
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

coördinator patiëntenparticipatie 

Coördinator patiëntenparticipatie 
 
Het NMSC is een voorloper wat patiëntenparticipatie betreft. In dialoog gaan met onze 
patiënten zit verankerd in ons DNA. We doen dit via onze dialooggroep, binnen de groep 
patiëntenparticipatie i.v.m. wetenschappelijk onderzoek en ook binnen onze dagdagelijkse 
werking. 
We streven ernaar de mens achter de patiënt te zien en dit te combineren met een 
hoogwaardige zorg, therapie en behandeling. We kiezen ervoor om de persoon met MS als 
evenwaardige gesprekspartner te beschouwen en we willen in de toekomst nog een stap 
verder gaan door onze patiënten een nog actievere rol toe te kennen. 
Dit is niet het werk van één persoon, maar van ons allen. 
Sara De Bondt, klinisch (neuro)psycholoog is een echte voortrekker op dit vlak. We hebben 
dan ook het plezier om jullie aan te kondigen dat Sara, naast haar huidige rol, nu ook 
officieel benoemd wordt tot Coördinator patiëntenparticipatie van het NMSC. Zoals de titel 
zelf aangeeft zal Sara een coördinerende rol aannemen in de verdere groei van 
patiëntenparticipatie binnen ons expertisecentrum. 
We wensen haar veel succes! 

MS run 2023 

 
Op zondag 9 april 2023 wordt voor de derde keer de MS Run georganiseerd. Dit evenement 
met tal van activiteiten wordt georganiseerd door de vzw WACA Belgium en de Landelijke 
Gilden. Het hoofdevent van de dag is een gezamenlijke rit voor mensen met MS en kinderen 
met US Cars, motoren en trikes. Verder zijn er de hele dag randanimaties: optredens, drank- 
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en eetstanden en diverse standhouders. De opbrengst van deze dag gaat integraal naar het 
NMSC, waarmee we wetenschappelijk onderzoek en praktische hulpmiddelen voor onze 
patiënten kunnen ondersteunen. 
De drijvende kracht achter dit project is mevrouw Peggy Goossens, die al jaren behandeld 
wordt in het NMSC. We bewonderen haar inzet voor dit project en zijn haar dankbaar voor 
het initiatief. We zouden iedereen dan ook graag willen aanraden om die dag een kijkje te 
gaan nemen in Scherpenheuvel en zo de actie te steunen. Wil je meerijden met de 
gezamenlijke rit, gelieve Peggy Goossens te contacteren (peggy.goossens@proximus.be). 
Meer informatie is te vinden op de beschikbare flyers en via https://msrun2023.be 
 

Patiëntenrechten 
 
Volgens de wet op de patiëntenrechten heeft elke patiënt recht op: 

✓ Kwaliteitsvolle zorg 
✓ vrije keuze van beroepsbeoefenaar 
✓ informatie over de gezondheidstoestand 
✓ het geven van toestemming voor een behandeling 
✓ een bijgehouden dossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift 
✓ bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
✓ de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst 

 
20 jaar na het ontstaan van de wet op de patiëntenrechten heeft minister Vandenbroucke 
een ontwerp klaar om deze wet te updaten. Hierbij wordt de focus gelegd op drie domeinen: 

- In het belang van de patiënt: de wet moet inzetten op meer doelgerichte zorg en een 
voorafgaande zorgplanning moet wettelijk kunnen verankerd worden. 

- Samen met de patiënt: als patiënt moet je kunnen aangeven wie van het team van 
zorgverleners, je familie, naasten en nabestaanden, kunnen betrokken worden in het 
naleven van je rechten als patiënt . 

- Door de patiënt: meer transparantie over kwalificaties van zorgverleners en 
financiële informatie. 

Iedereen die dat wenst kan aanbevelingen of opmerkingen formuleren op het wetsontwerp 
tot en met 18 april, en die datum is niet toevallig want dat is de Europese dag van de rechten 
van de patiënt. Meer info via: https://vandenbroucke.belgium.be/nl/modernisering-van-de-
wet-op-de-pati-ntenrechten 
 

Verhoging kamersupplementen 
 

De leveranciers van het NMSC verhogen hun prijzen door de stijgende inflatie met 6% tot 
zelfs 20%. Bovendien zien we onze elektriciteitsfactuur verdubbeld in 2023. We zijn daarom 
genoodzaakt om de kamersupplementen voor privé kamers aan te passen.  
Het NMSC heeft beslist om de kamersupplementen voor privé kamers vanaf april op te 
trekken van 65€ naar 80€. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip voor deze maatregel. 
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