart van het TMST in perifere ziekenhuizen 
buiten Melsbroek werd bij ons de vacature voor MS-nurse 
gesteld. Onze toenmalige neurologe had dit opgevangen
en vond dit het ideale moment om de zorg voor onze 
MS-patiënten verder uit te breiden.

Na de opleiding via MS-nurse pro én verschillende externe 
opleidingen kwam ik (Eline) in Melsbroek terecht. Hier kreeg 
ik een rondleiding en liet Piet Eelen me zien wat het werk als 
MS-nurse inhoudt. Ik ben daarna ook nog langs gegaan in 
het UZ Leuven en MS Centrum Overpelt. Ook daar kreeg ik 
een voorsmaakje van de transmurale raadpleging. Sinds dit 
jaar is ook Jennifer aan de slag als MS-nurse. 

Advies op maat
Persoonlijk vinden we dit verhaal een grote meerwaarde 
voor onze patiënten. Ze worden niet enkel medisch 
bekeken, maar ook psychosociaal. Patiënten kunnen zelf 
hun vragen of problemen opperen aan het team en er 
wordt in samenspraak met de patiënt gekeken naar een 
advies op maat. Met zo nodig een doorverwijzing naar 
Melsbroek voor een ambulant zorgprogramma of opname, 
indien de patiënt dit wenst. Er wordt tijd voor hen gemaakt 
om te luisteren naar hun noden. Zelfs onze neuroloog komt 
zo ook zaken te weten die anders tijdens een consulatie 
vaak op de achtergrond blijven.

Voor patiënten bij wie de diagnose recent werd gesteld 
is dit ook een vorm van “tweede opvang”. Alle vragen en 
zorgen die tijdens het stellen van de diagnose onvoldoende 
beantwoord werden komen nu ten volle aan bod. Vaak 
zien we dat het helpt bij het plaatsen van de diagnose. 
Zelfs bij personen die al jaren MS hebben en nu het 
TMST ontdekken. We merken dat het ook voor hen heel 
informatief en behulpzaam is.

Het sociale luik
Tevens wordt hier ook rekening gehouden met het 
financiële aspect. MS is een ongevraagde factor die invloed 
kan hebben op het werkleven. Soms wordt er onvoldoende 
ondersteuning voorzien van de werkgever uit of heeft de 

patiënt angst dat wanneer de werkgever of collega’s op 
de hoogte zijn van de diagnose een ontslag snel volgt. Het 
sociale luik van het TMST zorgt hier voor raad en daad. Er 
wordt informatie meegegeven en opties worden besproken. 
Aan de andere kant is er ook een tussenkomst van het 
VAZG waardoor de opleg voor de patiënt zeer beperkt is.

We kunnen ons trouwens volledig vinden in de suggesties 
van Dr. Lunskens. Een psycholoog toevoegen aan het 
team en korte pauzes tussenin lijken ons een goed idee. 
Sommigen voelen de nood om even te praten met hun 
medemens of gewoon om het allemaal even te laten 
bezinken. Voor zowel de patiënt als het team is het een 
“intense” voormiddag. Er wordt veel informatie gegeven en 
ontvangen. 

Tot slot vinden we ook het luik van voeding zeer leerrijk en 
informatief, doch indien het advies wordt opgevolgd brengt 
dit weinig nieuws tijdens een volgende consultatie. Voor 
patiënten die het advies opvolgen en op jaarlijkse basis naar 
het TMST komen zou afwisseling met een psycholoog of 
ergotherapeut dus een meerwaarde vormen.

Niet enkel medisch, maar ook psychosociaal.
Eline Wauters en Jennifer Van den Abbeele, MS-verpleegkundigen az Sint-Blasius Dendermonde

AZ SINT-BLASIUS DENDERMONDE
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S.V. uit Rotselaar  
na 4de TMST afspraak

"De revalidatiearts, ergotherapeut en 
sociaal assistent van het NMSC hebben 
elk met de nodige expertise op hun 
gebied samengewerkt en me efficiënt 
geholpen en goed begeleid om een VAPH 
(Vlaams Agentschap Voor Personen met 
een Handicap) dossier op te starten." 

