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Via een RIZIV-
revalidatieconventie kan 
het NMSC dagelijks 70 

personen met MS behan-
delen in de ambulante 

revalidatieprogramma’s.

1993

Start bouw 
REVA.

2001

Verbouwingen 
verpleeg-

afdelingen.

2012 - 2013

Aantal 
hospitalisatie-
bedden wordt 

afgebouwd  
tot 120.

2015

Viering 
60 jaar
 NMSC.

2019

Uitbreiding 
polikliniek en 

eendags-
behandeling.

1985

Naamswijziging 
van het Nationaal 

Schiftings- en 
Readaptatiecentrum 

voor Multiple 
Sclerose naar 

Nationaal Multiple 
Scleroses Centrum.

1996

Officiële 
inhuldiging 

REVA-gebouwen.

2003

Oprichting 
Transmuraal 

Multiple 
Sclerose 

Team.

2014

Als eerste
revalidatieziekenhuis

in de Benelux krijgt het
NMSC het kwaliteitslabel
van de Joint Commission

International (JCI).
Met het behalen van de
‘Gold Seal of Approval’
behoort het Nationaal

MS Centrum tot de
meest toonaangevende

zorginstellingen in de
wereld.

2017

Host
RIMS.

2020

Boven: NMSC vandaag.
Onder: NMSC nieuwbouwproject in de toekomst.

Verpleegafdeling S3 met dr. L. Demonty en patiënt.Boven: Operatiekamer voor orthopedische,  
urologische en neurochirurgische ingrepen
Onder: Verpleegafdeling S3 met patiënt.
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Dr. P. Ketelaer

Petrus Christian 
Galmart wordt 

pastoor van de Sint-
Martinusparochie van 

Melsbroek en richt 
een zondagsschool 
op in zijn boerderij.

1777
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Bouw van o.a. 
klaslokalen, 

spreekkamer en 
zustercellen.

1787

De school moet 
dicht door 

scheiding van 
kerk en staat, 

maar blijft toch 
open.

1796

Bouw kapel.

1815 - 1818

Bouw en 
uitbreiding van 
het pensionaat

1894

Oprichting gerichte 
raadpleging voor 
MS-patiënten in 

het Bunge Instituut 
Antwerpen-Berchem 
met de medewerking  

van dr. CH. J. Ketelaer.

1950

De Belgische 
Nationale 

M.S. Liga (BNMSL) 
wordt gesticht onder 

de bescherming 
van de Belgische 
Academie voor 
Geneeskunde.

1958

Oprichting van 
het Nationaal 
Schiftings- en 
readaptatie-

centrum voor MS 
te Melsbroek.

1959 - 1960

Erkenning van 
het Revalidatie-
centrum door 
het Rijksfonds 
voor Sociale 

Reclassering van 
Gehandicapten.

1965

Bezoek 
Koningin 
Fabiola.

1968

Overlijden stichter 
dr. CH. J. Ketelaer. 

Er wordt in 1975 
een gedenkplaat 

voor hem onthuld.

1974

Oprichting eerste 
klooster in Melsbroek 

door Catherine 
Peeters, Overste van 

de zusters Maricotten 
in Mechelen. Ze 
krijgt hulp van 

pastoor Galmart 
en monseigneur 

Nelis, bisschop van 
Antwerpen.

1786

Oprichting 
internaat in 

de aanpalende 
woning.

1795

Napoleon staat 
religieuze 

instellingen toe 
op voorwaarde 

dat ze onderwijs 
en ziekenzorg 

aanbieden.

1807

Oprichting 
kosteloze 

apotheek voor 
omwonenden.

1808

De congregatie 
van de Zusters 
Ursulinen van 
Tildonk neemt 

het klooster 
over.

1895

Door de taalstrijd is het 
in Melsbroek niet meer 

toegelaten om in het 
Frans les te geven. 

De zusters sluiten de 
school en starten er een 
rusthuis. Met beperkte 

middelen starten de 
raadplegingen. 

Er worden 20 bedden 
voorzien in het rusthuis 

in Melsbroek.
In datzelfde jaar wordt 

de Belgische Studiegroep 
voor Multiple Sclerose 

opgericht.

1957

De congregatie van 
de Zusters Ursulinen

 van Tildonk geeft 
haar akkoord voor 
de oprichting van 

het Nationaal 
Schiftings- en 

readaptatiecentrum
voor MS te 
Melsbroek.

1958

Verbouwing en 
nieuwbouw, 

uitbreiding naar 
135 bedden. 

Oprichting 
provinciale 

werkgroepen en 
provinciale 

sociale diensten.

1962 - 1965

Oprichting 
Beheerscomité 

van het Nationaal 
Schiftings- en 

Readaptatiecentrum 
voor Multiple 

Sclerose.

1966

Oprichting 
neurologische 

diensten Fraiture 
en Overpelt.

1972

Catherine Peeters,  
Overste van de zusters Maricotten

Boven: De Franstalige Kostschool van de zusters Ursulinen voor de 2de Wereldoorlog
Onder: Leerlingen van de Kostschool 1935-36

Dr. CH. J. Ketelaer,  
begin jaren 1950.

Boven: Verpleegster met patiënt.
Onder: Bezoek Koningin Fabiola op 13 december 1968.

Zusters Ursulinen met patiënt. Gedenkplaat stichter dr. CH. J. Ketelaer.
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In dit jubileumnummer van MS Expert willen we je de 
geschiedenis van het Nationaal MS Centrum schetsen. 
Dit doen we aan de hand van foto’s en verhalen die de 
geschiedenis en de evolutie van het NMSC weergeven. 
Het verleden van het NMSC komt uitgebreid aan bod in 
deze editie; hoe we geëvolueerd zijn van het Nationaal 
Schiftings – en Readaptatiecentrum voor Multiple Sclerose 
naar het Nationaal Multiple Sclerose Centrum van vandaag. 
De pioniers komen aan het woord en ook medewerkers 
met een zeer hoge anciënniteit binnen het ziekenhuis 
doen hun verhaal. Daarnaast richten we onze blik naar 
de toekomst. Hiervoor doen we beroep op enkele nieuwe 
medewerkers. Waarom kiezen ze ervoor om in ons 
ziekenhuis te komen werken?

We zijn vandaag uitgegroeid tot een (inter)nationaal 
expertisecentrum voor personen met MS. Een 
gespecialiseerd revalidatieziekenhuis waar onderzoek, 
diagnose, verzorging en behandeling centraal staan en 
waar iedere medewerker dagdagelijks het beste van zichzelf 
geeft om op een individuele en multidisciplinaire manier 
personen met MS te verzorgen. En we doen dit goed, 
uitstekend zelfs. De JCI accreditatie die we samen behaalden 
in 2017 bewijst dit. Hier mogen en moeten we fier op zijn, 
want elke medewerker neemt de nodige initiatieven om 
als expert de best mogelijke zorg aan onze patiënten te 
verlenen en dit hoge kwaliteitsniveau te behouden.

Wat biedt de toekomst? Het actuele hospitalisatiegedeelte 
van het ziekenhuis is hopeloos verouderd en voldoet 
niet meer aan de huidige zorgstandaarden. De raad 
van bestuur en de directie van de vzw. NMSC hebben 
reeds enkele jaren geleden de beslissing genomen om 
hiervoor een nieuwbouwproject te realiseren. De vereiste 
vergunningsaanvragen en aanvragen tot subsidiëring zijn 
uitgestuurd naar de bevoegde instanties. Onze architect 
geeft je een beschrijving van hoe het nieuw te bouwen 
ziekenhuis er moet uitzien en hoe het zich integreert met 
het huidige revalidatiegebouw en het nieuwe gebouw van 
Z.Org en vzw. Stijn, de huidige en toekomstige  
“zorg-partners” op onze site.

Ik wens ieder van jullie te bedanken 
voor jullie tomeloze inzet; 

toen, nu en in de toekomst.
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

“Ik wens ieder van jullie 
te bedanken voor 

jullie tomeloze inzet; 
toen, nu en in 
de toekomst.”

“Laat ons samen 
genieten van het 

feestweekend op 20, 21 
en 22 september 2019.”

Voorwoord
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Zuster Lea Cools en zuster Christiane Florentie waren er in het 
vroege begin van het NMSC bij. Ze werkten actief mee in de 
zorg, en zijn ook nu nog sterk begaan met de patiënten en het 
centrum.

Beide zusters werkten vanaf 1965 als verpleegster in het 
NMSC. Lea: “Ik was toen nog geen zuster, maar kende het 
centrum wel. Op mijn 15 jaar kwam ik er al helpen, met 
een groepje vriendinnen. We brachten er de zieken eten, 
maakten de keuken schoon, enzovoort.”

De geschiedenis van het NMSC is nauw verweven met die 
van de zusters Ursulinen. Christiane: “Heel vroeger was het 
hier een Franstalig pensionaat. Na de taalstrijd mochten 
we niet meer in het Frans lesgeven – dat moest in het 
Nederlands. Daardoor is de school gesloten, en startten we 
een rusthuis.”

Start van het NMSC
Lea: “De toenmalige overste had een schoonbroer die zich 
wilde inzetten voor personen met MS: Charles Ketelaer. 
In ‘59 vroeg hij om een aantal kamers voor hen te mogen 
gebruiken. Dat startte toen met 12 kamers. Een jaar later 
waren het er al 20.”

Christiane: “Het was erg hard werken toen – dag en nacht. 
We deden het werk vrijwillig, er was nog geen andere 
hulp voor het centrum. Sommige zusters kenden iets van 
verpleging en hielpen zo mee.”

