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We hebben een winnaar!

Nieuwe uitdaging voor Prof. Dr. D’Haeseleer
Eerder communiceerden we dat Prof. Dr. Nagels vanaf 1 mei zijn werkzaamheden binnen het
NMSC zou verminderen. Daardoor werden een aantal verantwoordelijkheden verschoven.
De Raad van Bestuur van het Nationaal MS Centrum heeft Prof. Dr. D’Haeseleer vanaf 1 mei
aangesteld als diensthoofd neurologie en voorzitter van de Medische Raad.

Winnaar van de quiz valpreventie
De week van de valpreventie, van 22 tot 28 april, was een groot succes. In de wandelgangen
werd er gedurende de hele week druk gepraat over vallen en valpreventie.
Iedereen kon tijdens de week van de valpreventie deelnemen aan een wedstrijd. Deze
wedstrijd bestond erin om acht oorzaken te zoeken waardoor iemand zou kunnen vallen, in
een opgestelde woonkamermodule in het revalidatiegebouw.
Mevrouw Sonja Hemerijckx vond ze alle acht en ging aan de haal met een waardebon t.w.v.
50 euro. Zij merkte volgende gevaren op: bananenschil op de grond, tapijt omgeplooid,
verlengdraad op de grond, onvoldoende bewegingsruimte, schoenveters los van de pop, trap
zonder leuning, bed stond te hoog, remmen rolstoel los.
Een dikke proficiat voor Sonja en een welgemeende dankjewel aan Ben (kiné) en Mieke (ergo).

Terugblik week van de diëtist
Van 18 tot 22 maart ging de week van de diëtist door. Ook dit ging in het NMSC niet ongemerkt
voorbij. Onze diëtisten gaven uitleg over gezonde voeding en betrokken de patiënten bij de
info-sessie met spelletjes.
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Oproepsysteem rokersruimte
Sedert begin april is de rokerszone uitgerust met een oproepsysteem, vergelijkbaar met dat
van een patiëntenkamer. Als een patiënt in nood is, kan hierop gedrukt worden. De oproep
komt bij de verpleegkundigen van verpleegeenheid C1 terecht, die dan hulp komen bieden.
Naast het brandblusapparaat en het branddeken, die reeds aanwezig waren, verhoogt dit
oproepsysteem de veiligheid van onze patiënten.
We vragen uitdrukkelijk aan alle patiënten om enkel in noodsituaties gebruik te maken van dit
oproepsysteem.

Dag van de handhygiëne
Op maandag 6 mei werd in het NMSC
extra aandacht geschonken aan
handhygiëne. Zowel medewerkers als
patiënten waren welkom aan de stand.
Daar konden ze deelnemen aan de
handentest en in spelvorm vragen
beantwoorden over handhygiëne. Aan
het bordspel was ook een wedstijd
verbonden.
De stand werd druk bezocht, ook door
patiënten!

Dag van de verpleegkunde
12 mei is de internationale dag van de verpleegkunde. Over de hele wereld is er op die dag
bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleeg- en zorgkundigen aan de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Verpleegkundigen krijgen op die manier erkenning voor hun expertise,
kennis en deskundigheid.
Omdat die dag dit jaar op een zondag viel, werden de verpleeg- en zorgkundigen van het
NMSC op 10 mei al verwend met lekkere koffiekoeken en een gezonde fruitmand.
En of ze dat verdiend hebben!

Wereld MS-dag
Op donderdag 30 mei wordt jaarlijks de Wereld MS-dag gevierd. Dit jaar focust de campagne
zich op de onzichtbare symptomen van MS en de invloed daarvan op de levenskwaliteit.
Meer info vindt u op www.worldmsday.org