“Patiënten kunnen zelf 
hun vragen of problemen 

opperen aan het team en er 
wordt in samenspraak met 

de patiënt gekeken neer 
een advies op maat, met zo 

nodig een doorverwijzing 
naar Melsbroek voor een 

ambulant zorgprogramma 
of opname.”



In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt worden heel wat 
MS-patiënten opgevolgd via de raadpleging neurologie. 
Wij proberen als neuroloog zoveel mogelijk aandacht te 
besteden aan de verschillende aspecten van de aandoening. 
Het betreft immers een ziekte met een veelheid aan mogelijke 
symptomen, waarvan sommige direct zichtbaar zijn, 
doch andere meer subtiel. Soms worden deze door de 
patiënt ook niet direct (h)erkend en is het daarom nodig hier 
gericht naar te vragen en de patiënt voldoende ruimte te 
geven deze te bespreken. 

Het is een aandoening met een impact op vele aspecten 
van het leven. Vaak gaat het om jonge mensen die nog een 
groot deel van het leven voor zich hebben en actief zijn 
op verschillende domeinen, zoals thuis en op het werk. 
Het is dus nodig om samen met de patiënt te bekijken wat 
de impact is van de aandoening op deze verschillende 
domeinen en of er aanpassingen nodig zijn. 

Een opportuniteit
Door gesprekken met collega’s maakte ik kennis met 
het bestaan van het TMST, een mobiel team dat naar je 
ziekenhuis kan komen om samen met jou als neuroloog 
een multidisciplinaire raadpleging te organiseren. Dit leek 
me zeker een opportuniteit om beter tegemoet te kunnen 
komen aan de noden van patiënten met MS. Ze kunnen 
hierdoor dichtbij huis terecht voor advies van professionele 
hulpverleners die veel ervaring hebben met de aandoening. 

Voor ons ziekenhuis gaan de raadplegingen door op 
campus St.-Ursula in Herk-de-Stad, de revalidatiecampus. 
De kostprijs voor de patiënten is laag, dankzij de 
terugbetaling, hetgeen de drempel nog verlaagt. Iedere 
hulpverlener neemt zijn eigen luik voor zijn rekening, 
zodat er meer tijd en expertise is voor de verschillende 
aspecten van de aandoening.

Leven meer in handen nemen
Wij zijn nog niet zolang gestart en hebben nu een drietal 
raadplegingen achter de rug. Ik merk dat de patiënten 
vooral gestimuleerd worden om zelf hun leven meer in 

langs te gaan op de ortheseraadpleging in Melsbroek of om 
deel te nemen aan een van de ambulante programma’s, 
zoals het vermoeidheidsprogramma. Vanuit Hasselt is 
dit dan wel een eind rijden, maar ik merk dat dit voor 
de patiënten geen onoverkomelijk probleem hoeft te 
zijn. De indicatie kan immers gesteld worden tijdens de 
multidisciplinaire raadpleging, zodat de patiënt vrij zeker is 
dat hij of zij baat zal hebben bij de aanvullende raadpleging 
of het aanvullende programma. De inhoud kan op voorhand 
wat worden toegelicht, zodat de patiënt ook gemotiveerder 
is. Het betreft ook maar één of enkele contacten waarna de 
patiënt dan thuis dit hupmiddel kan blijven gebruiken of de 
levensstijlaanpassingen kan verderzetten.

Ruimte voor vragen
Langs de ene kant is de raadpleging ideaal voor mensen 
die al wat problemen hebben op verschillende domeinen, 
zodat al deze facetten gelijktijdig bekeken kunnen worden. 
Indien er te veel of te uitgesproken problemen zijn, kan ook 
met de patiënt de mogelijkheid van een revalidatieopname 
besproken worden. 

