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RIMS congres in Ljublljana - Slovenië

Feedback uit RIMS congres
Het jaarlijkse RIMS congres ging dit jaar door in Ljublljana - Slovenië van 20 tot en met 22 juni
2019.
Het NMSC was met vijftien deelnemers heel actief aanwezig op dit congres. Het waren
leerrijke dagen met poster sessies en platform presentaties: zowel verpleegkundig
specialisten als ergotherapeuten, psychologen, kinesisten, de sociale dienst, de dienst
logopedie en revalidatie artsen brachten een poster of presentatie met wetenschappelijke
bevindingen over gespecialiseerde zorg voor personen met MS in het Nationaal MS Centrum.
Meer info is te bekomen via de afdelingshoofden van de verschillende disciplines.

Aandachtspunten uit de dialooggroep
De dialooggroep is een overlegforum waar patiënten terecht kunnen met hun vragen, ideeën
en voorstellen over de dagelijkse werking van het Nationaal MS Centrum. De werkgroep
bestaat uit een vaste kern van (ambulante) patiënten die om de twee weken samenkomen.
Het afgelopen half jaar zijn volgende items onder de aandacht genomen:

De dialooggroep kreeg inkijk in de plannen voor de nieuwbouw, met uitvoerige uitleg
door de algemeen directeur. Verder kregen een aantal leden van de groep de kans
om het nieuwe ziekenhuis te bekijken door een virtual reality bril. Iedereen was onder
de indruk en dankbaar dat ze deze kans kregen.

De dialooggroep fungeerde als focusgroep voor het eindwerk van een studente
wetenschapscommunicatie. Hierbij lag de nadruk op welke initiatieven er bestaan om
patiënten van informatie te voorzien, niet enkel bij diagnose maar gedurende het hele
behandeltraject.

Voor Zorg aan Zet hield de groep een panelgesprek, waarbij verschillende vragen
aan bod kwamen, zoals ‘Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?, Hoe kunnen mensen
de juiste zorg krijgen?, Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben juist op
elkaar afstemmen?,…)’. Alle ideeën werden doorgegeven via www.zorgaanzet.be.
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We hadden overleg met de verpleegkundig directeur en haar adjunct over een aantal
thema’s die de laatste jaren vaak aan bod kwamen. Het was een constructief overleg
waar wederzijdse engagementen werden aangegaan om elkaar nog beter en sneller te
informeren.

Er kwamen ook enkele facilitaire onderwerpen aan bod, waarvan de meesten
ondertussen behandeld zijn.

Tenslotte werd verder gewerkt aan het project ‘Dr. Google’. Het doel is om een fiche
op te stellen met tips en tricks over hoe om te gaan met de veelheid aan
gezondheidsinformatie op het internet en de daarbij horende valkuilen.
Wens je meer gedetailleerde informatie over een bepaald onderwerp, spreek dan gerust een
van de dialoogleden aan of stuur een mailtje naar dialoog@mscenter.be

MS-run
Op Paaszondag 21 april 2019 reed vlakbij de basiliek van
Scherpenheuvel de MS-run uit. “De gemotoriseerde
rondrit voor MS-patiënten en kinderen werd dubbel zo
groot als de eerste editie”, zegt initiatiefnemer Peggy
Goossens.
Er waren meer dan 300 moto’s, meer dan 40
Amerikaanse jeeps en 70 wandelaars. Het weer was de
deelnemers alleszins gunstig gezind.
Het gebeuren was een groot succes, met een opbrengst
van niet minder dan 21.668 euro!
Deze opbrengst zal gaan naar onderzoek rond MS.
Het NMSC wenst Peggy uitdrukkelijk te bedanken voor
haar inzet.
Hopelijk zien we iedereen opnieuw over twee jaar.

Dag van de therapeut
Op dinsdag 18 juni werd in het NMSC
‘de dag van de therapeut’ gevierd.
Op die dag bedankten afdelingshoofden
en revalidatieartsen alle therapeuten
voor hun dagdagelijkse inzet. Op het
menu: pasta met bolognaisesaus of
vegetarische pasta…

