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Cruciale zorg, elke dag, 
dankzij externe zorgverleners 

en mantelzorgers 
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

“Sommige externe 
zorgverleners en 

mantelzorgers spannen zich 
al tientallen jaren in.

Hun dagelijkse inzet is 
van cruciaal belang 
in de omkadering 

van elke dag.”

In ons nieuwe nummer belichten we de motivatie van 
personen die zich inzetten voor de dagelijkse zorg aan 
personen met MS buiten ons ziekenhuis. We hebben het 
dan over externe zorgverleners en mantelzorgers. 

Sommige van hen spannen zich al tientallen jaren in 
om het leven van personen met MS beter te maken. 
Hun dagelijkse inzet als huisarts, verpleegkundige, 
mantelzorger, therapeut, chauffeur enzovoort is van 
cruciaal belang in de omkadering van elke dag. 

Daarnaast komen ook onze sociale dienst en 
kwaliteitscoördinator aan het woord. De expertise 
van de sociale dienst in de omkadering van 
personen met MS is cruciaal om hen te begeleiden 
in de administratieve mallemolen van ons 
gezondheidszorgsysteem. De medewerkers van de 
sociale dienst gebruiken hun kennis en kunde van de 
sociale wetgeving om ervoor te zorgen dat personen 
met MS ook op dat vlak ondersteund worden. 

Onze kwaliteitscoördinator geeft u een overzicht 
van de verschillende tevredenheidsenquêtes die het 
National MS Center op regelmatige basis uitvoert 
om ervoor te zorgen dat we als ziekenhuis gepast 
kunnen reageren op eventuele problemen. 
Die enquêtes laten ons toe om voor de verschillende 
patiëntengroepen indien nodig ook aangepaste 
maatregelen te treffen om garant te staan voor 
een nog betere zorg voor personen met MS.

En corona?
Wanneer u dit leest zullen de meeste van onze 
medewerkers en patiënten waarschijnlijk opnieuw 
een boostervaccin hebben gekregen. We hopen 
als ziekenhuis opnieuw een vaccinatiegraad van 
97% (of meer) te bereiken.
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De medewerkers van de sociale dienst zetten zich elke dag 
in om mensen met MS (en aanverwante degeneratieve 
neurologische aandoeningen) te begeleiden naar een 
zo groot mogelijke zelfredzaamheid in hun dagelijkse 
activiteiten. Zo kunnen ze maximaal de maatschappelijke 
rollen opnemen die voor hen belangrijk zijn als partner, 
als ouder, als werknemer (of werkgever), als vriend, lid van 
een vereniging enzovoort.

Wie zijn wij?
12 medewerkers, zowel voltijds als deeltijds, vormen 
samen de ruggengraat van de sociale dienst in het 
National MS Center. Deze mensen hebben een diploma 
maatschappelijk werk of sociale verpleegkunde op zak als 
basis en zijn ondertussen al een aantal jaren gepokt en 
gemazeld in de specifieke begeleiding van mensen met MS 
in alle mogelijke stadia van de ziekte. Al naargelang het 
zorgprogramma waarin patiënten worden opgenomen, 
liggen de accenten ook wat anders. 

Waarom doen wij wat wij doen?
We stellen vast dat de verwachtingen en perceptie rond 
sociaal werk in het algemeen, en dus uiteraard ook in een 
revalidatieziekenhuis als het National MS Center zeer 
uiteenlopend zijn. Daarom is het van groot belang om de 
taakinhoud zo duidelijk mogelijk te definiëren en af te 
bakenen. Een aantal stevige kapstokken zijn essentieel om 
een goed onderbouwd en evidence based takenpakket uit 
te werken. 

De persoon met MS in zijn context 
Rina Verdoodt, Disciplinespecialist sociale dienst

DE SOCIALE DIENST IN HET NMSC

"De perceptie 
rond sociaal werk 

is heel 
uiteenlopend."

RICHTLIJNEN "SOCIAAL WERK 
IN ZIEKENHUIZEN" 
FOD VOLKSGEZONDHEID

ICF

RIMS (SIG)

ZORGNET-ICURO WERKGROEP 
SOCIALE DIENSTEN IN DE 

ZIEKENHUIZEN

EXTERNE VORMINGEN 
EN STUDIEDAGEN

KENNISDELINGEN 
INTERVISIE BINNEN DE 
EIGEN DISCIPLINE

WERKGROEPEN EN OVERLEGFORA, 
BV NEXUZ, PVF, STUURGROEP 
CHRONISCHE CONVENTIE, BELRAI,...

INTERDISCIPLINAIRE 
KENNISDELING

PARTICIPATIEACTIVITEITEN

EXTERNE 
FACTOREN

PERSOONLIJKE
FACTOREN

FUNCTIES EN 
ANATOMISCHE 

EIGENSCHAPPEN

AANDOENINGEN, 
ZIEKTEN

ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health

Gezondheidstoestand
Een eerste bron van inspiratie is de “International 
Classification of Functioning, Disability and Health”, (ICF), 
het bio-psychosociaal model dat door de WHO werd 
uitgewerkt en ondertussen een zeer brede ingang heeft 
gevonden in de gezondheidszorg. In dit model wordt 
gezondheid en gezondheidsproblemen gezien als een 
dynamische interactie tussen lichamelijke, persoonlijke 
en omgevingsfactoren. De sociale dienst focust vooral op 
contextuele factoren en op alles wat het activiteiten- en 
participatieniveau van een patiënt naar een niveau kan tillen 
dat hij wenst te bereiken of te behouden.