Langs de andere kant hebben patiënten ook vaak in het 
begin van de aandoening nood aan extra informatie, rond 

handen te nemen en zichzelf in te zetten voor gezonde 
voeding en voldoende beweging. Zij krijgen tips hoe ze dit 
het best kunnen aanpakken en krijgen feedback over hun 
huidige levensstijl. 

De revalidatiearts en kinesist kunnen nuttige adviezen 
geven rond hulpmiddelen, zoals verschillende types 
dropvoetapparaten. Indien dit zinvol lijkt wordt de patiënt 
ingelicht over de mogelijkheid om op een ander moment 

gezonde voeding bijvoorbeeld, rond de socio-economische 
impact van hun aandoening en rond de aanpassingen in 
hun levensstijl die ze zelf kunnen toepassen om zo lang 
mogelijk in goede conditie te blijven. Ze krijgen de kans om 
al hun vragen te stellen.

De ervaring van onze dienst met het TMST is nog pril, maar 
alvast heel positief. We hopen alleszins op een verdere 
aangename samenwerking in de toekomst.

 

Meer tijd voor expertise.
Dr. Isabel Dhollander, Neuroloog Jessa Ziekenhuis Hasselt

JESSA ZIEKENHUIS HASSELT

“Ik merk dat de patiënten 
vooral gestimuleerd worden 

om zelf hun leven meer 
in handen te nemen en 
zichzelf in te zetten voor 

gezonde voeding en 
voldoende beweging.”
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01-02-2018. Het is weer druk op de raadpleging neurologie. 
Er staan een aantal personen met MS op de agenda. Tijdens 
de raadpleging gaat het natuurlijk in eerste instantie over 
hoe het in de afgelopen periode is verlopen. Er zijn geen 
nieuwe symptomen bijgekomen. De resultaten van de scan 
zijn geruststellend en de medicatie wordt goed verdragen en 
goed ingenomen. We maken de nodige attesten in orde en 
geven voorschriften mee. Iedereen is tevreden. Of toch niet… 

Ik zie de persoon in kwestie naar huis gaan en stel me de 
vraag of hij of zij nog steeds de juiste kine krijgt. Ik heb 
niet de tijd gehad om lang genoeg stil te staan bij vragen 
in verband met werk en de mentale toestand. Lukt het 
allemaal thuis? Hoe gaat het met de relatie? En nog zoveel 
vragen. Dat moet beter kunnen. Ik wil er op onze dienst 
een speerpunt van maken dat de patiënt centraal staat. De 
patiënt als persoon, niet de patiënt als “een scan” of een 
“MS-casus”.

Patiënten beter omkaderen
Het is op dat moment dat ik op zoek ga naar een manier 
om de mensen beter te kunnen omkaderen. Contact 
opnemen met het TMST uit Melsbroek lijkt me de evidente 
keuze. Enkele mails heen en terug en een samenwerking 

TMST brengt de aanwerving van een MS-verpleegkundige 
in een stroomversnelling. Rowie, onze eigen MS-
verpleegkundige, wordt met open armen verwelkomd door 
het team van Melsbroek en neemt meteen haar plaats in 
tijdens de TMST-raadpleging in Bonheiden. 

Eerste stap in verdere uitbouw
Al snel komt de routine van de multidisciplinaire 
raadplegingen op gang en krijgen we een duidelijk zicht op 
welke mensen het meeste baat hebben bij een dergelijke 
consultatie. En dat blijken er al snel heel wat te zijn. Zowel 
de jonge persoon die een nieuwe diagnose heeft gekregen 
als de wat oudere persoon met een langer MS-verhaal 
en al redelijk wat neurologische uitvalsverschijnselen. Al 
deze mensen kunnen met hun eigen vragen terecht bij de 
verschillende leden van het team. Voor de een is de bijdrage 
van de sociaal verpleegkundige vooral interessant, terwijl 
voor de andere een herevaluatie van het huidige kine-
schema nieuwe inzichten oplevert.

