
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Op uitstap naar Planckendael 

Activiteiten op stapel 
 
 Van 30 augustus tot en met 9 september 2018 gaat de ‘MS-week’ door. Dit is de jaarlijkse 

sensibiliseringscampagne van de MS-Liga over Multiple Sclerose en over het omgaan met de 
ziekte. In de cafetaria van het NMSC worden daarom chocolade en koekjes verkocht. De opbrengst 
gaat naar de werking van de MS-Liga en wetenschappelijk onderzoek. 
 

 Personeelsleden van de firma Hologic komen op 10 september naar het NMSC om onze patiënten 
te verwennen. Hologic is een bedrijf voor medische apparatuur, gevestigd in Zaventem. In de 
voormiddag worden rolstoelen gepoetst en in de namiddag staat een wandeling met patiënten op 
het programma en worden pannenkoeken gebakken. 

 
 Op 20 september gaat een ‘frietjesdag’ door in het NMSC. Patiënten en personeelsleden kunnen 

op die dag gratis een pakje echte Belgische frieten eten, dankzij de sponsoring van de firma Nestlé. 
Bij mooi weer staat het frietkraam buiten! 

 

Terugblik 
 
 De Rode Duivels speelden op 10 juli de halve finale van het WK voetbal. 

Ook onze gehospitaliseerde patiënten konden mee genieten via een groot 
scherm in de cafetaria. De sfeer zat er goed in voor meer dan vijftig 
patiënten die samen kwamen kijken, dankzij de vele helpende handen uit 
het verpleegkundig departement. Een pluim voor Dien Demol voor de 
organisatie en het openhouden van de bar en aan Dr. Vanderhauwaert 
voor haar steun. De match hebben we niet gewonnen, maar dat mocht de 
pret niet drukken! 
 

 De tweede editie van ‘Leive Vloms’ ging door op 3 augustus. Het was een 
geslaagd feestje op de Oude Markt van Leuven, met o.a. Sam Gooris, Sergio 
en Willy Sommers. De opbrengst gaat naar het MS steunfonds dat wetenschappelijk onderzoek 
over MS ondersteunt. Wij willen daarom uitdrukkelijk Jan Heremans danken voor de organisatie 
van het evenement. 
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 Op 9 augustus gingen acht patiënten, met begeleider, op uitstap naar dierenpark Planckendael. 

Ondanks het aangekondigde stormweer beleefden zij een deugddoende namiddag. Ze bezochten 
de baby-giraf en de baby-olifant en in de vogelkooi kwamen papegaaien op hun schouder zitten. 
Het stormweer bleef uiteindelijk gelukkig uit… 
Met dank aan de orde van Malta, die deze uitstap organiseerde.  

 

Uw ervaringen tellen mee! 
 
In het Nationaal MS Centrum vinden wij ervaringen van patiënten heel belangrijk om verder te kunnen 
bouwen aan een kwaliteitsvol, veilig en patiëntvriendelijk ziekenhuis. Daarom peilen wij regelmatig 
naar de tevredenheid van onze patiëntenpopulatie.  
In juli 2018 ontvingen alle ambulante revalidatiepatiënten daarom een tevredenheidsenquête via e-
mail. Over de resultaten en opvolging van deze bevraging volgt informatie in een latere nieuwsbrief. 

 

Nieuwe kok 
 

 
Sedert 16 juli is Stephan Cooreman als nieuwe kok aan de slag in het 
NMSC.  
Hij heeft al heel wat jaren ervaring als kok en hecht belang aan zowel 
smaak als kwaliteit van voeding.  
Stef is heel sportief en een fervent fietser. Als sportman is hij ook veel 
met voeding bezig. 
Verder vindt hij het belangrijk dat alles wat uit de keuken vertrekt, 
vooraf geproefd is door hem en door de medewerkers van de keuken, 
die nauw betrokken zijn bij het bereiden van de maaltijden.  
Het keukenteam staat altijd open voor suggesties! 
Wij wensen Stef veel succes bij het uitoefenen van zijn job in het 
NMSC. 
 

 
 

Save the date 
 
Op zondag 10 maart 2019 organiseert het NMSC een concert ten voordele van het wetenschappelijk 
onderzoek in het NMSC. Het concert wordt verzorgd door Casco Phil, een Belgische Kamerfilharmonie. 
Casco Phil wil klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen. Het belooft een aangename 
muzikale namiddag te worden. 
Benieuwd? Noteer dan alvast 10 maart 2019 in jullie agenda. 
Het concert zal plaatsvinden in cc de Factorij in Zaventem. 
Meer informatie volgt. 

 
 
Vriendelijke groeten,  
Comité Informatie & Communicatie 