Lea: “Vanaf dan zond de congregatie jonge zusters naar 
school om daar verpleegkunde te leren, en mee te helpen 
in het centrum. Ook ik en Christiane volgden de opleiding. 
Door de jaren heen kwamen er alsmaar meer mensen 

werken in Melsbroek: assistenten uit de universiteit, 
oogartsen, urologen, ...”

Leren over MS
Lea werkte in totaal 12 jaar voor het NMSC: “Daarna vertrok 
ik naar de Democratische Republiek Congo. Christiane heeft 
hier aan een stuk door gewerkt.” Christiane: ”Inderdaad, 25 
jaar als verpleegkundige, en toen ik ziek werd, deed ik het 
onthaal, de telefoon en het pastoraal werk tot in 1995. Ook 
daarna ging ik nog regelmatig de patiënten bezoeken. Alleen 
wordt dat nu moeilijker door mijn hardhorigheid.”

De zusters hadden voor ze in het NMSC begonnen nog niet 
veel over MS gehoord. “In de verpleegsterschool werden 
daar misschien drie zinnetjes aan gewijd”, vertelt Lea. 
“Gelukkig werden we goed opgeleid door de dokters. Zeker 
van dokter Delmotte zijn we veel te weten gekomen. Hij 
betrok ons heel nauw bij alle evoluties.”

Sterk betrokken
Christiane: “De samenwerking verliep altijd heel vlot. 
De assistenten deelden veel, maar durfden ook veel te 
vragen.” Lea vult aan: “Als verpleegkundigen waren we heel 
goed op de hoogte van de patiënten en hun toestand. 
Dokter Ketelaer betrok ons ook bij de multidisciplinaire 

Iedereen heeft een hart voor de 
patiënten. Dat is eigen aan Melsbroek.

Zusters Lea en Christiane

“In de verpleegsterschool 
zagen we misschien 
3 zinnetjes over MS.”
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vergaderingen. En er werden regelmatig conferenties 
over de nieuwste ontwikkelingen georganiseerd voor het 
personeel.”

De zusters zagen de zorg in het NMSC sterk evolueren. 
Lea: “Wat me vooral opvalt, is hoe erg alles gepersonaliseerd 
is. Iedereen krijgt ’s morgens zijn blad met een eigen 
programma. Vroeger spraken ze in andere ziekenhuizen 
nog over ‘die ‘maag’ moet naar boven’, of gebruikten ze 
nummers. Dokter Ketelaer stond erop om de patiënten bij 
hun naam aan te spreken.”

Aandacht voor het sociale
Christiane: “Ook zijn zoon Pierre heeft zich hard ingezet. 
Hij zorgde voor meer revalidatiemogelijkheden en 
terugbetalingen, en richtte fondsen en verenigingen op 
voor de patiënten. Hij bekommerde zich om de sociale kant. 
Ook nu nog doet de sociale dienst van het NMSC enorm 
veel voor de patiënten. Ze zorgen ervoor dat ze weer mens 
mogen zijn in de maatschappij.”

Lea: “In België zijn er 11.000 personen met MS, en de ziekte 
heeft vanaf jonge leeftijd impact op hun leven. Ik heb het 
daarom altijd erg gewaardeerd dat dokter Ketelaer zich 
om die mensen bekommerde. Hij zag de mens achter de 
patiënt.”

Thuis voor personen met MS
De zusters bewonderen wat het NMSC al bereikte. 
Christiane: “We zagen het van bij het begin: de patiënten 
vonden een thuis in het centrum, werden een familie en 
herleefden. Zonder het NMSC zouden ze nergens anders 
terecht hebben gekund. En dat is nu nog altijd zo.”

Lea: “Wat ook typisch is voor Melsbroek: als je hier niet 
graag werkt, hou je het niet vol.” Christiane: “Inderdaad. 
Daarom hangt er hier ook zo’n speciale sfeer: iedereen is 
hier omdat hij een hart heeft voor de patiënten. Dat is eigen 
aan Melsbroek.”

“Dokter Ketelaer 
zag de mens 

achter de patiënt.”
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Dokter Pierre Ketelaer is de zoon van dokter Charles Joseph 
Ketelaer, de oprichter van het NMSC. Pierre Ketelaer werkte 
zelf jarenlang in het centrum als neuroloog-revalidatiearts. 
Hij was medisch directeur van het revalidatiecentrum, 
en betrokken bij verschillende verenigingen ten voordele van 
MS-patiënten. Ook nu nog vind je hem elke week in het 
centrum terug.

Dokter Ketelaer: “Het NMSC werd opgericht toen ik op 
mijn 22ste aan mijn eerste doctoraat aan de KUL bezig was, 
in 1959. Tijdens mijn eerste twee jaar specialisatie 
in neurologie hielp ik af en toe mee in het centrum. 
Zo leerde ik al een aantal patiënten kennen. 

Nadien vervolledigde ik mijn opleiding in Parijs. Ik kreeg  
toen wel wat opleiding over neuro-revalidatie, maar wilde 
me er verder in verdiepen. Daarom bezocht ik verschillende 
centra in Europa en volgde ik een opleiding aan het Rusk 
Institute of Rehabilitation Medicine NYU om me er verder  
in te specialiseren.”

In 1969 ging dokter Ketelaer voltijds aan de slag in 
het NMSC, tot hij in 2002 met pensioen ging. Tot 2008 
bleef hij als medewerker wetenschappelijk onderzoek 
verbonden aan het centrum. “Daarna ben ik nog als 
vrijwilliger naar het centrum blijven komen om bij 
te dragen aan de patiëntenvereniging die ik mee heb 
opgericht.”

Meer aandacht voor MS
Dokter Ketelaer weet nog goed hoe het NMSC ontstond: 
“Mijn vader verdiepte zich samen met zijn vroegere docent, 
professor van Bogaert, in MS. Die was toen een echte 
leider in de neurologie, en zelfs verkozen tot voorzitter van 

de Wereldorganisatie voor Neurologie. Ze merkten dat er 
dringend actie moest ondernomen worden voor personen 
met MS.

We stonden toen natuurlijk nog niet zo ver als nu. MS werd 
moeilijk vastgesteld – daar bestonden nog geen technische 
middelen voor. Veel neurologen waren er toen ook nog niet. 
Vaak duurde het wel acht jaar voor er een diagnose werd 
gesteld.” Een eerste stap naar verbetering was de oprichting 
van de Belgische Studiegroep voor MS in 1957.

Oprichting MS Liga
Dokter Ketelaer: “Mijn vader had niet alleen oog voor de 
symptomen van zijn patiënten, maar ook voor hun lijden. 
Hij zag dat de ziekte nog veel andere problemen met zich 
meebracht. 

Ook op sociaal vlak. Daarom ijverde hij samen met 
onder andere professoren van Bogaert en Dalcq voor de 
oprichting van de Belgische MS Liga, in 1958. Die zou later 
de erkenning van het NMSC aanvragen.” 

Mijn vader is 
mijn grote voorbeeld.

Dokter Pierre Ketelaer

“Mijn vader had 
veel oog voor de totale 

behandeling van zijn 
patiënten.”
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Start dankzij zusters
De schoonzus van dokter Ketelaers vader was algemeen 
overste van de zusters Ursulinen: “Oorspronkelijk werkten 
de zusters in Melsbroek mee in een Franstalig pensionaat, 
maar na de taalstrijd moest dat zijn deuren sluiten. Daarna 
werd het een rusthuis. Mijn vader kreeg toen 20 bedden 
van de zusters, specifiek voor personen met MS. In ‘57 
begon hij dan met consultaties, maar het duurde tot 1960 
voor het centrum werd erkend. Toen het ziekenhuis officieel 
opende, ontvingen we een groot aantal patiënten – ook 
jonge – die al sterk beperkt waren in hun functioneren.”

Extra steun voor patiënten
Dokter Ketelaers vader overleed in 1974. Hij was toen 
64. Dokter Pierre Ketelaer zette het werk van zijn vader 
verder, en het NMSC groeide gestaag. “In 1980 richtten 
we de International Multiple Sclerosis Organisation (IMSO) 
op, een vereniging om personen met MS en hun familie 
te ondersteunen. We probeerden hen daarmee ook 
financieel bij te staan, bijvoorbeeld bij de aankoop van 
revalidatiemateriaal, medicatie en vervoer.

In samenwerking met de Italiaanse MS Liga richtten we in 
1991 nog een Europese vereniging op: RIMS (Rehabilitation 
in MS), een netwerk van Europese MS-revalidatiecentra.”

Hulp van prinses Hélène de Merode
Dokter Ketelaer kon bij de oprichting zelfs rekenen op de 
steun van prinses Hélène de Merode, die ook voorzitter 
was van de Belgische MS Liga: “We hebben veel aan 
haar te danken. Ze kwam jarenlang de patiënten in 
het centrum bezoeken, en zette zich vooral in voor het 
bouwen van een nieuw revalidatiecentrum in Melsbroek. 
Met de medewerking van de Lions Clubs van België 
werd het mogelijk om in 2004 een nieuw, veel ruimer 
revalidatiecentrum te openen.”

Er zijn nog andere personen die een blijvende indruk 
achterlaten op dokter Ketelaer: “Ik heb veel geleerd van de 
patiënten: hoe zij met hun ziekte omgaan, samen met de 
hele familie. 

Toch blijft mijn vader mijn grote voorbeeld. Hoe hij alles 
voorzag en regelde, en zich in MS verdiepte. Dat vind ik 
werkelijk buitengewoon”.

“In de jaren ‘50 duurde 
het soms 8 jaar voor 

er een diagnose van MS 
werd gesteld.”



