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PERSBERICHT

AZ Alma erkend als
gespecialiseerd centrum
voor chronische MS-patiënten

www.azalma.be

AZ Alma is sinds 1 april erkend als gespecialiseerd centrum voor chronische
multiple sclerose-patiënten. Er zijn 6 erkende centra voor MS/ALS
(amyotrofische laterale sclerose), 4 in Vlaanderen en 2 in Wallonië. Er zijn ook
nog 3 centra erkend voor de ziekte van Huntington. Het feit dat het vroegere
Elisabeth Ziekenhuis een jarenlange traditie van goede zorg voor MS-patiënten
kende en daarin een pioniersrol vervulde, is niet vreemd aan deze erkenning. AZ
Alma wordt hierdoor hét expertisecentrum in Oost- en WestVlaanderen voor de behandeling van patiënten met multiple sclerose.
AZ Alma kan dit zorgprogramma realiseren door een samenwerking tussen het
ziekenhuis en drie Woon- en Zorgcentra (WZC). Deze WZC zijn Sint-Antonius in
Grembergen, Mariawende in Beernem en Heilig Hart in Kortrijk en dat zorgt voor
een goede geografische spreiding in beide provincies. Door deze erkenning
kunnen chronische MS-patiënten vanuit AZ Alma in deze drie WZC de
aangepaste, gespecialiseerde zorg krijgen.

EEN OP DUIZEND
In België leven er naar schatting zo’n 10.000 personen met MS, dat is ongeveer
1 op 1.000 personen. MS is een chronische degeneratieve ontstekingsziekte van
het centraal zenuwstelsel, en is, ondanks wereldwijde inspanningen voor
wetenschappelijk onderzoek, nog steeds ongeneeslijk. Elk jaar groeit de
populatie aan met zowat 450 nieuwe personen met MS. De diagnosetechnieken
verfijnen almaar, waardoor de ziekte sneller en dus op jongere leeftijd wordt
opgespoord. Ze duikt meestal op bij mensen tussen 20 en 40 jaar.
Een aantal MS-patiënten wordt in een ziekenhuis verzorgd, maar voor een groot
deel dient de dagelijkse zorg niet noodzakelijk in een ziekenhuis plaats te
vinden. Volgens een onderzoek van de Geneeskundige Stichting Koningin
Elisabeth is er in België nood aan 300 plaatsen voor personen met MS in een
gespecialiseerde opvang. Het gaat zowel om opvang voor lange duur als voor
korte duur, om de mantelzorger te ondersteunen.

JARENLANGE EXPERTISE
Voor België werden nu zes zorgnetwerken toegewezen, waar vanuit een
gespecialiseerd ziekenhuis in een samenwerkingsverband ondersteuning wordt
geboden aan rust- en verzorgingstehuizen die gespecialiseerd zijn in de zorg
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voor MS-patiënten. Het gaat om vier Vlaamse en twee Waalse ziekenhuizen. De
Vlaamse zijn het MS-centrum in Melsbroek (Brabant), het Revalidatie- en MScentrum in Overpelt (Limburg), het Revalidatie-, woon- en zorgcentrum De Mick
in Brasschaat (Antwerpen) en AZ Alma campus sijsele (Oost- en WestVlaanderen). Per zorgnetwerk worden 30 bedden extra gefinancierd voor de
nodige omkadering. Voor de uitbouw van dit netwerk werkt AZ Alma samen met
de Woon- en Zorgcentra Sint-Antonius in Grembergen, Mariawende in Beernem
en Heilig Hart in Kortrijk.
‘Dit is een bevestiging van onze jarenlange expertise op vlak van MSbehandeling’, zegt dr. Danny Decoo, neuroloog. ‘De behandeling van multiple
sclerose is hier in Sijsele al decennia één van de kernpunten. Maar we stelden
vast dat er eigenlijk geen oplossing bestond voor mensen met MS, die wel
hulpbehoevend zijn en verzorging nodig hebben, maar die nog geen WZCleeftijd bereikt hebben. Dit is een probleem dat lang onderkend werd, maar vaak
voor intrieste situaties zorgde. Door de erkenning van deze zorgnetwerken
kunnen we nu wel voor een aangepaste hulp zorgen.’