Een tweede en zeer belangrijke basis is de “Gids sociaal 
werk in ziekenhuizen”, (FOD Volksgezondheid, 2016). 
Daarin wordt vanuit een aantal maatschappelijke evoluties 
de kerntaken van het sociaal werk in ziekenhuizen in kaart 
gebracht. Sociaal werkers krijgen een aantal opdrachten in 
2 grote domeinen:

• Patiëntgebonden activiteiten - 7 kerntaken:
1. Psychosociale hulpverlening
2. Sociaal onderzoek en rapportage
3. Zorgcoördinatie en ontslagmanagement
4. Concrete hulpverlening (sociaal-administratief,  
 sociaal-financieel, juridisch-administratief en materieel)
5. Preventie
6. Belangenbehartiging
7. Signaalfunctie

• Niet-patiëntgebonden activiteiten:
1. Bijdragen tot de kwaliteit van de     
 ziekenhuisdienstverlening
2. Deskundigheidsontwikkeling

Door deelname aan allerlei interne en externe overlegfora 
en werkgroepen wordt de kennis up-to-date gehouden en 
wordt tergelijkertijd ook de specificiteit van onze doelgroep 
onder de aandacht gebracht van diverse externe instanties.
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"Individuele begeleiding, 
dat is onze focus."



Hoe gaan we concreet te werk?
Naast een aantal deeltaken, zoals begeleiding van 
vrijwilligers en logistieke ondersteuning van externe 
patiëntactiviteiten, ligt de belangrijkste focus van de sociale 
dienst bij de individuele begeleiding van de persoon met MS 
en zijn omgeving. 

Multidisciplinaire consultatie (TMST)
Patiënten en hun partner of andere naasten krijgen bij 
hun eerste (of volgende) consultatie in het ziekenhuis de 
kans om een afspraak te maken met een medewerker van 
de sociale dienst. MS brengt heel wat sociaal gerelateerde 
vragen mee, bv. op vlak van tewerkstelling, professionele 
thuisomkadering, financiële tussenkomsten, mobiliteit 
enzovoort. Vaak zijn er ook vragen rond het specifieke 
zorgaanbod in het National MS Center of hebben mensen 
nood aan ondersteuning op psychosociaal vlak. 

Opname
Een opname in ons ziekenhuis is geen alledaags gebeuren. 
Daarom maakt een gesprek met de sociaal werker 
standaard deel uit van de opnameprocedure. Patiënten 
en hun naasten krijgen de kans om vragen te stellen en 
relevante aandachtspunten aan te kaarten, die belangrijk 
zijn voor de verdere behandeling en begeleiding tijdens de 
opname. 

Evaluatie van de sociale context en 
vaststellen van de behandeldoelen
Aan de hand van het sociaal dossier in het elektronisch 
patiëntendossier en een specifieke evaluatieschaal 
(Environmental Status Scale) wordt de sociale context 
in kaart gebracht en worden, samen met de patiënt, de 
behandeldoelen vastgesteld.

Laagdrempelig
De sociale dienst wil zich bewust laagdrempelig opstellen 
naar patiënten en hun omgeving. We zijn gemakkelijk 
bereikbaar via telefoon, mail of afspraak en binnen elk 
zorgprogramma worden op regelmatige basis afspraken 
met de sociale dienst gepland.

Rond-de-tafel
Patiënten en partners of familie krijgen de kans om deel 
te nemen aan een zorgoverleg in het ziekenhuis, met voor 
hen relevante medewerkers van het multidisciplinaire team. 
Indicaties voor dit overleg kunnen zeer uiteenlopend zijn 
en de vraag kan zowel van patiënt als familie uitgaan, als 
van het ziekenhuisteam. De sociaal werker organiseert en 
coördineert dit overleg.

Huisbezoeken
Regelmatig wordt een huisbezoek georganiseerd. 
Meestal zijn de sociaal werker en de ergotherapeut van 
het ziekenhuis aanwezig, samen met de patiënt en zijn 
naasten. Een huisbezoek is aangewezen voor advies over 
en motiveren van hulpmiddelen en woningaanpassingen, 
ontslagbegeleiding, overleg met professionele thuiszorg of 
nog andere, gerichte indicaties.

Samenwerking met externe diensten
Contacten en samenwerking met professionele 
thuiszorgdiensten zijn zeer belangrijk. De sociaal werker 
fungeert als aanspreekpunt voor vragen en problemen 
vanuit deze diensten en verwijst intern door als dat 
nodig is. Ook met overheidsdiensten als VAPH en FODSZ 
zijn er regelmatig contacten, waarbij efficiëntie en 
belangenbehartiging, maar ook correcte toepassing van 
de regelgeving van groot belang zijn.

Zorgcontinuïteit 
Patiënten worden vaak longitudinaal in verschillende 
zorgprogramma’s begeleid in ons centrum. Het National 
MS Center is daardoor één van de actoren in de vaak 
waaier van diensten waarop mensen met MS een beroep 
kunnen doen. De evolutie van ziekenhuiszorg naar 
transmurale zorg is een zeer actuele en belangrijke tendens 
in de gezondheidszorg. Door zijn expertise op dit vlak 
wordt de rol van sociaal werker als verbindingsfiguur tussen 
het ziekenhuis en de andere actoren meer en meer in 
de verf gezet. 

Meer informatie? 
Mail naar rina.verdoodt@mscenter.be 
of bel het nummer 02/5978650.
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We leven op onze manier: 
minder snel, maar daarom niet minder goed

Walter Deventer, Partner van een persoon met MS

Wanneer MS je leven 
overneemt

Guido Vanwinckel, Partner van een persoon met MS

MANTELZORGER GETUIGT MANTELZORGER GETUIGT

De eerste tekenen
Enkele weken voor ons huwelijk, april ‘85, werd Rita 
opgenomen ter observatie omdat ze last had van 
dubbel zicht en een deels slapende tong. Er werden 
toen verschillende testen gedaan en ruggenmergvocht 
afgenomen.

De dag van ons huwelijk, zaterdag, kreeg Rita van de 
huisarts nog een spuit cortisone, net voor we naar de kerk 
gingen. We wisten nog steeds niets. Op de vraag die Rita 
toen stelde: “Dokter, is het soms MS wat ik heb?”, heeft ze 
geen antwoord gekregen. De dokter is gewoon vertrokken.

Ikzelf had nog nooit iets van of over MS gehoord. Ik wist niet 
goed wat het was en tot wat dit allemaal kon leiden, en wou 
het ook niet (weten).