60 JAAR NATIONAAL MS CENTER -  1312  -  60 JAAR NATIONAAL MS CENTER

Uroloog, diensthoofd, medisch coördinator, hoofdarts, 
algemeen directeur, ... Professor dr. Dirk De Ridder bekeek 
het NMSC tijdens zijn loopbaan al vanuit verschillende 
invalshoeken. Op dit moment is hij er voorzitter van de raad 
van bestuur, en werkt hij als uroloog in het UZ Leuven. 

Professor dr. De Ridder kwam in 1990 voor de eerste keer 
in contact met het NMSC: “Ik was assistent in de opleiding 
urologie, en de urologen hielden drie keer per week hun 
raadpleging in Melsbroek. De aandoening boeide me, zodat 
ik me daarna specialiseerde in de neuro-urologie. Mijn 
thesis in 1998 ging ook over MS.”

Van eindstation naar passagehuis
Door de jaren heen zag professor dr. De Ridder de rol van 
het NMSC veranderen: “Vroeger werd het eerder gezien 
als een eindstation: vooral vergevorderde, bedlegerige 
patiënten kwamen er terecht. Nu is Melsbroek een 
passagehuis: mensen kunnen er ook voor even binnen.” 

Die veranderde rol kwam er doordat het centrum zich 
alsmaar meer toelegde op de activatie en zelfstandigheid 
van personen met MS. “Je ziet dat dat zijn vruchten afwerpt. 
De gemiddelde ligduur was vroeger 70 tot 90 dagen. 
Nu is die teruggebracht naar gemiddeld 30 dagen.”

Zorg tot bij de patiënt
Het centrum heroriënteerde, en zijn zorgaanbod volgde. 
“Zo is er nu bijvoorbeeld ons transmurale MS-team 
(TMST). Onze experten gaan een aantal keer per maand 
in een tiental Vlaamse ziekenhuizen langs voor een 
multidisciplinaire raadpleging. Zo brengen we onze kennis 
en zorg ook tot bij de patiënt, en hoeft hij niet zo ver te 
reizen.”

Bedlegerige patiënten kunnen nu terecht in rust- en 
verzorgingstehuizen waarmee het NMSC een contract 
afsloot: “Hun personeel kreeg daarvoor een opleiding. 
En de neuroloog en revalidatiearts van de patiënt blijven 
hem nog altijd monitoren.”

85% terug naar huis
De aanpak werpt zijn vruchten af: “Vroeger keerde 60 tot 
70 procent van de patiënten terug naar huis, nu is dat 
85 procent dankzij alle vooruitgang. Toch was het niet altijd 
eenvoudig om onze visie van zelfredzaamheid te blijven 
volhouden. Zeker niet toen onze financiering nog afhing van 
de bezettingsgraad van de bedden in het centrum.”

Het NMSC heeft altijd een voortrekkersrol gehad, vertelt 
professor dr. De Ridder: “Het is het grootste MS- en 
revalidatiecentrum gericht op één pathologie in Europa. 
In de jaren 50 à 60 waren we de eersten die lumbaal 
vocht onderzochten als test voor MS. Die techniek werd 
later in alle ziekenhuizen overgenomen. Ondertussen is de 
test grotendeels achterhaald door de opkomst van 
de NMR-scan.”

Groot hart voor MS-patiënten
Over de grootste troef van het NMSC hoeft professor  

Onze patiënten 
willen leven.

Professor dr. Dirk De Ridder

“Het NMSC evolueerde 
van eindstation 

naar passagehuis.”
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dr. De Ridder niet lang na te denken: “De medewerkers van 
het MS-centrum zijn zijn drijvende kracht. Je kunt er niet 
werken tenzij je een groot hart voor MS-patiënten hebt. 
De verpleegkundigen, de artsen, de schoonmaakploeg, de 
technische medewerkers, ... allemaal dragen ze hun steentje 
bij. Hun betrokkenheid en kritische blik is onze grote 
sterkte.”

Professor dr. De Ridders doel voor de toekomst is dan ook 
duidelijk: “De unieke setting van het NMSC blijven vrijwaren 
en als troef uitspelen. Patiënten zien het NMSC als een safe 
haven: een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, en waar ze 
zich niet het buitenbeentje hoeven te voelen. Ze komen ook 
speciaal voor onze expertise naar hier. Daar willen we zeker 
aan blijven voortbouwen.”

Onnavolgbare levenslust
Er zijn talloze patiënten die professor dr. De Ridder altijd 
zullen bijblijven. “Vooral hun aanhoudende positiviteit en 
levenslust blijven me verbazen. Ze hebben natuurlijk hun 
moeilijke momenten, soms zelfs depressies. En toch kruipen 
ze bijna altijd weer uit dat dal.” 

Het duidelijkste voorbeeld daarvan kwam er toen de 
euthanasiewetgeving werd goedgekeurd: “We verwachtten 
tal van aanvragen van onze patiënten. Het omgekeerde was 
waar: patiënten kwamen ons vragen om te voorkomen dat 
hun familie die keuze voor hen zou maken. Ze willen leven.”

“De medewerkers van 
het NMSC zijn 

zijn drijvende kracht.”
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RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) is een 
internationale non-profit organisatie in de wereld van 
Multiple Sclerose. De vereniging werd opgericht in 1991 
in Milaan en van bij de start is er een intense band 
en samenwerking met het Nationaal MS Centrum van 
Melsbroek. 

Het was dokter Pierre Ketelaer die samen met zijn Europese 
collega’s, professor M. Battaglia, professor A. Thompson 
en professor J. Kesselring, in navolging van het ‘European 
Marche Project’ en in nauwe collaboratie met ECTRIMS 
(European Consortium for Treatment and Research 
in Multiple Sclerosis) RIMS boven de doopvont heeft 
gehouden. 

Referentie in Europa en daarbuiten
In de jaren nadien werd RIMS steeds groter en het doel 
steeds duidelijker. RIMS formuleerde zijn doel als ‘het 
uitbouwen van een netwerk voor beste praktijken en 
onderzoek bij MS-revalidatie’. Met revalidatie wordt een 
zeer geïndividualiseerd onderwijs- en aanpassingsproces 
bedoeld, met als doel een maximale activiteit, participatie 
en autonomie van de patiënt. Zo wil RIMS ervoor zorgen dat 
alle personen met MS in heel Europa toegang hebben tot 
op evidentie gebaseerde revalidatie, wanneer zij dat nodig 
hebben. 

Vandaag staat RIMS voor hét Europees multidisciplinair 
netwerk van MS-revalidatiecentra en individuele 
gezondheidszorgbeoefenaars in MS. RIMS verenigt en 
vertegenwoordigt zorgprofessionals, onderzoekers 
en patiëntenorganisaties en werd op die manier de 
referentieorganisatie voor MS-revalidatie in Europa en 

Om de visie van RIMS – ‘alle personen met MS in Europe 
toegang verzekeren tot op evidentie-gebaseerde revalidatie 
wanneer ze dit nodig hebben’ – te realiseren, organiseert 
RIMS een jaarlijks congres en zet het bijkomende projecten 
op zoals: 

ver erbuiten. In 2018 maakten 32 revalidatiecentra en 
50 individuele leden uit 19 Europese lidstaten, Australië, 
Canada, Turkije en de Verenigde Staten deel uit van RIMS. 

Kennis delen
RIMS werkt nauw samen met internationaal 
gerenommeerde partners in de wereld van MS zoals 
ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research 
in Multiple Sclerosis), MSIF (Multiple Sclerosis International 
Federation), MSJ (Multiple Sclerosis Journal) and IJMSC 
(International Journal of MS Care). 

Als lid van het RIMS-netwerk, als revalidatiecentrum, patiën-
tenorganisatie of als individueel gezondheidszorgvertrekker 
of onderzoeker, krijgt men toegang tot o.a. de verschillende 
intellectuele bronnen van het netwerk. Leden kunnen een 
studiebezoek met een ander Europees revalidatiecentrum 
aanvragen en/of best-practices, kennis en activiteiten delen 
om hun vaardigheden te verbeteren.

Doelen en projecten
De doelen van RIMS kunnen we samenvatten als volgt: 
• Het profiel van MS-revalidatie optimaliseren samen met  
 de beste onderzoekers en therapeuten 
• Het begrip van MS-revalidatie verbeteren in alle fasen  
 doorheen MS 
• Nieuwe evidenties in MS-revalidatie beheren door de  
 interactie tussen onderzoekers en therapeuten te  
 faciliteren 
• Stimuleren van de implementatie van nieuwe en  
 bestaande evidenties in de revalidatie
• Opleiden en trainen van therapeuten om nieuwe  
 evidence-based theorieën te integreren in de klinische  
 praktijk

Intense samenwerking
Ook voor het NMSC is samenwerking met RIMS een 
belangrijk gegeven. Denken we maar aan het aftoetsen 
van therapeutische interventies, intervisie met Europese 
collega’s, participatie in de verschillende Special Interest 
Groups, het opzetten van multicenter studies en het leren 
van elkaar. 

Er is al meer dan 20 jaar een intense samenwerking tussen 
het revalidatiedepartement van het NMSC en RIMS. Zo is 
Sofie Ferdinand, diensthoofd Ergotherapie, actief binnen 
RIMS als co-chair van de Special Interest Group ‘Occupation’. 

Ook in de toekomst moeten we de activiteit, de participatie 
en de autonomie van personen met MS blijven verbeteren 
door evidence-based revalidatie te ontwikkelen en te 
bepleiten. Om dit te realiseren, is het belangrijk en nodig 
dat het NMSC in Melsbroek zich blijvend engageert in het 
Europees netwerk RIMS.

