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edito
‘De patiënt centraal’ en ‘vraaggestuurde zorg’. Het zijn 
kernbegrippen die de laatste maanden in ongeveer elke 
visietekst of beleidsnota over zorg terugkwamen. Niet 
meer dan terecht natuurlijk, want wie onderschrijft de 
patiëntgerichte visie niet? Maar in hoeverre beantwoorden 
zorgorganisaties vandaag al aan die visie? Zijn onze zorg-
processen al voldoende geëvolueerd? Is ons zorgaanbod en 
de manier waarop we de patiënt benaderen al voldoende 
afgestemd op de reële zorgvraag? Elke zorgactor zou zichzelf 
die vragen moeten stellen, wil hij zich als volwaardige partner 
van patiënten profileren én indien hij wil komen tot een 
performant financieringssysteem dat aansluit bij concrete 
noden.

Bij de aanmaak van het strategisch beleidsplan 2017-2021 van het NMSC worden personen met MS, als één van 
onze belangrijkste stakeholders, sterk betrokken. Hun kijk op de zorg van vandaag en voor de komende jaren 
leidt tot belangrijke inzichten die we absoluut willen meenemen in het nadenken over onze toekomstige werking. 

Maar als expert in MS steken we graag de handen uit de mouwen, al is het strategische plaatje nog niet 
compleet. We gaan nu al gericht in op opportuniteiten rond zorg of ondersteuning. Zo koppelt het NMSC 
haar eigen multidisciplinaire aanpak aan het nieuwe concept van Persoonsvolgende financiering. De patiënt 
centraal stellen vormt net de eigenheid van het traject van onze sociale dienst. In nauw overleg met de 
persoon met MS en zijn familie maakt het team van maatschappelijke assistenten een omgevingsanalyse, 
om zo te zorgen voor een perfecte ondersteuning 
en begeleiding op maat. Het indienen van een 
VAPH-dossier volgens de nieuwe principes van 
Persoonsvolgende financiering vormt hierin een  
sluitstuk. Essentieel is dat we samen met de 
persoon met MS, wanneer hij zelf onvoldoende 
de regie van de omkaderingsnoden in handen kan 
nemen, een weg op maat bewandelen.

Vanuit diezelfde patiëntgerichte visie volgen onze 
artsen de nieuwe tendensen inzake medicatie op 
en/of participeren zij actief aan klinisch onderzoek. 
Bij elke persoon met MS zorgen we voor een 
adequate individuele medische opvolging en 
hebben we aandacht voor het behoud van essentiële functionaliteiten om op een kwaliteitsvolle 
manier te blijven participeren aan het sociale en het maatschappelijke leven. 

In deze editie van MS Expert zetten we ook onze permanente aandacht voor opleiding en 
ontwikkeling in de kijker. De e-learningopleiding MS Nurse Professional zorgt voor een sterke 
update van de kennis en de vaardigheden van onze MS-verpleegkundigen. Maar ook hoe de 
personen met MS de zorg beleven, komt in de opleiding aan bod. Net deze inzichten zijn 
cruciaal om daadwerkelijk kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg te bieden.

Ann Wynant
Algemeen directeur

“Essentieel is dat we 
samen met de persoon 

met MS een weg op maat 
bewandelen.”

Ann Wynant, algemeen directeur
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ms Info

Spasticiteit, een vorm van spierstijfheid, komt 
frequent voor bij personen met multiple 
sclerose. Vaak gaat deze spasticiteit gepaard 
met spasmen, verminderde mobiliteit, 
blaasklachten, slaapstoornissen en soms ook 
pijn. Voor de behandeling ervan zijn er – naast 
kinesitherapie en lokale behandeling met botox –
verschillende geneesmiddelen (baclofen, 
tizanidine, gabapentine, benzodiazepines) 
voorhanden. Deze geneesmiddelen hebben 
echter vaak onvoldoende effect. 

Sinds 2015 is er in belgië een wettelijk kader voor het 
gebruik van geneesmiddelen op basis van cannabinoïden. 
Sativex, een geneesmiddel voor oromucosaal gebruik met 
twee cannabisextracten, 9-δ-tetrahydrocannabinol (tHC)  
en cannabidiol (CbD), kreeg de vereiste vergunning. Elke 
dosis (100 µL) bevat 2,7 mg tHC en 2,5 mg CbD. Het 
Nationaal Multiple Sclerose Centrum (NMSC) was één van de 
eerste ziekenhuizen om het product onder strikte medische 
begeleiding aan te bieden als aanvullende behandeling van 
spasticiteit bij personen met MS.

Sedert begin 2016 kan de terugbetaling van de behandeling 
onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden door 
een neuroloog (MS-expert). Aanvullende behandelingen 
van matige tot ernstige spasticiteit bij personen met MS 
die onvoldoende reageren op de klassieke anti-spastische 
behandeling met geneesmiddelen en kinesitherapie komen 
in aanmerking. De terugbetalingsaanvraag verloopt in 
verschillende fasen. De personen met MS worden actief 
betrokken bij de opvolging van de behandeling via zelf-
rapportages. Zo vullen de personen met MS op welbepaalde 
tijdstippen hun scores voor de graad van spasticiteit in. 
Daarnaast duiden zij hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven aan. Als blijkt dat de graad van spasticiteit tijdens 
de proefperiode met 30% of meer gedaald is, dan kan na 
twaalf weken de terugbetaling voor de periode van een jaar 
aangevraagd worden. 