INTENSIEVE SAMENWERKING
De samenwerking vanuit het AZ Alma met Sint-Antonius, Mariawende en Heilig
Hart is zeer intensief. Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen rond AZ Alma een
beroep kunnen doen op de expertise en het netwerk van AZ Alma om hun
chronische MS-patiënten de geëigende verzorging te geven, onder meer in de
drie WZC waarmee nauw wordt samengewerkt. ‘Daar wordt gezorgd voor een
kwalitatieve, gespecialiseerde opvang’, vult dr. Stefaan Poriau, reumatoloog en
directeur revalidatiecentrum campus sijsele, aan. ‘Vaak is het zo dat MSpatiënten uit het ziekenhuis vertrekken, maar kort nadien terugkeren omdat zij
niet de juiste verzorging kregen. Zij komen dan terug met lichamelijke
problemen, die vermijdbaar zijn maar die er door een gebrek aan expertise zijn
gekomen. Daar komt nu verandering in, want in de drie centra waarmee we
samenwerken wordt door ons gespecialiseerd personeel opgeleid zodat aan de
specifieke noden kan voldaan worden. In AZ Alma zelf werken we intussen, als
referentieziekenhuis voor Oost- en West-Vlaanderen, voort aan de verdere
verzorging en revalidatie van de chronische MS-patiënten. Deze erkenning zorgt
ook voor een nog ruimere samenwerking met de MS-Liga.’
Met dank aan het Comité Sana voor de steun.

Meer informatie:
AZ Alma
Mevr. Petra Buzeijn, netwerkcoördinator MS Expertisecentrum
Gentse Steenweg 132
8340 Sijsele (Damme)
Tel. 050 72 83 38
ms@azalma.be
www.azalma.be
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Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius uit Grembergen:

‘Kans grijpen om expertisecentrum
in Oost-Vlaanderen te worden!’
De samenwerking met AZ Alma voor de zorg voor MS-patiënten kadert perfect binnen de visie van het
Woon- en Zorgcentrum Sint-Antonius uit Grembergen (Dendermonde). ‘Wij willen onze zorgsite zodanig
uitbouwen dat er op verschillende manier aangepaste middelen worden ingezet om zorg op maat te
verlenen aan verschillende doelgroepen, in, vlakbij of verder af van het WZC’, zegt Wouter Van der
Vurst, algemeen directeur. Het Woon- en Zorgcentrum bestaat uit het rusthuis, het zorgpunt De Brug en
binnenkort ook uit 66 seniorenwoningen, waarvoor het WZC de zorgomkadering op zich neemt.

‘We waren zeer enthousiast toen we de kans kregen om een project in te dienen voor de opvang van
mensen met MS en ALS’, aldus Wouter Van der Vurst. ‘Zeker de deskundigheid van de mensen van AZ
Alma sterkte ons in de gedachte dat we een kwaliteitsvol aanbod zouden kunnen uitwerken voor deze
bewoners, die nu een aangepaste begeleiding in de eigen regio kunnen krijgen. We grijpen deze kans om
uit te groeien tot een expertisecentrum voor deze bewoners in Oost-Vlaanderen.’

Meer informatie:
WZC Sint-Antonius
Bernadette De Clippeleir, MS-coördinator
Rootjesweg 77
9200 Grembergen (Dendermonde)
Tel. 052 21 09 91
declippeleirb@stantonius.zkj.be
www.wzcsint-antonius.be
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Woon- en Zorgcentrum Mariawende uit Beernem:

‘Onze hulp aan MS- en ALS-patiënten
verder zetten!’
Woon- en Zorgcentrum Mariawende uit Beernem evolueerde naar een instelling met een waaier aan woonen zorgformules, en één daarvan is de zorg voor patiënten met MS en ALS. De laatste jaren is WZC
Mariawende in volle ontwikkeling met de bouw van een nieuw rust- en verzorgingstehuis, een centrum voor
kortverblijf en de nagelnieuwe assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum en een lokaal
dienstencentrum (opening juni 2009!).

‘We bestaan 100 jaar en we zijn fier op alle realisaties’, zegt Dirk Notte, directeur. ‘Door de toenemende
vraag naar zorg en werk op maat, doen we meer dan ooit een beroep op samenwerking met alle actoren,
actief in onze zorgregio, om zo een sociaal zorgnetwerk uit te bouwen. In onze missie staat onder meer dat
we willen instaan voor mensen die omwille van hun algemene gezondheidstoestand niet in de vertrouwde
woonomgeving of in een gewone zorgvorm kunnen blijven. Welnu, daarin kadert ook onze kandidaatstelling
voor de zorg voor bewoners die lijden aan MS en ALS. Zij hebben nood aan stabiliserende en comfortzorg,
en daar kunnen wij, in samenwerking met AZ Alma, voor zorgen. Dat hebben mijn medewerkers in het
verleden voldoende bewezen.’