RIMS: internationale inzet 
voor personen met MS.

Piet Eelen, Verpleegspecialist MS
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“In 2018 maakten 
32 revalidatiecentra en 
50 individuele leden uit 
19 Europese lidstaten, 

Australië, Canada, Turkije 
en de Verenigde Staten 

deel uit van RIMS.” 
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Professor dr. Bie D’hooghe is neuroloog in het NMSC en 
gepassioneerd door haar job. In 1986 kwam ze stage lopen 
in het centrum, en in 1990 ging ze er aan de slag. In al die jaren 
ging ze onophoudelijk op zoek naar nieuwe manieren 
om personen met MS te behandelen. 

Professor dr. D’hooghe: ”Het lastige aan MS is dat er geen 
diagnostische test bestaat die ons zegt: ‘het is zeker MS’ 
of ‘het is zeker geen MS’. We moeten ons op meerdere 
elementen baseren om een diagnose te stellen en bereid 
zijn om de diagnose te herzien. De ziekte presenteert 
zich dan ook heel heterogeen: ze verloopt bij geen twee 
mensen op dezelfde manier. 

Naast de zichtbare symptomen, komt er nog een scala 
aan ‘onzichtbare’ symptomen bij: moeheid, pijnklachten, 
geheugen- en concentratiemoeilijkheden, depressie, ... 
We zien niet alles en kunnen ook niet exact voorspellen 
hoe de ziekte zal verlopen. Over het algemeen 
onderscheiden we twee groepen: een met opflakkeringen 
en verbeteringen en een andere met een geleidelijke 
achteruitgang.”

Op zoek naar merkers
Voor de progressieve groep is er sinds kort een behandeling 
met medicijnen die erop gericht is om de ziekteprogressie 
af te remmen. “Voor de groep met opflakkeringen en 
verbeteringen zijn er meerdere medicijnen beschikbaar. 
Daarbij komt de vraag: welke behandeling is de juiste voor 
deze specifieke persoon in deze fase?

Daarom zijn we op zoek naar merkers: aanwijzingen om 
beter te weten te komen welke behandeling het meest 
effect zal hebben. En als ik dan heel ver in de toekomst 

mag kijken, dan streven we naar precisiegeneeskunde: 
‘met deze symptomen en dit ziekteverloop bestaat je 
behandeling uit de volgende elementen.’”

Werken aan een behandeling
Tijdens haar opleiding neurologie en neuropsychiatrie 
kreeg professor dr. D’hooghe in ’86 de kans om stage 
te lopen in het NMSC, dankzij de toenmalige directeur 
professor dr. Carton: “Het sprak me meteen aan om me 
voor MS in te zetten: niet alleen om een beter zicht te 
krijgen op de grote verschillen tussen de klinische beelden, 
maar ook door de moed en kracht die personen met MS  
en hun familie tonen.”

Toen professor dr. D’hooghe in 1990 aan de slag ging, 
was er nog geen specifieke behandeling voor MS, behalve 
cortisone. “Toen ik in het NMSC startte, kregen we al snel 
de kans om mee te werken aan klinische studies om de 
effectiviteit van medicatie zoals interferon en mitoxantrone 
te testen. Maar het effect daarvan meten was meteen 
ook het moeilijke: doordat je het ziekteverloop van iedere 
patiënt onmogelijk kunt voorspellen, is het vaak niet 
duidelijk of een verbetering te wijten is aan de medicatie, 
aan de ziekte zelf, of aan andere factoren.”

De blijvende focus van het NMSC  
op MS is bewonderenswaardig.

Professor dr. Bie D’hooghe

“Het engagement 
van de mensen die hier 
werken, is een van onze 

grootste troeven.”
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Invloed van andere factoren
Professor dr. D’hooghe werkt nog altijd mee aan de studies: 
“Het blijft interessant om met verschillende medicijnen te 
werken en zo alsmaar meer ervaring op te doen. Daarnaast 
ben ik ook geboeid door andere factoren die een effect 
op het verloop van MS kunnen hebben. Zo beïnvloedt 
roken het risico op MS én het verloop ervan. En we zien 
ook dat andere chronische aandoeningen zoals depressie 
en cardiovasculaire ziekten vaker voorkomen bij personen 
met MS. Ze gaan bovendien gepaard met een snellere 
ziekteprogressie.”

Het mechanisme achter MS is nog niet duidelijk en blijft 
complex. Er wordt wel meer en meer gesproken over het 
concept ‘brain health’: “Volgens dit concept helpt een betere 
algemene gezondheid om beter te kunnen omgaan met 
mogelijke schade of ontstekingen in de hersenen. Wanneer 
er andere ziektes bijkomen, vermindert de mogelijkheid 
om weerstand te bieden en schade te herstellen. In ons 
onderzoek verkennen we ook andere pistes zoals de link 
tussen de darmflora en het immuunsysteem bij MS.”

Expertise troef
Tijdens haar jaren in het NMSC zag professor dr. D’hooghe 
veel veranderen: “Er is meer aandacht voor hersenscans, 
multidisciplinaire zorg en functionele revalidatie. We 
letten beter op de ‘onzichtbare’ symptomen van MS, zoals 
vermoeidheid. En we betrekken de patiënt meer bij zijn 
ziekte.”

Professor dr. D’hooghes plannen voor de toekomst? “Het 
klinisch werk en wetenschappelijk onderzoek verderzetten. 
De feedback en de kracht van personen met MS inspireren 
me om dat te blijven doen. 

Ik vind het bewonderenswaardig wat we met het NMSC 
hebben bereikt: de multidisciplinaire zorg en de blijvende 
focus op MS zijn alleen maar mogelijk dankzij het 
engagement van de mensen die hier werken. Zij zetten zich 
elke dag in voor een beter leven voor personen met MS en 
hun omgeving. En we moeten genuanceerd en breed blijven 
kijken, zoals we dat al jaren doen. Want de expertise die we 
zo verzameld hebben, is onze grootste troef.”

“De kracht van personen 
met MS inspireert me 

om het wetenschappelijk 
onderzoek verder 

te zetten.”
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Professor dr. Bénédicte Dubois was al gefascineerd door MS 
voor ze in het NMSC terechtkwam. Ze wijdde haar doctoraat 
aan de ziekte, en ging een jaar naar Londen om zich te 
verdiepen in de neurologische en revalidatie-aspecten ervan.  
Nu werkt ze als diensthoofd Neurologie van het UZ Leuven 
nauw samen met het NMSC en zetelt ze in de raad van bestuur 
van het centrum. 

“Na mijn jaar in Londen ben ik in het UZ Leuven begonnen,” 
vertelt professor dr. Dubois. “Dat was in 2001. Na het  
emeritaat van professor dr. Carton werd ik in Leuven 
verantwoordelijk voor de behandeling en opvolging van 
personen met MS. De medische therapie met invloed op 
het ziekteverloop stond toen nog in zijn kinderschoenen, 
waardoor de aanpak vooral gericht was op multidisciplinaire 
revalidatie van patiënten die al verder gevorderd waren in 
hun ziekte. Hierdoor, en doordat deze globale aanpak van 
de patiënt toen al goed uitgebouwd was in het NMSC, was 
er op dat ogenblik minder nood aan intense samenwerking 
tussen UZ Leuven en het NMSC. Hoewel we natuurlijk wel 
nog adviezen uitwisselden en patiënten doorverwezen.”

Intense samenwerking 
Sinds 2006 werkt het UZ Leuven veel intenser samen 
met het NMSC. “We doen er nu samen met het NMSC 
multidisciplinaire consultaties die focussen op de medische 
en paramedische problematiek van personen met MS.” 
Die aanpak was een belangrijke stap voor het NMSC: 
“Vroeger kwamen vooral mensen die al verder gevorderd 
waren in hun ziekte in het MS-centrum terecht. Door nu 
ook in UZ Leuven multidisciplinair te werken, kunnen 
we mensen helpen die in een vroeger stadium van hun 
aandoening zitten.”

Die hulp in een vroeger stadium is belangrijk: “MS breekt 
gemiddeld uit rond de leeftijd van 30 jaar. In die levensfase 
hebben mensen meestal net een gezin gesticht en zijn 
ze nog volop aan het werk. Daarom kunnen zij ook op 
de raadpleging terecht voor ondersteuning die niet strikt 
medisch is. Bijvoorbeeld voor advies over progressieve 
tewerkstelling, bij sociale moeilijkheden, enzovoort.”

Gepersonaliseerde en flexibele aanpak
Professor dr. Dubois is een groot voorstander van de 
geïndividualiseerde aanpak van het NMSC: “Vroeger 
moesten mensen ook voor kleinere problemen heel het 
pakket aan onderzoeken en specialisten doorlopen. 
Nu is de aanpak flexibeler en meer op maat van de noden 
van de patiënt, met programma’s die zich op een bepaald 
aspect van de aandoening richten. Dankzij die flexibele 
manier van werken is de ziekte minder overheersend in 
het dagelijks leven van heel wat patiënten – zeker in het 
beginstadium.”

Blijvende focus op MS
Professor dr. Dubois heeft veel bewondering voor de 
blijvende focus van het NMSC op MS gedurende de voorbije 
60 jaar. “Zo hebben ze hun expertise enorm uitgebreid. 
Ik hoop dat we binnenkort ook voor het neurologische 

Personen met MS zien het 
geluk in kleine dingen. 

Professor dr. Bénédicte Dubois

“Intens samenwerken 
werpt zijn vruchten af.”
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aspect intenser zullen samenwerken. Dat zal waardevolle 
resultaten opleveren, want het paramedische team van 
Melsbroek heeft enorm veel expertise.”