De samenwerking met het multidisciplinair team van 
Melsbroek is voor ons slechts een eerste stap in de verdere 
uitbouw van onze eigen multiple sclerose raadpleging in 
het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De meest tastbare 
volgende stap is, zoals eerder aangehaald, de komst van 
onze MS-verpleegkundige. Ze ontpopt zich al snel tot 
hét aanspreekpunt voor de personen met MS. 
Onze patiënten krijgen heel snel door dat ze het steeds 
bereikbare en laagdrempelige aanspreekpunt is. 
Het betekent een enorme meerwaarde voor de kwaliteit 
van onze zorg. Haar komst zorgt er ook voor dat we met 
onze dienst kunnen deelnemen aan klinische studies, 
waarbij we meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe 
behandelingen voor MS. Maar ook daar stoppen we 
niet. Het is immers goed geweten dat geheugen en 
concentratiemoeilijkheden al vroeg in het ziekteverloop 
kunnen optreden. Op onze dienst proberen we daarom 
sinds kort alle mensen met een nieuwe diagnose te 
laten onderzoeken door onze neuropsychologe Dorien 
Timmers. Ze heeft inmiddels een aangepaste test 
ontwikkeld die specifiek toegespitst is op het opsporen 
van cognitieve moeilijkheden die vroegtijdig optreden in 
het verloop van MS. Ze begeleidt en coacht ook mensen 
die op zoek zijn naar manieren om met hun beginnende 
geheugenmoeilijkheden om te gaan. 

Ontbolsteren tot echte MS-unit
Als aanvulling op de multidisciplinaire raadpleging nemen 
de urologen inmiddels ook actief deel aan ons zorgpad 
voor mensen met multiple sclerose. Dr. Florin Hendrik-Jan 
is het rechtstreekse aanspreekpunt waar mensen met 
urinaire klachten snel terechtkunnen voor bijkomend 
advies. Of hoe we van een kleine neurologische dienst 
verder ontbolsteren tot een echte MS-unit. 
De MS-unit houdt in dat rond de centrale as patiënt-
MS-verpleegkundige-neuroloog een netwerk van 

is geboren. Het is spannend uitkijken naar die eerste 
raadpleging. Het team uit Melsbroek arriveert netjes op 
tijd. Ze hebben de weg naar het Imeldaziekenhuis allemaal 
vlot gevonden: de revalidatiearts, de kinesist, de sociaal 
verpleegkundige, de MS-verpleegster en de diëtiste. Na een 
korte kennismaking worden de patiënten die aan de eerste 
raadpleging zullen deelnemen even voorgesteld. Wat later 
vertrekt iedereen naar het toegewezen bureau. De eerste 
TMST-raadpleging is begonnen…

Het is meteen een schot in de roos. De feedback die ik 
krijg van de mensen die zich ervoor hebben aangemeld 
is ronduit super. Ik kom ook heel wat te weten over mijn 
patiënten. Blijkbaar vertellen mensen toch andere dingen 
aan een verpleegkundige of een kine dan aan een arts… 
Moeilijkheden in de relatie en vragen rond seksualiteit, maar 
ook kleine ongemakken in verband met loophulpmiddelen. 
Ze worden kennelijk minder belangrijk ingeschat dan het 
bespreken van het resultaat van de scan of men wil er 
de neuroloog niet mee lastig vallen. Of men denkt dat er 
toch niets aan te doen is en zo maar verder moet doen. 
Niets is minder waar. Ik besef dat we de mensen op onze 
raadpleging nog beter kunnen begeleiden als ik hulp van 
een verpleegkundige inschakel. De samenwerking met het 

specialisten wordt opgebouwd. Op die manier kunnen 
mensen voor specifieke klachten of zorgen meteen 
naar de juiste specialist verwezen worden, zodat ze op 
een zo professioneel mogelijke manier zo snel mogelijk 
geholpen worden. Het TMST uit Melsbroek vormt hier een 
perfecte aanvulling. De reeds in Melsbroek uitgewerkte 
zorgprogramma’s kunnen op maat van onze patiënten 
aangeboden worden. 

