
 

 

 

 

 

 

1. NIEUWBOUW 

 

We ontvingen op vrijdag 4 februari via onze advocaten de uitspraak van de raad voor 

vergunningsbetwistingen betreffende onze omgevingsvergunningsaanvraag voor de 

nieuwbouw van het ziekenhuis.  

De raad heeft het beroep van enkele inwoners van Melsbroek ontvankelijk verklaard en dus 

de aanvraag van het NMSC, Z.Org en de vzw Stijn, ingediend bij de provincie, vernietigd.  

Concreet betekent dit dat onze aanvraag voor het nieuwe ziekenhuis opnieuw moet 

beoordeeld worden door de Provinciale Deputatie. De Provinciale Deputatie heeft dus de 

opdracht om de beslissing omtrent de inpasbaarheid van het project in het gewestplan en de 

erfgoedwaarde (die vermeld stond in onze verkregen omgevingsvergunning) uit te breiden.  

We zullen hiervoor het erfgoedrapport dat we ondertussen hebben laten opstellen door een 

onafhankelijk gespecialiseerd bureau overmaken aan de Deputatie. Een overleg is gepland 

met de burgemeester en de provinciegouverneur om bijkomende argumenten aan te reiken 

aan de Provinciale Deputatie.  

We bekijken ondertussen met onze advocaten welke juridische stappen we kunnen 

ondernemen om vertragingsmechanismen door de steeds opnieuw in beroep gaande 

inwoners te vermijden bij een nieuwe positieve omgevingsvergunning afgeleverd door de 

Deputatie.  

U merkt het, dit is opnieuw een tegenslag, we geven echter niet op en we blijven ervan 

overtuigd dat de uitvoering van ons masterplan op een dag zal kunnen gerealiseerd worden.  
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We blijven vechten om goede zorg te kunnen geven aan onze patiënten in een nieuw 

ziekenhuis, aangepast aan de noden van de patiënten en het personeel, en dit op de huidige 

locatie in Melsbroek.  

Indien je vragen hebt kan je steeds terecht bij Dr. Tom Meurrens, Kathy Huybrechts of Eric 

Vanderheyden. 

 

2. FLAQUM – HET NMSC BOUWT MEE AAN EEN NIEUW KWALITEITSMODEL 

Het NMSC was tot eind 2020 JCI-geaccrediteerd. Dit model van externe accreditatie had 
enkele beperkingen, zoals de hoge kosten en de uniformiteit van de normen. Deze normen 
waren bovendien niet aangepast aan de situatie in een revalidatieziekenhuis en hielden geen 
rekening met de Belgische en Vlaamse context. 

Samen met 18 andere Vlaamse ziekenhuizen ondersteunen we daarom de uitwerking van een 
nieuw Vlaams kwaliteitsmodel, waarin groei zal centraal staan. We doen dit vanuit onze 
jarenlange ervaring en expertise binnen de revalidatie.  

Het FlaQuM model is vernieuwend omdat het uitgaat van de mening van zowel patiënten als 
medewerkers over de kwaliteit van zorg èn omdat het model toelaat om eigen klemtonen te 
leggen. 

In een eerste fase zal een bevraging gebeuren bij patiënten en hun naasten, bij medewerkers 
en eerstelijnszorgverleners. Op basis hiervan kunnen we bepalen waar we goed in zijn en 
waarin we verder willen groeien. 

Alle personen met MS die in de loop van het voorbije half jaar contact hadden met het 
Nationaal MS Centrum worden gecontacteerd. 

Hierbij alvast een warme oproep tot deelname aan de bevraging. 

In de loop van de komende maanden horen jullie meer over de resultaten. 

Meer info over FlaQuM vinden jullie alvast via  https://flaqum.org/ 

 

3. VERKOOP MATERIAAL  

 

Het NMSC heeft oog voor het milieu en daarom willen we materiaal dat niet meer gebruikt 

wordt te koop aan bieden. We organiseren een verkoop van tweedehands revalidatie-

materiaal zoals behandeltafels, hometrainers, IPV toestellen etc..  Indien je interesse hebt en 

graag even komt kijken naar het aanbod, neem dan contact op met Céline Attié (02 597 80 

70) of via mail celine.attie@mscenter.be 
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4. WIS FLEURT HET NMSC OP …  

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Werkgroep Intimiteit en Seksualiteit op Valentijnsdag een 

actie op poten gezet om de bespreekbaarheid van intimiteit- en seksualiteit binnen ons 

ziekenhuis nog eens in de spotlights te zetten. Deze keer werd er geopteerd om elke patiënt 

die op 14 februari aanwezig was een bloemetje cadeau te doen onder het motto: “Zeg het 

met bloemen… Pour une FLEUR avec toi … say it with flowers… “. 

De medewerkers van de werkgroep proberen op die manier de aandacht te vestigen op het 

feit dat problemen met betrekking tot intimiteit en sexualiteit uit de taboesfeer moeten 

gehaald worden en dat de aanpak ervan binnen het MS Centrum een reëel onderdeel 

uitmaakt van de multidisciplinaire aanpak die we aanbieden aan onze patiënten. 

We zijn er niet alleen voor onze patiënten, maar proberen ook ondersteuning te bieden aan 

collega’s die geconfronteerd worden met deze specifieke problematiek binnen de dagelijkse 

werking van onze instelling. 

Met vragen kunnen jullie steeds terecht bij Dokter  van Nunen; Caroline, Corinne, Annick en 

Johan (kine); Ann (ergo) ; Michelle en Gaël (psycho); Martha (Logo); Sofie en Karolien 

(sociale dienst) of bij Piet (verpleging). Mailen kan naar wis@mscenter.be  
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