De aanpak van MS is de afgelopen jaren sterk 
geëvolueerd: “Toen ik zelf assistent was, waren er nog 
geen behandelingen die het ziekteverloop beïnvloedden. 
Ik heb de eerste studies meegemaakt die succesvol waren, 
en dan nog was er daarna maar een beperkt gamma aan 
medicijnen. 

De laatste vijf jaar was er een exponentiële toename van 
medicijnen die niet genezen, maar wel de ontsteking in 
belangrijke mate kunnen afremmen. De vraag is nu dus: 
‘Schrijf ik medicijn X of Y voor?’ Ons onderzoek spitst zich 
volop toe op het ontwikkelen van merkers waarmee we die 
vraag zo precies mogelijk kunnen beantwoorden.”

Geluk zit in kleine dingen
Professor dr. Dubois blikt tevreden terug op haar jaren met 
het NMSC: “Ik ben mijn voorgangers, de professoren dr. 
Carton en Robberecht heel dankbaar: zij gaven me de kans 
om me te verdiepen in deze boeiende aandoening en de 
huidige en toekomstige aanpak ervan mee vorm te geven. 
Wat ik het meest bewonder in personen met MS?  
De manier waarop ze met hun ziekte omgaan: ze kunnen 
zich vaak ongelofelijk aanpassen aan moeilijke situaties en 
zien het geluk in kleine dingen.”

“We helpen de patiënten 
nu zowel met de medische 

als de niet-medische 
aspecten van hun ziekte.”
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Mensgericht 
Enthousiast 
Gezamenlijk 
Excellent

Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, veilige, topklinische en 
geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere 
chronische neurologische aandoeningen. 

We werken binnen een gezamenlijke organisatiecultuur waarbij elke medewerker een houding 
aanneemt die mensgericht is ten aanzien van patiënten én collega’s, waarin elke medewerker 
zich enthousiast inzet, oog heeft voor een gezamenlijke aanpak en steeds gericht is op een 
excellente zorg voor patiënten en ondersteuning van collega’s.
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Ik ben gestart in 1979 als kinesitherapeut en heb 30 jaar 
binnen de hydrotherapie gewerkt. Ik combineerde mijn 
deeltijdse functie hier met mijn eigen praktijk. 
Dit jaar ging ik eind juni met pensioen – met gemengde 
gevoelens. Gelukkig heb ik me er toch een beetje op kunnen 
voorbereiden. 

De groep heeft altijd stimulerend gewerkt, we hebben 
veel geleerd van elkaar en van anderen. De sfeer, de toffe 
collegialiteit zijn zeker de sleutel geweest. 

Wat is er doorheen de jaren veranderd?
We evolueerden van een verzorgingstehuis naar een 
ziekenhuis. Er wordt sneller en beter opgevolgd, mede 
dankzij de vooruitgang van hulpmiddelen, betere medicatie, 
inzichten en therapieën. De evolutie van de geneeskunde 
maakt dat mensen vlugger een diagnose krijgen en vlugger 
bij ons terecht komen waardoor we wel degelijk een 
verschil kunnen maken! Er is nu een heel team binnen de 
verschillende departementen: ergo, logo, psycho, …

Goeie raad voor de nieuwkomers? 
Je moet natuurlijk serieus zijn, maar een kwinkslag om de 
lucht op te klaren is nuttig. Een patiënt heeft het recht 
om vervelend te doen: hij voelt zich niet altijd ok en daar 
moeten we begrip voor hebben. Ik ben zelf altijd positief 
geweest. Humor en collegialiteit zijn echt belangrijk, en als 
er spanningen zijn moet je die bespreken!

Bruno Blommaert

“De evolutie van de 
geneeskunde maakt 

dat mensen sneller een 
diagnose krijgen en vlugger 

bij ons terecht komen 
waardoor we wel 

degelijk een verschil 
kunnen maken!”

Medewerkers 
aan het woord.
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Sonia Piron Silke ArensJonathan Hostyn

Ik kwam van de schoolbanken naar hier en werk hier 
ondertussen al 44 jaar. Als zorgkundige helpen we mensen 
bedienen en ondersteunen we de verpleging verbonden 
aan een dienst. Ik word op verschillende diensten ingezet. 
Daar heb ik voor gekozen omdat je zo met alle mensen in 
contact komt. Het is natuurlijk wel een zware job gezien 
de chronische setting, maar ik zie geen rolstoel, ik zie een 
mens. Voor mij maakt dat geen verschil. Ik word nog steeds 
betrokken bij speciale projecten waar ze mijn ervaring 
gebruiken, dat is wel fijn!

Wat is er doorheen de jaren veranderd? 
We zijn geëvolueerd van een zorgtehuis naar een 
ziekenhuis. Vroeger was er één VP op een dienst en dat 
is nu toch heel anders. De bedden zijn gesofisticeerd, 
de kinézaal is groter geworden, en de apparatuur is 
gemoderniseerd. 

Goeie raad voor de nieuwkomers? 
Je moet de dingen samen doen. Goesting hebben om te 
komen werken is belangrijk. Kom met een lach werken en 
de dag passeert vanzelf. Ik krijg van de patiënten dikwijls het 
compliment dat ik altijd lach en dat werkt!

Sinds 1 april ben ik opnieuw in dienst. Nadat ik mijn ontslag 
gegeven had, kwam ik tot het besef dat het hier goed is 
om te werken. Ik heb de hoofdverpleegkundige daarom 
gevraagd of er opnieuw een plek voor me was. We staan 
als VP in voor de dagelijkse verzorging van de patiënt, maar 
we denken ook mee na over mogelijkheden die er zijn om 
patiënten beter te helpen en de zorg te optimaliseren. Het 
is interessant om het ziektebeeld van MS te leren kennen 
en je leert hier ook veel technieken bij. Ik heb nood aan 
structuur en dat is hier. De collega’s zijn leuk en als er iets 
is, wordt er ook écht naar je geluisterd. Er wordt zo goed 
als mogelijk rekening gehouden met je wensen en dat is 
aangenaam werken. Je geeft en krijgt ook terug. 

Wat maakt het NMSC bijzonder? 
Er is tijd voor de patiënt, waardoor we kunnen zorgen op 
een goeie manier. We bouwen een band met hen op en 
daardoor kan je ook betere zorg bieden. 

Ik ben actief in het NMSC sinds maart 2019 en nog steeds 
zeer blij dat ik hier werk. Ik ben verpleegkundig specialist, 
een functie die nog in de kinderschoenen staat. In de 
toekomst wordt de functie van verpleegkundig specialist 
officieel in België gelanceerd, we zijn benieuwd hoe dit zal 
omschreven worden. Hier in het NMSC werk ik samen met 
mijn collega verpleegkundig specialisten Piet en Evelyne.  
Wij maken de brug tussen artsen, wetenschappelijk 
onderzoek en verpleegkundigen, en specialiseren ons in 
bepaalde projecten die we uitwerken om de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren. Eigenlijk maken we de vertaalslag van de 
theorie naar praktijk. We staan nog steeds aan het bed van 
de patiënten en niet op de managementladder. 

Wat maakt het NMSC bijzonder? 
Ik kom uit een grotere ziekenhuissetting en vanaf dag 
één voel ik een warme sfeer tussen de mensen. Ze 
kennen elkaar en werken rond dezelfde problematiek. De 
collegialiteit en de sfeer maken dit ziekenhuis bijzonder. 
Ik wil de mensen die hier dagdagelijks in de zorg staan via 
deze weg laten weten dat ik ze bewonder voor wat ze dag in 
dag uit doen, want het is hard werken, elke dag opnieuw! 

“Ik word nog steeds 
betrokken bij speciale 
projecten waar ze mijn 

ervaring gebruiken, 
dat is wel fijn!”

“Je geeft en 
krijgt ook terug.”

“De collegialiteit en de 
sfeer maken dit ziekenhuis 

bijzonder.”
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Stefanie De Loof Ingrid Van Steenwinkel

Ik ben gestart als vervangend Stafmedewerker. Sinds 
1 juli ben ik Operationeel Manager Revalidatie. Dit is een 
overkoepelende functie voor de revalidatie-afdelingen, 
een ondersteunde functie naar management en 
diensthoofden toe. Het takenpakket is dan ook zeer 
gevarieërd, van personeelszaken en budgetbeheer tot 
aansturing en stroomlijnen van programma’s. 

Wat maakt het NMSC bijzonder? 
Ik ben nogal direct en kan hier mijn mening uiten. Er zijn 
mogelijkheden om zaken te bespreken omdat de sfeer 
heel open is en omdat we kleinschalig zijn. De stijl die de 
Algemeen Directeur hanteert, bevalt me. Er is hier ook 
nog steeds sprake van een zeker idealisme dat wordt 
gedragen door onze hoofdarts. Dat idealisme is aanstekelijk 
en motiveert de teams om hun uiterste best te doen 
voor de patiënten.

Ik ben verpleegkundige en werk in de polikliniek. In de 
voormiddag kun je me terugvinden op de radiografie. In de 
namiddag beman ik de balie, waar we patiënten ontvangen 
die consultaties hebben bij onze artsen. We zorgen voor 
de bloedafnames, regelen de planning en monitoren hun 
medicatie. 

Hoe lang werk je al in het NMSC? 
Ondertussen werk ik al 33 jaar in het NMSC. Nadat ik 
afgestudeerd was, ben ik hier beginnen werken. Ik heb hier 
eerst 19 jaar op een verpleegafdeling gewerkt. Daarna ging 
ik aan de slag in de polikliniek – daar werk ik ondertussen al 
14 jaar. 