Een derde partij in het huwelijk
In deze beginperiode, ook de beginperiode van ons 
huwelijk, was het belangrijk voor mij dat we samen op 
onze eigen benen konden staan, ons eigen leven konden 
uitbouwen. Kortom huisje, tuintje, gezinnetje en al wat 
erbij hoort. Op hetzelfde moment was MS een derde partij 
geworden. Ik kende die partij niet, ik wist er niets van, wist 
niet hoe ze ons leven ging bepalen, kortom ik wilde die 
wegduwen, verdringen.

Stilletjes aan kreeg Rita wel meer en meer last. 
Gevoelsstoornissen, evenwichtsstoornissen, 
vermoeidheid ... en werd het ook moeilijker om te gaan 
werken en dat vol te houden, tot op het moment dat ze 
van het werk naar huis gebracht werd. Haar loopbaan 
bij de bank zat er noodgedwongen op.

Voor mezelf betekende het woord MS nog niet veel, 
ik dacht niet te veel na bij wat het was en wat de 
gevolgen zouden kunnen zijn. Ik wist wel dat het er niet 
rooskleurig uitzag, zeker niet na enkele ernstige opstoten 
(evenwichtsstoornissen), die enkele weken aanhielden, geen 
eten kunnen binnenhouden, steeds in bed liggen enzovoort. 

Ik ben Guido, mantelzorger van mijn echtgenote Monique. De MS-
diagnose kreeg ze 10 jaar geleden, kort nadat zij voor de eerste keer 
werd opgenomen met verlammingsverschijnselen. De neuroloog raadde 
ons aan om het National MS Center in Melsbroek te contacteren voor 
grondig onderzoek.

Van ingrijpende diagnose …
De diagnose kwam natuurlijk hard aan, maar veel tijd werd ons niet 
gegund om het te laten bezinken. Na een half jaar zat Monique al in een 
rolstoel en aanpassingen in het huis en de auto dienden zich aan. De 
geplande verbouwingen waren zo ingrijpend dat we beslisten ons huis 
te verkopen. We kochten een nieuw appartement waarin we de nodige 
aanpassingen konden laten doen. We verhuisden naar het centrum van 
de stad om overal dicht bij te zijn. De nieuwe aangepaste wagen diende 
enkel nog voor verre verplaatsingen.

Wij hebben MS geen plaats moeten geven. Het neemt gewoon je 
leven over. Pas achteraf kan je gaan kijken wat er nog kan, hoe je 
toch gedeeltelijk je eigen leven kan leiden. Nooit heb ik getwijfeld om 
Monique de nodige tijd en zorgen te geven. Ik heb altijd gezegd dat 
we er samen voor stonden en door moesten. Onze relatie is gewoon 
anders maar hechter geworden. Het huishouden is volledig door mij 
overgenomen. Eén maal per week komt er een poetsvrouw en elke 
morgen passeert het Wit-Gele kruis om de dag in gang te krijgen. 
Dagelijks komt ook de kine langs.

… naar een nieuwe routine 
Tegenwoordig is er een zekere routine ontstaan. We gaan geregeld 
samen op verlof. Op maandag gaat Monique naar Melsbroek voor 
therapieën, waardoor ik een vrije dag heb. Ik neem geregeld een 
paar uurtjes voor mijn hobby’s: muziek spelen en fietsen. Ik probeer 
voldoende tijd voor mezelf vrij te maken en dat lukt aardig. Voor 
problemen kan ik altijd in Melsbroek terecht. We zetelen ook allebei in 
het bestuur van de MS-liga Oost-Brabant. We organiseren zo allerlei 
activiteiten voor andere MS-patiënten uit onze regio.

De toekomst is niet te voorspellen en probeer ik uit mijn hoofd te 
houden. We zien wel wanneer zich wijzigingen voordoen. Voor andere 
mantelzorgers heb ik slechts één advies: geniet van wat nog kan en 
neem genoeg tijd voor jezelf.

Toen hoopte ik elke dag op beterschap, die er pas stilletjes 
aan na enkele weken kwam, heel frustrerend voor mij, laat 
staan voor haar.

Stoorzender onder ogen zien
Na enige tijd en enkele opstoten later, wat bij mij de moed 
wel in de schoenen deed zakken, moest ik noodgedwongen 
wel kleur bekennen en de waarheid onder ogen zien. Er was 
en is een derde, onvoorspelbare partij in het spel.

Stilletjes aan moest Rita meer en meer afgeven en moest 
ik er meer bijnemen, wat voor ons beiden niet gemakkelijk 
was en soms in frustraties en ruzie uitmondde. Met de jaren 
groeide bij mij het besef, de kennis en de invloed over en 
door MS.

Van verwerking tot nieuwe opdoffer
Ondertussen zijn we zoveel jaren verder en zijn we redelijk 
goed op elkaar ingespeeld. De derde partij heb ik een 
plaatsje (moeten) geven, dat wil nog steeds niet dat ik die 
wil. Aanvaarden is nog iets anders.

Na een viertal jaar werd onze dochter Kathleen geboren, na 
vele vragen, info, doktersbezoeken, o.a. bij dokter D’hooghe. 
MS verschoof naar de vierde plaats. Zo goed als alles 
draaide rond Kathleen en Rita.

In 2007 sloeg het noodlot echter weer toe bij Rita. Ze kreeg 
een zware CVA te verduren, waardoor de linkerhelft van 
haar, reeds door MS geteisterde lichaam, niet meer mee 
wil. Ook weer een zware opdoffer voor ons, maar achteraf 
bekeken en na hetgeen we reeds allemaal meegemaakt 
hebben, ‘minder moeilijk’ te plaatsen. We moesten verder.

Veel hulp nodig en gevonden
In al die jaren hebben we via allerlei instanties, onze weg 
gevonden waar en hoe we, vooral voor Rita, lichamelijke, 
psychische, materiële en praktische informatie kunnen 
vinden. Rita heeft veel hulp nodig. Thuisverpleging, familiale 
hulp, hulp van mezelf enzovoort.

Ook gaat Rita wekelijks een dag 
ambulant naar het MS-center te 
Melsbroek en tweemaal per jaar gaat 
ze er ook enkele weken heen. Ze gaat 
dan intensief revalideren en krijg ik wat 
tijd voor mezelf, wat ik apprecieer en 
me goed doet.