Het speerpunt van onze MS-unit is de patiëntbetrokkenheid 
en communicatie met onze patiënten. Het is onze 
overtuiging dat het informeren van mensen met een nieuwe 
diagnose van essentieel belang is. Wanneer je op een dag 
in een consultatieruimte te horen krijgt dat je MS hebt, is 
dat zoals een aardbeving. Alle zekerheden van vroeger zijn 
niet meer zeker. Het is dan van belang dat je goed wordt 
opgevangen en terecht kan bij het team met al je vragen. 
Maar ook als je al langer onderweg bent en je ziekte al beter 
kent, kan het gebeuren dat er vragen opduiken en je op 
zoek wil gaan naar informatie.

Inzetten op sociale media
Om die reden zijn we met onze dienst ook onze eerste 
stappen aan het zetten op de sociale media. We proberen 
aan de hand van berichten belangrijke informatie over MS 
te delen. In hetzelfde kader zijn we momenteel aan het 
onderzoeken of en hoe we ook tussen raadplegingen door 
in contact kunnen blijven met onze patiënten. Het is hierbij 
de bedoeling om op regelmatige tijdstippen te kunnen 
peilen naar iemands gemoedstoestand, maar ook eventuele 
MS-symptomen. We blijven op zoek gaan naar manieren 
om mensen juiste informatie aan te bieden over de huidige 
stand van zaken in het onderzoek en de behandeling van 
multiple sclerose. 

Samengevat heeft de samenwerking met het team van 
Melsbroek de verdere uitbouw van onze MS-raadpleging 
een bijzondere impuls gegeven. We kijken dan ook uit naar 
een jarenlange samenwerking met het team. Het komt onze 
zorg voor personen met MS alleen maar ten goede.

De patiënt als persoon centraal.
Dr. Maarten Dewil, Neuroloog Imeldaziekenhuis Bonheiden

IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN 
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De TMST-raadpleging is sinds enkele jaren een vaste waarde 
in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden. Sinds 2,5 jaar heb ik 
het voorrecht om deel uit te maken van het team. 

Bij mijn start als MS-verpleegkundige mocht ik vrijwel 
meteen kennismaken met deze manier van werken. Wat 
me opviel waren de vele vragen die patiënten hebben, 
maar ook de vele antwoorden die meteen gegeven 
konden worden. Er werd op korte tijd heel veel informatie 
uitgewisseld. Wie er precies deelneemt aan deze 
raadpleging is zeer verschillend. Er zijn enkele patiënten die 
graag op regelmatige basis gebruik maken van de TMST-
raadpleging. Meestal is het op vraag van de patiënt. Voor 
pas gediagnosticeerde patiënten is het vaak goed om aan 
te sluiten bij deze raadpleging. De vele vragen kunnen dan 
meteen beantwoord worden, wat een groot voordeel is voor 
de patiënt. Er kunnen dagdagelijkse tips gegeven worden 
voor alle levensdomeinen.

Oprechte interesse in de leefomgeving 
Wat ik zelf als een grote meerwaarde zie aan de 
raadpleging, is het feit dat er verder wordt gekeken dan 
alleen de behandeling. We tonen ook een oprechte 
interesse in de leefomgeving van de patiënt en diens 
nabije omgeving. De raadpleging vindt hier vier keer per 
jaar plaats. Soms is dit wat te weinig en is de vraag groter. 
Dan zijn we genoodzaakt om patiënten rechtstreeks door 
te verwijzen naar het Nationaal MS Centrum in Melsbroek. 
Voor sommige patiënten is een eerste kennismaking 
aangenamer in hun “vertrouwde” omgeving, namelijk 
het gekende ziekenhuis. Echter zijn er velen die nadien, 
weliswaar soms met een klein hartje, graag kennismaken 
met het NMSC aan de hand van een zorgprogramma. 
Patiënten zijn echter vrij om hierop in te gaan. Het zoeken 
naar bijvoorbeeld een mobiliteitshulpmiddel gaat net iets 
vlotter met een zorgprogramma. Het effectief opstarten 
van dit programma is niet voor iedereen evident. Het zou 
misschien helpen mochten wij een TMST-raadpleging 
organiseren in Melsbroek. Patiënten hebben soms een 
duwtje in de rug nodig. Zo kan er kennisgemaakt worden 
aan de hand van een ambulant zorgprogramma en dient 