Wat heeft ervoor gezorgd dat je hier zo lang  
bent gebleven? 
Zeker en vast de collega’s, ons team! Er zijn periodes die 
moeilijk zijn, maar dankzij de collega’s trek je je aan elkaar 
op. Ook onze patiënten zijn heel belangrijk voor me: die zijn 
altijd heel erg dankbaar. We krijgen echt vriendschap van 
hen. Natuurlijk kennen we elkaar ondertussen al – daardoor 
hebben we een sterke vertrouwensband. 

Omdat we in het NMSC één pathologie behandelen, hebben 
we een specifieke kennis, in dit geval over MS. Het werk 
verloopt vlot doordat alle collega’s uit de verschillende 
disciplines elkaar goed kennen. Daardoor leggen we snel 
contact en komen we vlug tot een oplossing.

Goeie raad voor de nieuwkomers? 
Blijf rustig en neem de tijd om alles te leren kennen. 
Leer alles stap voor stap – niemand kan alles al vanaf de 
eerste dag. 

“Het idealisme hier is 
aanstekelijk en motiveert 
de teams om hun uiterste 

best te doen voor 
de patiënten.”
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Toen dokter Tom Meurrens afstudeerde in 2009, was het 
voor hem al duidelijk dat hij voor het NMSC wilde werken – 
niet voor niets deed hij de laatste 6 maanden van zijn 
opleiding als arts-specialist fysische geneeskunde en 
revalidatie in Melsbroek. Als revalidatiearts kreeg hij er 
al snel een aantal verantwoordelijkheden bij: in 2011 
coördineerde hij de zorgprogramma’s, in 2013 werd hij 
hoofdarts. Op dit moment is hij daarbovenop ook 
diensthoofd revalidatie ad interim. 

Dokter Meurrens: “Toen ik hier stage liep, werd me al 
snel duidelijk dat het NMSC speciaal is. Je wordt er telkens 
goed ontvangen, en iedereen kent er iedereen. Er staat 
altijd wel iemand klaar om je te hulp te snellen.” 

Dat was niet de enige reden waarom dokter Meurrens 
voor het NMSC wilde werken: “Ik denk dat veel artsen 
en zorgverleners de aandoening MS nog niet zo goed 
kennen. Daardoor heerst vaak het idee: MS is een chronisch 
evolutieve aandoening, daar kun je niet veel aan doen. 
Dat raakt me wel, want er is meestal nog veel mogelijk. 
Het maakt niet uit hoe zwaar je functioneren is aangetast:  
in het MS-centrum doen we ons best voor iedereen 
met MS en gelijkaardige neurologische aandoeningen.”

Wat volgens dokter Meurrens de grote troef is in de 
aanpak van het centrum? “We hebben hier een groot 
team dat heel gespecialiseerd te werk gaat. Daardoor 
merken onze medewerkers soms dingen op die tot dan 
toe onder de radar bleven. Dankzij die brede blik 
hebben we aandacht voor alle mogelijke aspecten en 
noden waarop de ziekte invloed kan hebben.”

Meer impact
Dokter Meurrens’ interesse voor MS groeide vanaf hij 
stage deed in het NMSC: “Ik kwam er terecht uit interesse 
voor revalidatie, maar de ziekte zelf begon me al snel 
ook te boeien. Vooral omdat de aanpak anders is: 
bij revalidatie werk je doorgaans met iemand die een 
plots event meemaakt en dan tijdens een revalidatieperiode 
zijn toestand zoveel mogelijk probeert te verbeteren. 
MS en de impact op het leven zijn een chronisch verhaal. 
De persoon heeft nood aan levenslange begeleiding: 
hij moet zich continu aanpassen aan veranderende 
omstandigheden en dat vergt een flexibele aanpak. 
Dat is een uitdaging.

Daarom doet het me plezier dat mensen alsmaar vroeger 
bij ons terechtkunnen: ze komen bij ons op een moment 
waarop we meer impact kunnen hebben.” 

Dichter bij de patiënt
Hoe de aanpak van het NMSC nog geëvolueerd is? 
“We slaan alsmaar meer de brug naar de persoon zelf en 
zijn levensomstandigheden: bij een achteruitgang gaan 
we bij hem thuis bijvoorbeeld kijken wat het probleem is en 

Prioriteit nummer 1?  
Blijven vechten voor personen met MS.

Dokter Tom Meurrens

“Er is meestal 
nog veel mogelijk.”
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welke aanpassingen nuttig zijn. En ons transmuraal 
MS-team houdt multidisciplinaire raadplegingen in 
verschillende ziekenhuizen in ons land. Zo hoeven 
de patiënten zich niet altijd naar Melsbroek te 
verplaatsen.”

Blik op de toekomst 
De toekomstplannen van dokter Meurrens voor het NMSC 
zijn duidelijk: “Prioriteit nummer 1 verandert niet: blijven 
vechten voor personen met MS. Daarnaast is er nog 
de nieuwbouw die op de planning staat. Waarschijnlijk 
zullen we zo ook meer robotica kunnen integreren in 
onze behandelingen. Algemener pleit ik voor een betere 
regulering van de organisatie van revalidatie in België en 
Vlaanderen. Het ultieme doel? Ervoor zorgen dat mensen 
met bepaalde revalidatienoden die behandeling krijgen 
aan de juiste intensiteit en op de juiste plaats.” 

Omgaan met MS
Dokter Meurrens heeft bewondering voor zijn patiënten: 
“Ik ben altijd onder de indruk van hoe ze met hun 
aandoening omgaan. En dat terwijl de progressie van de 
ziekte snel kan verlopen, en personen met MS natuurlijk ook 
andere ziekten kunnen krijgen. Ze tonen heel veel kracht in 
de manier waarop ze naar hun aandoening kijken. Daarmee 
rem je de ziekte niet af, maar in hun dagelijks leven maakt 
het wel degelijk een verschil.”

“Ik ben blij dat we 
impact hebben 

op een chronische 
aandoening.”
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Van geven word 
je gelukkig: 
word vrijwilliger 
bij het NMSC

Sinds jaar en dag kunnen we rekenen op heel wat mensen 
die zich vrijwillig inzetten voor de personen met MS in ons 
ziekenhuis.

Omdat onze patiënten dikwijls van ver komen, lang in het 
ziekenhuis verblijven en vaak (veel) zorg vragen, kan het 
personeel en/of de familie niet op alle noden inspelen. 
Daarom is op heel wat terreinen behoefte aan hulp van 
vrijwilligers.

Het is niet de bedoeling dat ze het werk van het personeel 
overnemen, maar wel dat zij aanvullende taken verrichten 
die het verblijf van de patiënten in dit ziekenhuis 
aangenamer maken. 

Vrijwilligers zijn dus van harte welkom om patiënten te 
bezoeken, met hen te gaan shoppen, lectuur te voorzien of 
te helpen in de cafetaria. Ook bij ontspanningsactiviteiten, 
op de verpleegafdelingen, bij het vervoer van patiënten 
binnen het ziekenhuis en bij tal van andere taken wordt hun 
hulp zeer gewaardeerd.

Momenteel kunnen we rekenen op de inzet en energie 
van een 35-tal vrijwilligers en dat maakt voor ons en onze 
patiënten een enorm verschil!

We zijn altijd op zoek naar mensen die een paar uurtjes 
van hun vrije tijd willen spenderen om een verschil te 
maken voor onze patiënten en voor zichzelf. Want van 
geven word je gelukkig!
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Eric Vanderheyden is sinds januari 2017 algemeen directeur 
van het NMSC. Ervaring heeft hij genoeg: hij werkte eerder al 
20 jaar in de Brusselse Europaziekenhuizen als verpleegkundig 
en operationeel directeur. Nu leidt hij de werking van het 
MS-centrum in goede banen.

Als algemeen directeur zorgt Eric voor de algemene 
werking van het centrum. Een belangrijk onderdeel van 
zijn werk is de positionering van het NMSC: “Het centrum 
is in dat opzicht speciaal: we hebben een heel specifiek 
doelpubliek dat bijna volledig uit personen met MS bestaat, 
en al onze medewerkers zijn expert in de verzorging en de 
behandeling van de patiënten.”

Grootste in België
Het NMSC is het grootste revalidatiecentrum voor personen 
met MS in België. “Onze artsen zijn internationaal erkend, 
en werken samen met buitenlandse specialisten. Ook onze 
therapeuten doen internationaal onderzoek. We willen 
ons daarom profileren als een nationaal, eventueel zelfs 
internationaal referentiecentrum.”

Als revalidatieziekenhuis verschilt het NMSC volgens de  
wet van een algemeen ziekenhuis. Eric: “Toch moeten we 
wel aan alle normen van de gewone ziekenhuizen voldoen. 
En dat maakt het best ingewikkeld.”

JCI-accreditatie
Die strenge normen hielden het NMSC niet tegen 
om toch de JCI-accreditatie te behalen. “Dat was niet 
eenvoudig, maar nu hebben we dezelfde erkenning als 
een acuut ziekenhuis. Bovendien zijn we in België het 

enige revalidatieziekenhuis met die accreditatie. Ik zie dat 
kwaliteitslabel dan ook als een erkenning van de inzet die 
iedereen hier tentoonspreidt. En de voorbereiding ervan 
was een goede oefening om een aantal kwaliteitsnormen 
onder de loep te nemen – zo zetten we weer een grote stap 
vooruit.”

Als algemeen directeur leidt Eric het NMSC de toekomst 
in. En die ziet er veelbelovend uit: “We starten binnenkort 
eindelijk met onze nieuwbouw. De huidige patiëntenkamers 
beschikken niet allemaal over een douche, dus daarvoor 
moeten we een nieuw hospitalisatiegedeelte bouwen.  
En ook de revalidatieruimte is aan vernieuwing toe.”