Positief ondanks alles
In tegenstelling tot Rita, is het voor 
mij moeilijk om zelf stappen te zetten 
om met iemand over mijn problemen 
te praten, niettegenstaande het voor 
mij ook soms te veel wordt. Mezelf 
kennende zal ik niet snel hulp zoeken, 
ik heb meer aan mensen die ik goed 
ken en omgekeerd, die echt luisteren 
en zich kunnen inleven. 

Ondertussen kunnen Rita en ik, mede 
door de steeds positieve ingesteldheid 
van Rita, samen redelijk goed over onze 
problemen praten. We leven op onze 
manier, minder snel dan anderen, maar 
daarom niet minder goed. Wat me het 
meeste helpt en steunt, en wat ik ook 
van anderen die Rita kennen hoor, is 
haar positivisme en haar uitstraling.

"Die derde partij 
in ons huwelijk 

moest ik 
een plaats geven."
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Al sinds 1988 werkt de firma Hendriks nauw samen met 
het National MS Center voor het dagelijks vervoer van 
haar minder mobiele patiënten tussen thuis en therapie. 
Inmiddels dertien jaar geleden ben ik daar in dienst getreden 
als chauffeur en bestaat het grootste deel van mijn werk uit 
ritten voor het NMSC. Ik ben Renate van Weelden, 49 jaar 
geleden geboren in Nederland maar inmiddels woon en werk 
ik bijna 25 jaar in België. 

Geen patiënten, maar ‘gewoon’ klanten
Met de administratieve zaken hoef ik me gelukkig niet bezig 
te houden. Dat regelen mijn collega’s op kantoor allemaal 
rechtstreeks met de kliniek en verzekeringen. Mijn enige 
taak is om de klanten zo veilig en comfortabel mogelijk te 
vervoeren. Heel bewust spreek ik in mijn vakgebied over 
klanten en niet over patiënten. Dat zijn ze al voor genoeg 
mensen in hun leven, bij mij zijn ze even “klant is koning”. 

Een luisterend oor, een goed gesprek, een fijn muziekje, 
de temperatuur aangepast aan hun behoefte en natuurlijk 
een rijstijl die ze op het gemak stelt. Het grootste 
compliment wat ze me kunnen geven is in slaap vallen na 
een vermoeiende dag therapieën, dan weet ik zeker dat ze 
zich bij mij vertrouwd en veilig voelen. Maar ook iemand 
die wat triestig is door een gezellig gesprek en wat grapjes 
onderweg, thuis afzetten met terug een glimlach op het 
gezicht. Dat maakt ook mijn dag goed. 

Mensen, geen pakjes
Wij vervoeren niet van deur naar deur maar proberen 
altijd de klant zo netjes mogelijk achter te laten in de zorg 
van een familielid, huisgenoot of verzorgende. Zo niet 
aanwezig brengen we hen zelf binnen en zien er op toe dat 
ze ook weer veilig en comfortabel zijn. Een glaasje water 
inschenken op een warme dag of even helpen met een 
jas aan- of uitdoen. Kleine dingen die voor de betrokken 
persoon wel veel uit kunnen maken. 

Als je niet sociaal bent en graag anderen helpt, begin je 
niet aan een job als chauffeur bij Hendriks. We vervoeren 
mensen, geen pakjes. Wat dus betekent dat ik ook allemaal 
gezellige en sociale collega’s heb. Door de vele klanten die 
wij in de kliniek hebben staan we daar ook regelmatig met 
verschillende chauffeurs te wachten. Dit levert altijd een 
gezellige babbel op maar ook de hulpvaardigheid onderling 
is groot. 

Een klein seintje voor een rustige rit
Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn … 
vooral de toenemende filedruk en onvoorspelbaarheid door 
ongevallen op de baan maakt het ons regelmatig erg lastig. 
Het is elke dag al een hele puzzel voor onze collega’s op de 
planning om alles sluitend te krijgen maar alle onvoorziene 
omstandigheden gooien vaak roet in het eten om iedereen 
op tijd op te halen en op plaats van bestemming te krijgen. 
Wat natuurlijk voor ons frustrerend is maar zeker ook voor 
de klanten. Daarom is goede communicatie en iedereen op 
tijd op de hoogte houden van wijzigingen heel belangrijk. De 
meeste klanten zijn gewend om vaak op van alles te moeten 
wachten en hebben veel geduld maar weten wel graag waar 
ze aan toe zijn. Verwittigen dat je later gaat zijn en ongeveer 
hoeveel neemt een hoop onrust weg en maakt de volgende 
rit voor alle partijen aangenamer. 

Kortom, na ruim dertien jaar doe ik mijn job nog steeds 
met evenveel plezier. Misschien zelfs met meer omdat ik 
inmiddels zoveel van mijn klanten beter en persoonlijker 
heb leren kennen en nog beter weet hoe ik ze met kleine 
dingen kan helpen of plezieren. Ik hoop dit dus ook nog vele 
jaren te kunnen blijven doen.

Chauffeur met een warm hart
Renate Van Weelden, Chauffeur patiëntenvervoer

CHAUFFEUR MET EEN WARM HART

“Je moet sociaal zijn: 
wij vervoeren mensen, 

geen pakjes.”
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Joke Vervuren is sinds 2010 thuisverpleegkundige bij het 
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en neemt er het 
expertisedomein Ziekenhuisbezoeken voor haar rekening. 
Om meer inzicht te krijgen in patiënten met MS heeft Joke 
zich zoveel mogelijk ingelezen over de ziekte en de werking 
van het NMSC.

Opvolging thuis én in het ziekenhuis
Joke gaat namens het Wit-Gele Kruis langs bij patiënten 
die opgenomen zijn bij het National MS Center. “Patiënten 
worden jaarlijks opgenomen voor een check-up. Er wordt 
dan gekeken of ze extra hulp, hulpmiddelen of therapie 
nodig hebben zodat de thuissituatie aangepast kan worden. 
Soms worden ze ook opgenomen voor langere tijd, omdat 
de mantelzorger overbelast is of omdat ze een operatie 
moeten ondergaan. Nog weer andere patiënten verblijven 
op weekdagen in het NMSC. Door al die verschillende 
regimes is het heel belangrijk dat de communicatie tussen 
het NMSC en de thuisverpleegkundigen grondig verloopt.”

