
 

 

 

 

DE CORONA CONJUNCTUUR 

Gezien de recente ontwikkelingen waarbij we in België opnieuw aan een klim bezig zijn van 
de Covid-19 besmettingen, wil het NMSC ook nu weer, snel en preventief ageren om het 
virus buiten het ziekenhuis te houden. Beperkte toegang en triage worden terug ingezet. 

Wat kan jij doen? Blijf heel alert op de toepassing van de basisregels bij jezelf, andere 
patiënten en bezoekers. Bewaak de beperktheid van je bubbel, ook op vakantie. 

Met mondmasker, handontsmetting en op veilige afstand houden we iedereen gezond! 

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK: IMPACT CORONAMAATREGELEN  

OP GEZONDHEID, WELZIJN EN REVALIDATIE VAN PERSONEN MET MS 

Door prof. Daphne Kos. 
 
Via een online vragenlijst die werd uitgestuurd aan personen met MS, wilden we de impact 
van de therapie stop op gezondheid, welzijn en revalidatie in kaart brengen.  
 Deelnametotaal = 132 personen met MS 
 70% stopgezette externe revalidatie 
 10% onderbroken opname 
 20% stopgezet ambulant zorgprogramma 

Resultaten 1ste bevraging? 
Meerderheid > negatieve invloed op fysiek functioneren, welbevinden en sociale contacten.  
Personen met betaalde job > positief omwille van mogelijkheid tot thuiswerk 
 70% bleef fysiek actief ‘in hun kot’: (meer) wandelen, fietsen, oefeningen  
 38% zocht (ook) mentale stimulatie: lezen, denkoefeningen of artistieke activiteiten 

Tevredenheid contact met het personeel van het NMSC (telefonisch of via videobellen): 
 100% tevreden tot zeer tevreden 
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Indien het lezen van dit document moeilijk is voor u, kan u een aangepaste 
versie bekomen via uw ergotherapeut. 

Voor deze en andere informatie kunt u steeds terecht op onze website 
www.mscenter.be 

 

 

Heropstart revalidatie: 
 60% enthousiast  
 10% terughoudend: angst voor besmetting openbaar vervoer of in NMSC 

Volgende stappen?  
Het onderzoek loopt tot december 2020, met nog een 2de en 3de bevraging om verdere 
evolutie in kaart te brengen.  

 

OMBUDSDIENST VERHUISD  

Onze ombudsvrouw, Mieke De Medts heeft sinds juni haar intrek genomen in een nieuwe 
kantoorruimte, aan het oude onthaal van de polikliniek.  

Op die manier blijft de ombudsdienst 
duidelijk zichtbaar, centraal gelegen 
en gemakkelijk bereikbaar voor onze 
patiënten. De nieuwe ruimte is groter 
en beschikt over een bredere deur, 
waardoor de toegang voor 
elektrische rolstoelen nu veel 
gemakkelijker is. 

 

 

WIJZIGING ROKERSRUIMTE(N) 

Door de beperking van de toegangen tot het ziekenhuis tot 1 centrale ingang aan de 
Vereeckenstraat, werd de bestaande overdekte rokersruimte voor patiënten aan het 
cafetaria onbereikbaar.  
Het centrum voorzag daarom 2 andere tijdelijke locaties op het parkeerterrein aan de 
Vereeckenstraat.  

 

UPDATE BOUWDOSSIER 

Met zeer veel trots kunnen we melden dat na 3 jaar hard zwoegen de omgevingsvergunning 
voor de nieuwbouw voorlopig is goedgekeurd door de gemeente! Inmiddels werden 3 
beroepen aangetekend bij de provincie tegen deze beslissing van de gemeente. De provincie 
bekijkt momenteel of deze beroepen als volledig en gegrond aanvaard worden.  
Normaal gezien is de volgende stap het financieringsdossier! 