3 nieuwe verpleegafdelingen
Eric doet de plannen verder uit de doeken: “We bouwen 
een nieuwe grote revalidatieruimte waar verschillende types 
paramedici samenwerken en met elkaar in contact komen. 
We brengen het aantal hospitalisatiebedden terug naar  
105 verdeeld over 3 nieuwe verpleegafdelingen. De parking 
van het ziekenhuis wordt een ondergrondse – zo komt er 
meer plaats vrij voor het gebouw.”

Onze medewerkers hebben 
maar 1 doel: 

de beste zorg bieden.
Eric Vanderheyden, Algemeen Directeur, Gedelegeerd Bestuurder

“De JCI-accreditatie 
is een erkenning 
van de inzet die 

iedereen hier toont.”
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Ook de aanpak van het NMSC ondergaat een aantal 
vernieuwingen: “We willen focussen op patiëntvolgend 
werken. Dan wordt elke patiënt behandeld door hetzelfde 
team: bij zijn diagnose, maar ook tijdens het verloop van 
zijn ziekte. Nu moeten we af en toe nog switchen tussen 
de behandelende personen. Dat willen we zoveel mogelijk 
vermijden door met patiëntvolgende teams te werken.  
Met die aanpak zijn we nu al gestart.”

Pionierswerk
60 jaar NMSC betekent veel voor Eric: “Het getuigt van een 
lange geschiedenis. Het NMSC is 60 jaar geleden vanuit het 
niets begonnen. Dankzij een aantal pioniers die hun kennis 
samenbrachten, is het kunnen evolueren naar wat het nu is. 
Al van in het begin brengt het centrum artsen, specialisten, 
therapeuten en verpleegkundigen samen die maar één doel 
hebben: de best mogelijke zorg bieden.” 

De aanpak van het NMSC evolueerde ook: “We werken nu 
vaker ambulant. En in 2015 richtten we het transmuraal MS-
team (TMST) op. Dat houdt multidisciplinaire consultaties 
in andere ziekenhuizen. Zo kunnen we al in een vroeg 
stadium van de ziekte kijken wat er op fysiek, sociaal en 
psychologisch vlak beter kan voor de patiënt.”

Eric hoopt het TMST-systeem verder uit te breiden: “Ook 
naar Wallonië, want 25 procent van onze gehospitaliseerde 
en 20 procent van onze ambulante patiënten zijn 
Franstalig.”

Patiënten eerst
De mooiste verwezenlijking van het NMSC? Daarover hoeft 
Eric niet lang na te denken: “Naast de oprichting, ben ik 
ook trots op het feit dat we zo snel zijn geëvolueerd naar 
een ziekenhuis van meer dan 100 bedden. En de JCI-
accreditering is natuurlijk een mooi bewijs van de moeite 
die al onze medewerkers doen. Onze patiënten komen altijd 
op de eerste plaats.”

“Onze patiënten 
komen altijd 

op de eerste plaats.”
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Het NMSC is bekend om haar expertise en professionaliteit. 
De enorme kennis, ervaring en motivatie van onze 
medewerkers zorgt ervoor dat we onze patiënten optimaal 
kunnen verzorgen. Die reputatie willen we uiteraard 
vasthouden en zelfs verstevigen. Daarom moeten we 
vandaag al een antwoord bieden op een aantal uitdagingen 
van morgen. 

Denk maar aan de unieke positie van het NMSC, de 
specifieke expertise, de toekomstige organisatie van 
de zorg, de aankomende nieuwbouw en het blijvend 
aantrekken van kwalitatieve professionals. Het KOMPAS-
traject rond optimalisatie van zorg, een nieuwe werkwijze 
met een belangrijke focus op samenwerking, moet ons 
helpen om deze antwoorden te formuleren.

Een stap terug om verder te kunnen springen
De verwachtingen van onze patiënten zijn het 
uitgangspunt van het KOMPAS- traject. Met een aantal 
patiëntenbevragingen en onderzoeken gingen we na wat 
hun verwachtingen zijn en hoe we daar met onze zorg 
op kunnen inspelen. Uit de resultaten blijkt dat we sterk 
zijn in het inspelen op de wensen van de individuele 
patiënten. Om die aanpak op een georganiseerde manier 
te kunnen blijven hanteren, moeten we verder inzetten op 
een patiëntvolgend systeem. Om dat te realiseren is het 
belangrijk om de samenwerking tussen de verschillende 
expertises binnen en buiten het NMSC te bevorderen.

De eerste stappen voorwaarts
Aan de inzet van de verschillende personeelsleden die 
betrokken zijn in dit KOMPAS-traject zal het alvast niet 
liggen: de wil om samen te werken is duidelijk merkbaar. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar de verschillende 

domeinen waarop we die samenwerking nog kunnen 
versterken. Thema’s als planning en opname, overleg, 
communicatie, besluitvorming en werkorganisatie houden 
we vanuit elke discipline tegen het licht om na te gaan hoe 
we onze samenwerking kunnen versterken. Dat is vaak 
een complex en arbeidsintensief proces, dat met vallen en 
opstaan verloopt. Toch blijft in het hele KOMPAS-project de 
zorg voor de patiënt centraal staan. En dat is de verdienste 
van iedereen die in het NMSC werkt. 

Persoonlijk aanvoelen
Ik heb als externe begeleider in dit KOMPAS-traject het 
voorrecht om deze denk- en doe-oefeningen vanop de 
eerste rij mee te maken. Ik heb in mijn hele loopbaan al veel 
organisaties gezien, maar ik moet toegeven dat er weinige 
zo sterk beklijven als NMSC. De motivatie, de inzet en de 
durf om in de samenwerkingsspiegel te kijken, zijn daar 
voor mij mooie voorbeelden van. Net zoals een kompas de 
stip op de horizon aangeeft, ben ik ervan overtuigd dat in 
dit traject de verdere route zal uitgestippeld worden voor 
blijvende kwalitatieve zorg binnen het NMSC. 

Samenwerken als olie  
voor kwalitatieve zorg.

Maarten Andriessen, Organisatieadviseur

“In het hele KOMPAS-project 
blijft de zorg voor de 

patiënt centraal staan. 
En dat is de verdienste 

van iedereen die 
in het NMSC werkt.”
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Het ‘Nationaal Multiple Sclerose Centrum’, zo is de officiële 
naam. In de beginjaren (1960) was het zelfs het ‘Nationaal 
Schiftings- en Readaptatiecentrum voor Multiple Sclerorse’. 
Voor mij, en ik denk ook voor alle inwoners van ons dorp,  
is het gewoon de MS-kliniek van Melsbroek. 

Als kind was het voor mij een ‘speciale kliniek met 
nonnetjes’. Naarmate ik groter werd, had ik door dat het 
een MS-kliniek is, waar Ursulinen werkten. Ondertussen 
ben ik al veel in de gebouwen geweest, vinden enkele 
vriendinnen er spijtig of gelukkig genoeg opvang, hebben 
mijn kinderen er leren zwemmen en zie ik regelmatig dat 
verschillende organisaties in heel Vlaanderen acties op 
poten zetten om de MS-kliniek te steunen. Maar ook tijdens 
het drinken van een Palmke in ‘Onder de Toren’, geraak ik 
aan de babbel met patiënten. En zo komt het dat je de  
MS-kliniek en Melsbroek in één adem kan uitspreken.  
Het is een stuk van ons dorp geworden.

Na zestig jaar is de ziekte nog steeds niet onder controle, 
maar ‘beweegt’ er wel van alles. Zo ook in het hele 
gebeuren rond de MS-kliniek. Van twintig bedden zijn ze 
naar honderdvierendertig gegaan. Nu nemen ze weer af. 
De wetgeving rond het ziekenhuisgebeuren is niet meer 
dezelfde als zestig jaar geleden en de eisen waaraan een 
kliniek moet voldoen al helemaal niet meer.

Laat ons daarom samen positief vooruitkijken en zorgen  
dat de MS-kliniek van Melsbroek zijn plaats in het dorp  
kan behouden.  
 
Want de MS-kliniek, die is van ons! ;-)

Het is een stuk 
van ons dorp geworden.

Kurt Ryon, Burgemeester

“Laat ons daarom samen 
positief vooruitkijken 

en zorgen dat de MS-kliniek 
van Melsbroek 

zijn plaats in het dorp 
kan behouden.”
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Door het volume in een L-vorm te voorzien, verkleint niet 
alleen de schaal van het geheel, maar ontstaan ook twee 
duidelijk onderscheiden zones in het binnengebied. De 
volledige westzijde van het gebouw wordt door groen 
omringd. 

Om de link met REVA te versterken, en ook om bezoekers 
vanop de site een duidelijk zichtbare toegang te bieden, 
is aan de westzijde van het REVA-gebouw een nieuw 
inkompaviljoen voorzien dat de bezoekers over de 
verschillende gebouwen verdeelt. De positie op de kop van 
de toegang tot de site, in combinatie met een architecturaal 
accent onder de vorm van een luifel, garanderen de 
herkenbaarheid van het volume.

De hoofdinkom van het bestaande REVA-gebouw komt 
aan de oostzijde omdat we de comfortabele infrastructuur, 
afgestemd op het transport van mindervaliden willen 
behouden. 

Om evidente redenen sluit de nieuwbouw NMSC aan op 
de vloerpas van het te behouden REVA-gebouw zodat 
geen lange, voor de patiënten oncomfortabele, hellingen 
of liften voorzien moeten worden. Deze nulpas wordt over 
de site maximaal aangehouden in functie van een optimale 
toegankelijkheid. 