De zorgen van de thuisverpleegkundigen en zorgkundigen 
stoppen niet wanneer een patiënt voor bepaalde duur 
in het National MS Center verblijft. Joke probeert haar 
patiënten telkens te bezoeken. “We tonen zo dat onze 
bezorgdheden en interesse in hen niet stopt wanneer 
ze worden opgenomen. Patiënten voelen dat we om hen 
geven als persoon, en niet enkel als patiënt.”

Thuiszorg schept een band
Thuisverpleegkundigen kennen de thuissituatie van 
hun patiënten beter dan de zorgmedewerkers van het 
NMSC. Joke: “De zorgmedewerkers van het NMSC zien en 
verzorgen de patiënt de hele dag, maar er valt veel meer 
te kennen dan enkel het lichamelijke en fysieke aspect: 
het huis, de mantelzorgers, de hulpmiddelen enzovoort. 
De combinatie van al die elementen is nodig om een 
MS-patiënt goed te kunnen begeleiden. Je fungeert als 
thuisverpleegkundige ook vaak als vertrouwenspersoon. 

Momenteel volg ik als huisarts Rita op. Zij is mijn enige 
patiënte met MS. De aanwezigheid van een expertisecentrum 
als het National MS Center, biedt dan ook een grote 
meerwaarde. 

Rust en expertise dankzij het NMSC
In het NMSC is er geconcentreerde gespecialiseerde zorg 
waar de patiënt vlot terechtkan. Dat biedt voor mij als 
huisarts een zekere rust. De communicatie met het NMSC 
verloopt via een medisch elektronisch verslag. In het verslag 
wordt de diagnose, eventuele medicatie-aanpassingen 
genoteerd en ook vragen om bepaalde controles uit te 
voeren. 

Maandelijks op huisbezoek
Ik bezoek Rita maandelijks thuis tenzij ze opgenomen is in 
het NMSC. En dat doe ik ondertussen al 11 jaar. Tijdens het 
huisbezoek zie ik Rita in haar thuissituatie, dat is een grote 
meerwaarde. Ik zie de aanpassingen aan de woonkamer, 
de lift, de rolstoel … Ik vraag hoe het met haar gaat. Doe 
het klinisch onderzoek en probeer aan haar hulpvragen te 
voldoen. En als het wat minder gaat, laat ik Rita haar verhaal 
doen. Zijn de hulpvragen te complex, dan kan ik steeds 
doorverwijzen naar het NMSC.

Het maandelijkse bezoek helpt je om voeling met de patiënt 
te houden. Je ziet hoe het met je patiënt gaat, zowel fysiek 
als psychisch. Dat biedt een voordeel als er zich een acuut 
medisch probleem stelt. Het maakt het gemakkelijker om 
diagnoses en beslissingen te nemen. Als huisarts moet je 
het doen met het verhaal en je stethoscoop.

Uitgebreide zorg
Kinesist Ann komt driewekelijks op bezoek en zet de 
fysieke revalidatie thuis verder. De thuisverpleging komt 
’s morgens en ‘s avonds op bezoek. Tweemaandelijks komt 
de thuisverpleging langs onze groepspraktijk om onze 
gemeenschappelijke patiënten te bespreken. Dat kan 

MS-patiënten hebben veel zorgen nodig, dus je komt vaak 
bij hen over de vloer. Dat schept toch een zekere band.”

Warme en vlotte samenwerking
De eerste keer dat Joke het NMSC bezocht werd ze er 
met open armen ontvangen. “De medewerkers hadden 
een open aanpak naar ons als thuisverpleegkundigen 
toe en ze toonden aan dat ze het heel waardevol vinden 
wat wij in de thuissituatie voor de patiënten betekenen. 
Zo zijn we ook op de hoogte wat de specialisten doen 
en welke hulpmiddelen ze voor handen hebben. Indien 
er bijscholingen worden gegeven die voor ons als 
thuisverpleegkundige een meerwaarde hebben, krijgen we 
ook telkens een uitnodiging. We proberen zoveel mogelijk 
onze kennis te delen.”

Waardevolle bezoeken
“Bij elk bezoek ga ik eerst naar de sociale dienst waar ze 
mij meer informatie geven over de patiënten, bijvoorbeeld 
wie er binnenkort naar huis mag of wie extra hulp thuis 
nodig heeft. Dan maak ik telkens nog een praatje met de 
vaste verpleegkundigen. We zorgen er dus voor dat de 
informatieoverdracht optimaal is vooraleer ik de patiënten 
bezoek. Door de pandemie heb ik geen bezoeken kunnen 
doen, wat een zekere uitdaging is. Je moet er voor zorgen 
dat het vertrouwen dat je hebt opgebouwd niet verwatert. 
Ik kijk er zeker naar uit om dat persoonlijke contact opnieuw 
te leggen.”

resulteren in medicatie-aanpassingen, specialistisch advies 
of overleg met de familie. Ook Rita wordt er besproken en 
wordt positief aangehaald als het zonnetje in huis. Haar 
positivisme geeft je als hulpverlener veel energie terug en 
dat merk ik ook aan de verpleegkundigen. 

Samenwerken op lokaal niveau
Intussen worden er in de eerste lijn lokale initiatieven 
genomen rond het verbeteren en het integreren van de 
chronische zorg. De ontwikkeling van zorgzame buurten 
is hier een voorbeeld van. Apothekers, verpleging, 
zorgkundigen, artsen, kinesisten, maatschappelijk werkers 
enzovoort werken op wijkniveau samen om de chronische 
zorg en ook de algemene gezondheid van de lokale 
bevolking te verbeteren. 

Er zijn inmiddels concrete pilootprojecten opgestart rond 
hartfalen en COPD. De bedoeling is om de chronische zorg 
rond neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose 
en mensen met hemiplegie door een CVA, verder uit te 
werken en te concretiseren.