Spreken over een multidisciplinair team of revalidatie bij 
MS roept als doelgroep meestal personen met (meerdere) 
zichtbare beperkingen op. ‘Advies’, ‘oefentherapie’ en 
allerhande technieken om de gevolgen van de ziekte aan te 
pakken, duiken dan meteen op in ons vizier. Dat klopt, maar 
de missie van de TMST-crew start al veel eerder.

Als TMST ontmoeten we in de satellietziekenhuizen 
personen met een al dan niet recente diagnose van MS of 
aanverwante aandoening. In de recent gediagnosticeerde 
populatie krijgen we opvallend veel vragen in de zin van: 
• ‘Wat kan ik doen om mijn ziekte onder controle 
  te houden?’
• ‘Hoe ga ik om met die slopende vermoeidheid?’
• ‘Wat als ik mijn job in de huidige vorm niet  
 meer aankan?’
Zelfs na een behoorlijk goed herstel van een MS-aanval 
houdt dit hen dagelijks bezig

Gezonde beslissingen en oplossingsgericht 
gedrag promoten
Uit onderzoek is meermaals gebleken dat het krijgen van 
de diagnose van MS heel veel stress met zich mee brengt. 
Op verschillende levensdomeinen zoals opleiding, werk, 
relaties en ook in sociale rollen moet opnieuw gezocht 
worden naar coherentie waarbij MS ergens een plaats 
moet krijgen (en liefst niet in de cockpit). In het begeleiden 
van dit aanpassingsproces voelt het TMST zich als een 
vogel die op zoek gaat naar thermiek. Studies leren ons 
immers dat personen met een recente diagnose van 
MS vaak emotionele en vermijdende coping strategieën 
aanwenden en een minder actieve omgangsstijlen 
hanteren. Dit houdt op korte en lange termijn risico’s in op 
een ongezonde levensstijl, comorbiditeit (hoge bloeddruk, 
diabetes…) en psychopathologie. Mentale problemen zoals 
angst en depressie zijn daarenboven gerelateerd aan 
lagere therapietrouw, lagere socio-economische status en 
gereduceerde professionele activiteit.

Daarom is het promoten van gezonde beslissingen en 
oplossingsgericht gedrag onze focus in de benadering van 

men niet opgenomen te worden. De keuze laten aan de 
patiënt is nog steeds de beste keuze. 

Ruimere benadering
Naast de TMST-raadpleging, proberen we ook patiënten 
zoveel mogelijk ruimer te benaderen. Indien nodig sturen 
we hen door naar andere disciplines binnen het ziekenhuis 
na onderling overleg. Zo proberen we samen te werken 
met een vaste neuropsychologe, uroloog, dermatoloog en 
nog vele anderen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar we 
doen ons best. Dokter Dewil heeft er daarom voor gekozen 
om een aparte MS-raadpleging op te starten waarbij de 
patiënt meer tijd krijgt om alles te bespreken. Daarnaast 
overleggen we ook met externe hulpverleners die patiënten 
omkaderen. We proberen onze patiënt zo goed mogelijk te 
ondersteunen op elk levensdomein.

Wat ik momenteel ervaar als een “gemis”, is de afwezigheid 
van een psycholoog. Voor heel wat patiënten valt de 
diagnose zwaar. We proberen hier veel tijd en aandacht aan 
te besteden. Toch merken we soms op dat psychologische 
ondersteuning wenselijk is. Vandaag de dag hangt er voor 
veel mensen nog een stigma rond het vragen van hulp. 
Hierdoor zou een korte kennismaking met een psycholoog 
tijdens de TMST-raadpleging zeker en vast een meerwaarde 
kunnen zijn. Het kan ook voor familie zeer wenselijk zijn om 
hier gebruik van te maken.