Voor het ziekenhuis worden, naast de verpleegafdelingen, 
een cafetaria, polikliniek en therapiezone voorzien. Daarbij 
kan vooral de cafetaria, die vrij publiek toegankelijk is, een 
bijkomende functie voor de ruimere omgeving vervullen. 

Het hoofdconcept van het Masterplan Zorgcampus 
Melsbroek bestaat erin een deel van de huidige bebouwing 
te slopen om plaats te maken voor een kwalitatief centraal 
groen binnengebied. Rondom dit binnengebied worden de 
nieuwe geplande bouwvolumes geschikt waardoor de site 
een kwalitatieve en fundamentele transformatie ondergaat.

Het REVA-gebouw, aan de zuidoostelijke rand van de 
site blijft als enige behouden, de rest van de bestaande 
bebouwing wordt afgebroken. De sloopwerken omvatten 
het huidige gebouw NMSC, een gebouw van vier bouwlagen, 
en het voormalige Ursulinenklooster.

De hoofdingang van de site komt aan de zuidwestzijde, waar 
een groene toegangszone bezoekers naar het ziekenhuis 
begeleidt. Om het centrum van de site maximaal te 
vrijwaren voor voetgangers wordt gemotoriseerd verkeer 
beperkt tot hulpdiensten, openbaar vervoer en taxiverkeer. 

Het nieuwe ziekenhuis zal zich aan de noordzijde van het 
bestaande REVA-gebouw situeren en krijgt drie bouwlagen. 

Zicht NMSC inkom

Een blik op de 
toekomst.
Binst Architects

“Het totale op de site te 
realiseren programma 
omvat 104 bedden.”
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De materialisatie van het project moet de nieuwbouw 
integreren in zijn omgeving. De keuze voor baksteen 
rondom de site verwijst naar de oude kloostermuur en 
is een logisch uitgangspunt. Dit lichte basispalet wordt 
verder aangevuld met bijkomende materialen: bronskleurig 
aluminium voor het buitenschrijnwerk, grote glasvlakken 
betonnen kaderelementen rondom cafetaria en refter. De 
baksteenarchitectuur geeft het geheel een warm karakter 
en integreert de zorgcampus als entiteit in de dorpskern.

Het landschapsontwerp gaat uit van een gradiënt op het 
terrein van hard naar zacht in combinatie met de diverse 
verkeersstromen voor voetgangers, fietsers, beperkt 
gemotoriseerd verkeer op het voorplein en tot slot de 
brandweg en logistiek. Bijkomend zijn er aan de zuid- en 
noordzijde van de site functionele doorsteken voorzien voor 
fietsers en voetgangers, om zo de site doorwaadbaar te 
maken voor de wijdere omgeving.

Ondergronds worden ook nog enkele ondersteunende 
functies voorzien, waaronder keuken en apotheek.
Ondergronds komt een gedeelde parking die plaats biedt 
aan 182 wagens, inclusief de nodige mindervalidenplaatsen 
en standplaatsen voor elektrische wagens. Bijkomend 
werden 8 bredere parkeerplaatsen voorzien en elf 
motorstandplaatsen. De noodzakelijke stationeer- en 
parkeerplaatsen worden bovengronds voorzien. 

Je kan het gebouw betreden via het reeds vermelde 
inkompaviljoen, waar we ook fietsstalplaatsen voorzien. 
Van daaruit is er verbinding naar enerzijds REVA, anderzijds 
de nieuwbouw NMSC. Via een gaanderij, met zicht op het 
binnengebied en ook op een binnenpatio, geeft de inkom 
uit op de (publieke) cafetaria en refter, en de ruimtes 
voorzien voor de polikliniek. 

Via een batterij van vier liften krijg je toegang tot de 
overige verdiepingen. Op de eerste verdieping komen 
twee verpleegafdelingen, op de tweede verdieping één 

Centraal is een grotere open zone voorzien, waar 
voertuigen en mogelijks ook De Lijn hun draaicirkel kunnen 
nemen. De voetgangerscirculatie ligt in de as van de 
huidige interne circulatie van REVA, en legt zo de link tussen 
buitenaanleg, nieuwbouw en bestaande bebouwing. De 
lineair aangelegde bomenrijen versterken nog het axiale 
effect van deze inkomzone. 

De omgevingsaanleg van het nieuw te bouwen NMSC maakt 
een substantieel deel uit van het geheel en zorgt voor de 
landschappelijke aansluiting en verderzetting van de groene 
structuur met het nabijgelegen Floordambos. Zowel omwille 
van klimatologische als psychologische omstandigheden 
(het welzijn van de bewoners en patiënten) wordt de 
open ruimte tussen en rondom de gebouwen zo groen 
mogelijk ingevuld. Waar mogelijk worden de bestaande 
groenelementen en bomen bewaard, de bomen die gerooid 
worden, worden in aantal ruimschoots gecompenseerd in 
de nieuwe aanleg.

verpleegafdeling gecombineerd met therapiezone en 
kantoorfuncties. De nodige technische installaties komen 
op het dak, dat over het grootste deel van de oppervlakte 
wordt voorzien van zonnepanelen. Ondergronds tot slot 
komen keuken, apotheek, technieken en ondersteunende 
ruimtes. Waar nodig is daglichttoetreding voorzien via een 
‘cour anglaise’ met daarnaast het op maaiveld gelegen 
sportveld.

“De baksteenarchitectuur 
geeft het geheel een 

warm karakter en integreert 
de zorgcampus als entiteit in 

de dorpskern.”

Zicht NMSC vanuit revalidatietuin
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“Er zijn functionele 
doorsteken voorzien voor 
fietsers en voetgangers, 

om zo de site doorwaadbaar 
te maken voor de wijdere 

omgeving.”

Zicht NMSC vanop binnengebied
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“De cafetaria, die vrij 
publiek toegankelijk is, 
kan een bijkomende 

functie voor de ruimere 
omgeving vervullen.”

Zicht NMSC vanop terras cafetaria
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uitbreiding van 
het pensionaat

1894

Oprichting gerichte 
raadpleging voor 
MS-patiënten in 

het Bunge Instituut 
Antwerpen-Berchem 
met de medewerking  

van dr. CH. J. Ketelaer.

1950

De Belgische 
Nationale 

M.S. Liga (BNMSL) 
wordt gesticht onder 

de bescherming 
van de Belgische 
Academie voor 
Geneeskunde.

1958

Oprichting van 
het Nationaal 
Schiftings- en 
readaptatie-

centrum voor MS 
te Melsbroek.

1959 - 1960

Erkenning van 
het Revalidatie-
centrum door 
het Rijksfonds 
voor Sociale 

Reclassering van 
Gehandicapten.

1965

Bezoek 
Koningin 
Fabiola.

1968

Overlijden stichter 
dr. CH. J. Ketelaer. 

Er wordt in 1975 
een gedenkplaat 

voor hem onthuld.

1974

Oprichting eerste 
klooster in Melsbroek 

door Catherine 
Peeters, Overste van 

de zusters Maricotten 
in Mechelen. Ze 
krijgt hulp van 

pastoor Galmart 
en monseigneur 

Nelis, bisschop van 
Antwerpen.

1786

Oprichting 
internaat in 

de aanpalende 
woning.

1795

Napoleon staat 
religieuze 

instellingen toe 
op voorwaarde 

dat ze onderwijs 
en ziekenzorg 

aanbieden.

1807

Oprichting 
kosteloze 

apotheek voor 
omwonenden.

1808

De congregatie 
van de Zusters 
Ursulinen van 
Tildonk neemt 

het klooster 
over.

1895

Door de taalstrijd is het 
in Melsbroek niet meer 

toegelaten om in het 
Frans les te geven. 

De zusters sluiten de 
school en starten er een 
rusthuis. Met beperkte 

middelen starten de 
raadplegingen. 

Er worden 20 bedden 
voorzien in het rusthuis 

in Melsbroek.
In datzelfde jaar wordt 

de Belgische Studiegroep 
voor Multiple Sclerose 

opgericht.

1957

De congregatie van 
de Zusters Ursulinen

 van Tildonk geeft 
haar akkoord voor 
de oprichting van 

het Nationaal 
Schiftings- en 

readaptatiecentrum
voor MS te 
Melsbroek.

1958

Verbouwing en 
nieuwbouw, 

uitbreiding naar 
135 bedden. 

Oprichting 
provinciale 

werkgroepen en 
provinciale 

sociale diensten.

1962 - 1965

Oprichting 
Beheerscomité 

van het Nationaal 
Schiftings- en 

Readaptatiecentrum 
voor Multiple 

Sclerose.

1966

Oprichting 
neurologische 

diensten Fraiture 
en Overpelt.

1972

Catherine Peeters,  
Overste van de zusters Maricotten

Boven: De Franstalige Kostschool van de zusters Ursulinen voor de 2de Wereldoorlog
Onder: Leerlingen van de Kostschool 1935-36

Dr. CH. J. Ketelaer,  
begin jaren 1950.

Boven: Verpleegster met patiënt.
Onder: Bezoek Koningin Fabiola op 13 december 1968.

Zusters Ursulinen met patiënt. Gedenkplaat stichter dr. CH. J. Ketelaer.



COLOFON

Fotografie
Kris Van de Sande

Info en redactie
Els Urbanczyk

Eindredactie/Concept en opmaak
ARK BBN



Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw
Vanheylenstraat 16

1820 Melsbroek
Tel.: + 32 2 597 80 00

info@mscenter.be
www.mscenter.be