Chronische zorg verder verbeteren
Er is nog veel werk aan de winkel, maar de positieve 
aandacht voor chronische zorg is er. Initiatieven worden 
genomen om de zorg te verbeteren en in de thuissituatie de 
verschillende disciplines beter te doen samenwerken. 
Dat kan alleen maar de patiënt ten goede komen.

Als thuisverpleegkundige ben je vaak 
een vertrouwenspersoon

Joke Vervuren, Thuisverpleegkundige

Nog veel werk, 
maar positieve aandacht is er

Xavier Verlé, Huisarts

INTERVIEW THUISVERPLEEGKUNDIGE HUISARTS GETUIGT

"Het NMSC biedt mij 
als huisarts rust."

"We laten patiënten 
voelen dat we om hen 

geven als persoon."
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Ergotherapie is mijn passie. Tijdens mijn studiejaren werd 
MS mijn favoriete onderwerp. Toen ik in 2012 een telefoontje 
kreeg van het National MS Center, of ik interesse had om er 
van start te gaan, heb ik geen seconde getwijfeld. 

Van loondienst naar mijn eigen praktijk
In juni startte ik als fulltime ergotherapeut in het NMSC. 
Later startte ik in bijberoep als zelfstandige ergotherapeute 
aan huis. Ik voelde dat ik mijn patiënten daar nog beter kon 
bijstaan. In maart 2020 ben ik daarom volledig zelfstandige 
geworden.

Als ergotherapeut aan huis, begeleid ik voornamelijk 
personen met MS en personen na een CVA. Ik help hen in 
het vertalen van wat ze in revalidatie hebben geleerd. De 
overgang om na revalidatie thuis te komen, maar ook de 
fases van het ziekteproces, maken een begeleiding aan huis 
zinvol en nodig.  

Antwoord bieden op de hulpvraag
Een begeleiding aan huis start vanuit een duidelijke 
hulpvraag en doelstellingen die we samen opstellen. 
De vraag komt van de persoon met MS en zijn of haar 
omgeving, dat zijn de mantelzorgers, maar ook de 
huisarts, de kinesitherapeut … De doelstellingen zijn zeer 
uiteenlopend, maar steeds gericht op het verbeteren van 
de levenskwaliteit en zelfstandigheid.  

Het aanbod van ergotherapie aan huis is enorm uitgebreid. 
We helpen personen met MS in alle aspecten waar ze het 

in hun thuissituatie en omgeving moeilijk mee hebben. 
Sommige mensen willen hun handfunctie verbeteren zodat 
ze terug hun vlees kunnen snijden. Soms oefenen we 
samen het openbaar vervoer. We evalueren welke rollator 
het handigste is in de thuisomgeving. Anderen willen leren 
koken op een energiebesparende manier. Het aanleren van 
energiemanagement komt bij vele hulpvragen terug. Het is 
belangrijk om te leren omgaan met je andere mogelijkheden 
en verworven beperkingen.   

Vlotte communicatie is van groot belang
Er is altijd overleg met de revalidatiearts en ergotherapeut 
van het NMSC over de behaalde doelen tijdens de 
opname of tijdens een TMST-programma. Na de sessies 
ergotherapie aan huis, worden ook zij door mij gebriefd wat 
de stand van zaken is.  

Het is daarnaast ook zeer belangrijk dat we communiceren 
met de eerstelijnshulpverleners. We werken samen en 
niet elk op ons eigen eiland. Zo had ik iemand geleerd om 
groenten te snijden door gebruik te maken van bepaalde 
hulpmiddelen. In samenspraak met Familiehulp werd 
beslist dat zij de groenten zouden kuisen en dat mevrouw 
de groenten kon snijden. Op die manier had ze meer 
voldoening en de ervaring dat ze voor het eten kon zorgen.  

In mijn praktijk maak ik mooie momenten mee. Op een 
gegeven moment zei iemand me dat ik zijn handicap 
verminderde, dat was zo’n mooi compliment. Hij ervaarde 
moeilijkheden om zijn vlees te snijden. Door een goede 
analyse, observaties en met verschillende prototypes, heb ik 
voor hem een persoonlijk hulpmiddel ontworpen en met de 
3D-printer geprint. Van zo’n verhalen fleur ik helemaal op. 
Daarvoor ben ik ergotherapeut geworden. 

Met hulp van de 3D-printer
Hulpmiddelen uitvinden en “knutselen” met karton of hout 
was al langer een passie, als ik mensen maar kan helpen. 
Ik volgde daarom een specialisatiejaar MakeAbility aan de 

Ergotherapeut met een grote passie  
om het verschil te maken

An Cleuren, Ergotherapeut

ERGOTHERAPEUT AAN HUIS

"Thuis kan ik mijn patiënten 
nog beter bijstaan."
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Goed letten op non-verbale signalen
Corinne Oosterlinck, Kinesist aan huis

Als kinesist wil ik mensen helpen wanneer ze in 
moeilijke situaties terechtkomen. Ik wil hen dankzij een 
multidisciplinaire aanpak begeleiden om die zo goed 
mogelijk te overwinnen. 

Multidisciplinaire aanpak in het centrum 
én thuis
De gevolgen van MS zijn uiteenlopend en veranderen ook 
met de tijd. De verschillende symptomen moeten dan 
globaal en individueel worden aangepakt. Vandaar dat 
het zo belangrijk is dat we patiënten binnen én buiten het 
revalidatiecentrum kunnen volgen. Want de behandeling 
verschilt wanneer die thuis of in het revalidatiecentrum 
wordt gegeven. 

Als de patiënt de deuren van het revalidatiecentrum 
achter zich toetrekt, moet de thuisomkadering terug 
opgestart worden. Ook hier is een multidisciplinaire 
aanpak belangrijk. Omdat de verschillende zorgverleners 
meestal niet tegelijk bij de patiënt aanwezig zijn, is het 
belangrijk dat er een manier is om informatie uit te 
wisselen, zoals een communicatieschrift, zeker als de 
patiënt alleen woont. 
 