Meer informatie:
Mariawende
Vzw Bejaardenzorg – OLV7W
Dirk Notte, directeur
Rollebaanstraat 10a
8730 Beernem
Tel. 050 78 12 74
mariawende@olv7w.org
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Zorggroep H. Hart uit Kortrijk:

‘Breed flankerend zorgpalet
naast basis verpleegkundige zorg!’
Ook Zorghotel H. Hart uit Kortrijk heeft de voorbije decennia een belangrijke expertise opgebouwd in de
zorg voor onder meer cliënten met Huntington, MS en ALS. ‘Cliënten in een vergevorderd stadium kunnen,
naast de basis verpleegkundige zorg, bij ons kiezen uit een breed flankerend zorgpalet als kinesitherapie,
logopedie, ergotherapie, diëtiek,…’, verduidelijkt Wino Baeckelandt, algemeen directeur. ‘De
samenwerking met AZ Alma is heel positief, niet alleen omwille van de provinciale nabijheid, maar vooral
omwille van de expertise van het ziekenhuis inzake neurologische aandoeningen als MS en ALS. Samen
kunnen we werken aan de accurate uitbouw van een provinciaal netwerk en van een specifiek
zorgprogramma, zowel in het ziekenhuis als in het woonzorgcentrum.’

Ook voor de cliënten zelf ziet Wino Baeckelandt niets dan voordelen in deze samenwerking: de ontwikkeling
van een regionaal MS-centrum, het dagforfait dat de patiënt in mindering kan brengen bij opname in dit
gespecialiseerd woonzorgcentrum, zorg op maat en de samenwerking met de MS Liga.

Meer informatie:
Zorggroep H. Hart vzw
Wino Baeckelandt, algemeen directeur
Budastraat 30
8500 Kortrijk
Tel. 056 321 100
directiesecretariaat@h-hart.be
www.h-hart.be
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De MS-Liga Vlaanderen vzw:

‘Levenskwaliteit van personen met MS
verbeteren’
De MS-Liga Vlaanderen vzw is in Nederlandstalig België de belangenorganisatie van personen met MS. 3.300
personen met MS zijn momenteel als lid aangesloten. De MS-Liga is gespecialiseerd in het verstrekken van
informatie en het verzorgen van psychosociale begeleiding, zowel voor personen met MS als voor hun omgeving
(partner, familie, vrienden, kennissen,…) en dit voornamelijk in de thuissituatie. De missie van de organisatie is
om het welzijn en de levenskwaliteit van personen met MS systematisch te verbeteren.
De MS-Liga is door haar specifiek aanbod sterk complementair aan de werking van de MS-expertisecentra.
Personen met MS worden immers via contacten en huisbezoeken begeleid vanaf de diagnosestelling tot het
levenseinde. Als ’trajectbegeleider’ van personen met MS begeleidt de MS-Liga de patiënt als het ware doorheen
zijn of haar zorgtraject. Dit is van belang om de continuïteit van het individuele zorgproces te garanderen en zo
een breuk te voorkomen in het dynamische zorgaanbod dat aan de MS-patiënt wordt aangeboden en dat aan
diens evolutie is aangepast.
Reeds anderhalf jaar loopt er een overleg tussen de MS-expertisecentra (het MS-Centrum te Melsbroek, het
Revalidatie & MS Centrum te Overpelt, het Gespecialiseerd ziekenhuis en revalidatiecentrum ‘De Mick’ te
Brasschaat en zeer recent, AZ Alma campus sijsele) en de MS-Liga. Dat overleg heeft geleid tot
samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de overeenkomsten met het Riziv voor de ‘tenlasteneming van
personen met multiple sclerose of amyotrofe lateraalsclerose (ALS) en de ziekte van Huntington, in een
gevorderd stadium van hun aandoening’ en heeft verder ook geleid tot twee concrete realisaties. Uit de
samenwerking tussen de MS-Liga en het Revalidatie & MS Centrum Overpelt enerzijds en tussen de MS-Liga en
het gespecialiseerd ziekenhuis en revalidatiecentrum ‘De Mick’ in Brasschaat anderzijds, is er een Multidisciplinaire
MS-raadpleging (MDR) ontstaan waarin de MS-Liga actief participeert.
De vier MS-expertisecentra en de MS-Liga Vlaanderen bundelen sinds begin april hun krachten in een
netwerkstructuur, het Vlaams MS-zorgnetwerk genoemd. Centraal in die netwerkstructuur staat het
uitwisselingsplatform om betere (methoden) van zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS te
ontwikkelen. Tegelijk wil het netwerk een integraal zorgaanbod voor personen met MS uitbouwen in
Nederlandstalig België. Dat dient te gebeuren in samenwerking met partnerziekenhuizen, met gespecialiseerde
teams in universitaire instellingen, met de gespecialiseerde woonzorgcentra en andere voorzieningen waar
personen met MS worden opgevangen, alsmede met de eerstelijnszorg.

Meer informatie:
MS-Liga Vlaanderen vzw
Luc De Groote, algemeen directeur
Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
Tel. 011 80 89 80
Gsm 0479 27 86 19
directeur@ms-vlaanderen.be
www.ms-vlaanderen.be
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