Kortom, de TMST-raadpleging zorgt ervoor dat patiënten op 
een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het 
Nationaal MS Centrum en op termijn eventueel overgaan 
tot een revalidatieprogramma. Maar ook wij als team kijken 
steeds enorm uit naar de TMST-raadpleging om samen 
onze kennis met elkaar te delen en over te brengen.

de patiënt in de beginfase van de ziekte. Het TMST werkt 
om deze reden bij voorkeur preventief. We zien onze rol 
als een soort coach in het – zo gezond mogelijk – leven 
met MS. We exploreren met de patiënt de hulpbronnen in 
zichzelf en in zijn omgeving.
 
Het belang van veerkracht begrijpen
Veerkracht is een concept dat de laatste jaren steeds 
meer in de MS-literatuur bestudeerd wordt. Dit 
concept wordt gedefinieerd als een genetisch bepaalde 
persoonlijkheidstrek die de negatieve invloed van stress 
tempert en een buffer vormt tegen de impact van 
tegenslagen. Steeds meer bekijkt men veerkracht ook als 
een dynamisch proces. Door een positieve interactie 
met de omgeving ondersteunt veerkracht het persoonlijk 
aanpassingsproces bij veranderingen. Positieve ervaringen 
bekrachtigen het gevoel van in staat te zijn om tegenslagen 
te boven komen. Daar willen we als TMST op inzetten.

Omwille van het protectief karakter van veerkracht vinden 
we het als TMST belangrijk om kort op de bal te spelen en 

Verder kijken dan alleen maar de behandeling.
Rowie Jacobs, MS-verpleegkundige Imeldaziekenhuis Bonheiden

Veerkracht: vleugels voor personen met MS.
Dr. An van Nunen, Specialist Fysische Geneeskunde en Revalidatiearts

IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN 

”Er is ruimte om naar 
de leefomgeving van de 

patiënt te kijken.”
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personen met een diagnose van MS zo snel mogelijk op het 
goede spoor te zetten qua advies en begeleiding. We willen 
hen helpen om te investeren in gezondheidsbevorderend 
gedrag. Teamleden nodigen uit tot communicatie, 
stimuleren tot lichaamsbeweging en stresshantering, 
informeren over gezonde voeding en over ondersteunende 
maatregelen vanwege de overheid. Het ‘waarom’ van deze 
adviezen wordt eveneens in de verf gezet.
 
Vroeg en breed benaderen: het werkt! 
Naast onze ervaring dat personen met een recente 
diagnose vol vragen zitten, ervaren we dat onzichtbare MS-
symptomen zoals vermoeidheid, cognitieve veranderingen, 
sfincter of seksuele problemen leiden tot verzwegen lijden 
en hardnekkig onbegrip in de omgeving van de patiënt. We 
zijn al lang voorbij het stadium dat we ongerust waren om 
een persoon met MS met weinig zichtbare problemen de 
stuipen op het lijf te jagen door te vragen naar urologische 
problemen of depressieve gevoelens. Problemen durven 
benoemen en doorvragen waar nodig, blijkt juist positief 
probleemoplossend gedrag in de hand te werken. Dat wil 
het TMST ondersteunen. 

Tijdens een TMST-raadpleging heeft de patiënt enkele 
uren de tijd om verschillende teamleden te ontmoeten en 
om vragen of zorgen op tafel te leggen. Informatie uit 
velerlei bronnen kan worden gecheckt dankzij de kennis en 
ervaring van de MS-experts. De ontmoeting met een nieuw 
gezicht geeft de kans om die lang ingehouden vraag toch te 
stellen of het eerder gekregen advies nog eens te toetsen. 
Patiënten (en hun naasten) grijpen deze kans dan ook vaak 
en voelen zich beluisterd. De multidisciplinaire raadpleging 
wordt een positieve ervaring en de patiënt is de MS-
neuroloog dankbaar voor het aanbod.