Kleine beetjes die het verschil maken
Vaak gebeurt het dat de patiënt een hulpvraag heeft die 
niet kine-gebonden is, zoals overschrijvingen maken, een 
maaltijd klaarzetten, hout in de kachel steken, brieven 
posten of de brievenbus leegmaken. Daar maken we graag 
tijd voor. 

Valpreventie is een heel belangrijk aandachtspunt. Zo zullen 
we bijvoorbeeld een tapijt verplaatsen dat misschien wat 
in de weg ligt. De verplaatsing naar het toilet kan op die 
manier veiliger gebeuren. Daarnaast kan het aanleren van 
transfertechnieken aan familie en vrienden ook helpen. Zo 
leren ze zorg te dragen voor hun rug wanneer ze iemand 
verplaatsen van de rolstoel naar het toilet of het bed. Een 
luisterend oor is ook heel belangrijk. Want soms geraakt de 
patiënt geïsoleerd omdat hij zich moeilijk kan verplaatsen of 
minder of geen contact heeft met familie en vrienden. 

Onbegrip bij de familie
Het kan gebeuren dat de familie onbegrip voelt, zeker als 
iemand met ‘onzichtbare’ MS-symptomen kampt. Het is dus 
heel belangrijk om de familie in te lichten rond de ziekte 
en de gevolgen ervan. In één specifiek geval gedroeg de 
partner zich wel uitermate begripvol tijdens consultaties in 
het ziekenhuis waardoor het probleem heel lang onder de 
radar bleef. Dan is het eerder de hulpverlener aan huis die 
zo’n dingen opmerkt, bijvoorbeeld door zorgoverbelasting 
en het taboe daarrond, of omdat hij door een patiënt in 
vertrouwen wordt genomen.

Als hulpverlener moet je heel goed letten op de non-verbale 
signalen van de patiënt. Hoe de patiënt zich voelt, of hij 
vermoeid is, enz. Binnen een gezin heeft MS ook niet alleen 
gevolgen voor de patiënt, maar voor alle leden van het 
gezin, ook voor de kinderen. Wanneer de ziekte evolueert 
moeten de patiënt en de familie zich kunnen aanpassen 
aan de nieuwe situatie. Wij begeleiden hen daarin en als 
‘thuis’kinesitherapeut geef ik dat ook door aan het centrum. 

Het onderscheid tussen hulpverlener 
en vriend
Met kinesitherapie aan huis ontmoet je patiënten die je 
normaal gezien niet zou bereiken omdat ze zich niet kunnen 
verplaatsen. De relatie kan daardoor soms intenser zijn en 
de verwachtingen naar de therapeut soms ver buiten het 
vakgebied. Het is dan niet altijd makkelijk om het verschil 
te bepalen tussen therapie, mantelzorg, thuisverpleging 
enzovoort. Het is belangrijk dat je voor jezelf een grens trekt 
en die goed bewaakt. 

KINESITHERAPIE AAN HUIS

"De familie inlichten 
is heel belangrijk."

HOWEST. Na deze opleiding maakte ik het ene hulpmiddel 
na het andere. En voor alle doeleinden: om gemakkelijker 
te eten, te kunnen drinken, om een hobby terug te kunnen 
uitvoeren. Het mooiste hulpmiddel dat ik tot nu toe printte 
was een Playstation-houder. 

Een 3D-printer is de toekomst van mijn praktijk. Sinds een 
jaar, print ik geregeld verschillende hulpmiddelen. Soms ook 
zeer eenvoudige zaken die een groot verschil maken voor 
iemand met MS. Zoals een aangepaste aan- en uitknop voor 
een elektronische tandenborstel. De gebruiker kon die door 
verminderde handfunctie niet meer zelf aanzetten. 

Beperkte terugbetaling van ergotherapie 
aan huis
De terugbetalingen voor ergotherapie aan huis is pas sinds 
2012 erkent. Ze zijn dus al voor verschillende personen met 
MS van toepassing, maar er zijn nog wat addertjes onder 
het gras. Er zijn twee momenten wanneer je recht hebt op 
ergotherapie aan huis. 

• Als je in opname bent geweest in een revalidatiecentrum  
 of in conventie, dan kan je na de opname ergotherapie  
 aan huis krijgen. Dat wordt dan terugbetaald door de  
 mutualiteit. Indien je een hospitalisatieverzekering hebt,  
 dan komen zij ook tegemoet voor het resterende  
 remgeld.  

• Als je een zorgprogramma hebt gevolgd van TMST,  
 met een ergotherapeutische ondersteuning, dan kan je  
 ook ergotherapie aan huis vragen.

Het enige nadeel aan de ergotherapiesessies is dat ze 
beperkt zijn. De ergotherapeut mag in totaal 10 keer 
langskomen. De eerste keer is het om een observatiebilan 
op te stellen, en samen de doelstellingen op te maken. 
Na goedkeuring van de revalidatiearts, wordt er een 
tweede voorschrift opgemaakt voor de therapiesessies, 
advies en eindbilan. Ik, als ergotherapeut, zorg er dan voor 
dat al je papieren goed terecht komen bij de adviserende 
geneesheer van de mutualiteit. Na zijn/haar goedkeuring 
kunnen we van start.

Om al die administratie vlot rond te krijgen, heb ik sinds kort 
versterking. Nu staan we er als team voor onze patiënten! 

"In mijn praktijk maak ik 
mooie momenten mee."

"Een 3D-printer is de 
toekomst van mijn praktijk. 

Sinds een jaar, print ik 
geregeld verschillende 

hulpmiddelen."
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Tevreden revalidanten … 
daar doen we het voor!

Mieke De Medts, Kwaliteitscoördinator 

We berekenen ook de netpromotorscore. Dit is 
een indicator voor de aanbevelingsbereidheid van 
zorgconsumenten. De NPS wordt als volgt berekend: 
het percentage respondenten dat het ziekenhuis een 
1 t.e.m. 6 geeft (de ‘critici’) wordt afgetrokken van het 
percentage dat een 9 of 10 geeft (de ‘promotors’). Bij de 
laatste meting telden we 40% promotors en 10% critici. 
De netpromotorscore bedroeg dus 30.
 
Patiëntentevredenheid 
bij TMST-patiënten
Iedereen die een TMST-zorgtraject volgt in het NMSC 
ontvangt achteraf een e-mail met de vraag om deel te 
nemen aan een tevredenheidsenquête. Halfjaarlijks worden 
de resultaten gebundeld en gecommuniceerd.

Er is bijgevolg een hoge patiëntentevredenheid bij personen 
met MS die dit zorgprogramma volgen in het NMSC. 
Patiënten scoorden merkelijk positiever voor de wachttijd 
tussen aanvraag en start van het programma, na de periode 
van frequente annulaties t.g.v. Corona. Ook voor het aantal 
sessies werd positiever gescoord. 

In het National MS Center maken wij er werk van om onze 
patiënten continu te vragen naar hun ervaringen. Op 
basis van de resultaten worden gerichte verbeteracties 
ondernomen. De patiëntenbevraging verloopt op 
verschillende manieren, naargelang de doelpopulatie.

Patiëntentevredenheid 
bij ambulante revalidatiepatiënten
Jaarlijks peilen we bij alle ambulante revalidatiepatiënten 
naar hun tevredenheid. De laatste bevraging gebeurde 
tijdens de zomer van 2021. Ambulante revalidatiepatiënten, 
waarvan een e-mailadres gekend is, krijgen een e-mail als 
uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 

Patiënten waren soms minder tevreden over de fysieke 
bereikbaarheid, de telefonische bereikbaarheid en het 
krijgen van een correct antwoord, zowel telefonisch als via 
het onthaal. De fysieke bereikbaarheid scoort het zwakst. 
Dit heeft te maken met de minder goede bereikbaarheid 
van het NMSC via het openbaar vervoer en de ligging in de 
nabijheid van de ring rond Brussel. 

Patiëntentevredenheid 
bij gehospitaliseerde patiënten
Alle gehospitaliseerde patiënten die ontslagen 
worden krijgen de mogelijkheid om de vragenlijst van 
het Vlaams Patiëntenplatform in te vullen. Het Vlaams 
Patiëntenplatform vzw, is een onafhankelijke instantie van 
een honderdtal patiëntenverenigingen in Vlaanderen die 
streeft naar een toegankelijke zorg op maat en naar actieve 
deelname van patiënten aan het gezondheidsbeleid en 
de gezondheidszorg. Patiënten van het NMSC krijgen op 
de dag van ontslag het bezoek van een vrijwilliger die de 
vragenlijst overhandigt en eventueel helpt bij het invullen.

De resultaten van de metingen worden gepubliceerd 
op www.zorgkwaliteit.be, waar zowel patiënten als 
medewerkers onze score kunnen vergelijken met die van 
andere ziekenhuizen.

Minder goede beoordelingen kwamen er voor het zichzelf 
voorstellen met naam en functie en voor het informeren 
van patiënten. Door het dragen van een masker herkennen 
patiënten de zorgverleners veel minder gemakkelijk, maar 
ze kunnen ook de badge niet lezen doordat zorgverleners 
nu een overschort dragen. 

Een tweede aandachtspunt betreft nog meer begrijpelijke 
uitleg en informatie geven aan de patiënt over 
behandelingen, verzorging etc: het waarom, de gevolgen, 
alternatieven … Daarom wordt nu extra gefocust op het 
zichzelf voorstellen en uit te leggen aan de patiënt wat er 
gaat gebeuren.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE

"Er is globaal gezien 
een hoge 

patiëntentevredenheid."

• Op de vraag of ze het NMSC zouden aanbevelen, 
antwoordt 68% van de patiënten ‘zeker wel’. 
Deze score verschilt niet veel met die van de 
voorbije jaren.

• 40% van de patiënten gaven 9 of 10 op 10 als 
rapportcijfer aan het NMSC. Een forse stijging met 
13% in vergelijking met vorig jaar. Gemiddeld werd 
8,2 op 10 gegeven.

• De algemene tevredenheid van de ambulante 
revalidatiepatiënten is er dus op vooruitgegaan.  
Dit resultaat is opmerkelijk positief.

• Patiënten waren vooral lovend over de 
manier waarop het NMSC de preventieve 
coronamaatregelen gehandhaafd heeft. Verder 
kwamen de vriendelijkheid, behulpzaamheid en 
het luisterend oor van de therapeuten aan bod.

• Als meest negatieve ervaringen werden vooral de 
herhaaldelijke coronatesten aangehaald en het 
feit dat het programma te weinig gevuld was in de 
heropstart na de lockdown.

• Uit de resultaten blijkt dat in het eerste semester 
van 2021 67% van de patiënten aangaf dat ze het 
TMST-zorgprogramma in het National MS Center 
zeker wel zouden aanbevelen bij anderen.  
29% gaf aan dat ze dit zorgprogramma waarschijnlijk 
wel zouden aanbevelen. Dit percentage ligt in de lijn 
van vorige registraties. 

• Ongeveer 1 op 2 patiënten gaven 9 op 10 of  
10 op 10 als rapportcijfer. De meeste mensen gaven 
8 op 10, waardoor het gemiddeld rapportcijfer op 
8,4 op 10 ligt.

• Bij de laatste meting telden we 48% promotors en 
4% critici. De netpromotorscore bedroeg dus 44.

• Uit de tevredenheidsmeting van 2020 onthouden 
we dat 77% van de patiënten het NMSC zeker wel 
zouden aanbevelen bij familie of vrienden. Dit 
blijft een heel mooie score.

• Het aantal patiënten dat 9 of 10 op 10 gaf aan het 
NMSC bleef in 2020 stagneren op 40%. Gemiddeld 
kregen we wel een score van 8,2 op 10.

• We kregen de meest positieve scores voor 
ontslagvoorbereiding, vriendelijkheid en 
beleefdheid en respect voor privacy.

Er is globaal gezien een hoge patiëntentevreden-
heid bij personen met MS die een zorgprogram-
ma volgen in het NMSC. Uiteindelijk is dat onze 
graadmeter van kwaliteit van zorg: tevreden 
revalidanten. Dat blijft onze focus!
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