Langs de andere kant van de tafel zoekt de MS-expert 
in de beperkte tijd die hij tijdens een screening heeft 
(30 minuten), zo snel mogelijk naar de essentie van 
de hulpvraag. Het doel is in eerste instantie een 
ondersteunend en stimulerend contact te leggen met 
de patiënt. Daarin exploreren we samen een richting in 
het opbouwen van een positieve(re) attitude tegenover de 
MS-behandeling en het leven met de ziekte. Een belangrijke 
hulpbron hierbij is inzicht, dat noodzakelijkerwijs ook in 
de naaste omgeving van de patiënt moet groeien. Daarom 
verwelkomen we ook graag partners of een familielid op de 
raadpleging of tijdens een zorgprogramma.

Drempels verlagen
Tijdens een TMST-screeningsraadpleging wordt naast 
adviesverlening ook gescreend naar noden tot meer 
specifieke zorg. In dat geval werken we heel bewust 
aan het verlagen van de drempel naar zorgverlening in 
de eigen regio en in het ziekenhuis waar we hen samen 
met hun MS-neuroloog en MS-verpleegkundige zien. 
Wanneer nodig adviseren we tot een bijkomend onderzoek 

of specialistisch advies (urologie, orthopedie, gastro-
enterologie…), tot kinesitherapie in de thuisomgeving, tot en 
met de ambulante revalidatie in het vertrouwde ziekenhuis. 
Wanneer een meer gespecialiseerd zorgprogramma 
in het NMSC nuttig zou zijn, wordt dit in overleg met de 
MS-neuroloog aan de patiënt voorgesteld. Het TMST 
streeft naar positieve ervaringen die de veerkracht in 
de vleugels van de persoon met MS versterken en zijn 
‘natuurlijke weerstand’ verhogen. Het team belichaamt de 
geruststelling dat er oplossingen bestaan voor problemen 
door MS, zowel nu als eventueel in de toekomst.

Psychologische aspecten
Bij de oorspronkelijke samenstelling van het TMST dat op 
verplaatsing zou gaan moesten keuzes worden gemaakt. 
Dat was niet eenvoudig, want iedere discipline heeft immers 
zijn overduidelijke bijdrage. De psycholoog gaat bijvoorbeeld 
op heden niet mee naar de satellietziekenhuizen. 
Desalniettemin hebben de andere teamleden bijzondere 
aandacht voor psychologische aspecten wat tot uiting 
komt tijdens de nabespreking, het multidisciplinair 
overleg. Een psycholoog kan op de korte tijd van een 
screeningsraadpleging uiteraard niet remediëren maar 
zou – waar nodig – de drempel naar psychologische 
hulp kunnen verlagen. Over deze optie zal, net zoals 
over het inspelen op evoluerende noden bij toekomstige 
veranderingen in de MS-populatie, verder worden 
nagedacht.

Het is een dankbare plaats: als TMST samenwerken met 
de MS-neuroloog, de MS-verpleegkundige en de patiënt. 
We zijn ervan overtuigd dat correcte informatie, advies 
op maat en het laten ervaren dat er oplossingen bestaan 
voor problemen door MS, de perfecte handbagage biedt 
die patiënten en hun families nodig hebben om zo ‘licht’ 
mogelijk te reizen. Het TMST stimuleert de patiënt om als 
piloot plaats te nemen in de cockpit en zelf zijn koers uit 
te zetten. Naast hem zitten de MS-neuroloog en de MS-
verpleegkundige als copiloot. De TMST-crew waakt over 
vliegwaardigheid en brandstofpeil. 

De piloot kan op beide oren slapen: het vliegtuig zal nooit 
onbemand zijn.

“Positieve ervaringen 
bekrachtigen het gevoel in 

staat te zijn om tegenslagen 
te boven te komen. 

Daar willen we als TMST 
op inzetten.”

B.J. uit Koksijde  
na 2de TMST afspraak

"Alhoewel ik al bekend was met verschei-
dene aspecten van MS, heb ik toch 
nieuwe weetjes, hulpstukken en nieuwe 
behandelingen opgepikt. Voor mij zeker 
een pluspunt! "
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