Neveneffecten
Nu we enkele maanden ervaring hebben, is het tijd voor 
een eerste analyse. Van maart tot augustus 2016 hebben 
ruim 55 personen met MS kennisgemaakt met Sativex. Het 
gaat over mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd 
van 52 jaar en een gemiddelde ziekteduur van 21 jaar. Zij 
vertonen uitgesproken mobiliteitsbeperkingen, gemiddeld 
overeenkomend met een EDSS van 7,0 (maximaal 10 m 
stappen met hulp). De laagste score komt overeen met EDSS 
4,0 (500 m kunnen stappen). De hoogste score van EDSS 
9,0 betekent dat de persoon een ernstige quadriparese 
vertoont. Na een wisselende proeftijd, stopte een vijfde 
van de personen met MS met de behandeling omwille van 
neveneffecten en soms ook omwille van onvoldoende effect. 

Bij de personen die de behandeling verderzetten, kunnen 
we op basis van de Numeric Rating Scores (NRS), een 
duidelijk effect vaststellen (zie figuur 1 op p. 7). Het verschil 
in NRS-scores bleek significant in de vierde week (W4), wat 
aangeeft dat de patiënten significant minder spasticiteit 
ondervonden na een maand Sativex. De dosis waarmee 
dit effect behaald werd, was lager dan de gemiddelde dosis 
beschreven in de literatuur. De grootte van het effect was 
vergelijkbaar met eerdere klinische studies.

Spasticiteit bij Multiple Sclerose: 
nieuwe mogelijkheden tot behandeling

Auteurs: Prof. dr. Marie b. D’hooghe, neuroloog - Ann Van Remoortel, MS-onderzoeksverpleegkundige -  
Prof. dr. ir. Guy Nagels, neuroloog - Prof. dr. Miguel D’Haeseleer, neuroloog - dr. Erika Peeters, neuroloog.  

Met speciale dank aan Lindsay Devolder voor de analyse en de aanzet voor dit artikel.
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Iets meer dan de helft van de behandelde personen 
ondervond neveneffecten. De meest voorkomende 
bijwerkingen waren vermoeidheid en duizeligheid. De 
frequentie van deze en andere nevenwerkingen zijn 
samengevat in tabel 1. 

De zelfgerapporteerde gezondheidstoestand (score liggend 
tussen 0 en 100) werd bevraagd bij de startdatum (baseline) 
van het Sativex gebruik, en opnieuw op week 4, 8, en 12. 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 2 (zie p. 7). De 
gemiddelde EQ-VAS-scores zijn significant hoger op W4, W8 
en W12 in vergelijking met de waarde bij de start van Sativex.

Tabel 1:  
Voornaamste neveneffecten en hun frequentie

Neveneffect aantal patiënten (%)

vermoeidheid 12 (39%)

Duizeligheid 7 (23%)

urineweginfectie/ 
blaasontsteking

6 (19%)

misselijkheid 5 (16%)

visuele stoornissen 5 (16%)

sufheid 4 (13%)

spierzwakte 2 (6%)

Diarree 2 (6%)

ms Info
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besluit
Onze observaties bevestigen dat Sativex voor een aantal personen met MS met matige tot uitgesproken spasticiteit 
een waardevolle aanvulling van de symptomatische behandeling kan betekenen. De effecten, neveneffecten en dosis 
verschillen evenwel sterk van persoon tot persoon. Om die reden is een nauwkeurige opvolging van de klachten in de 
proefperiode (eerste twaalf weken) aangewezen. 

NrS-scores op baseline, W4, W8, W12

 baseline        W4         W8        W12 
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Figuur 1: Gemiddelde NRS-scores voor spasticiteit (zoals 
aangegeven door de patiënt) op baseline, W4, W8 en W12. 
Deze waardes (gemiddelde ± standaarddeviatie) zijn v.l.n.r. 
7,93 ± 1,19; 4,61 ± 1,68; 4,23 ± 1,46 en 3,73 ± 1,38. Het aantal 
patiënten (n) waarvoor het gemiddelde werd berekend, staat 
boven de balken weergegeven. 
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EQ-VaS-scores op baseline, W4, W8, W12
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Figuur 2: Gemiddelde EQ-VAS-scores (zoals aangegeven 
door de patiënt) op baseline, W4, W8 en W12. Deze waardes 
(gemiddelde ± standaarddeviatie) zijn v.l.n.r. 48,71 ± 21,29; 
63,76 ± 15,50; 69,85 ± 15,34 en 69,83 ± 12,78. Het aantal 
patiënten (n) waarvoor het gemiddelde werd berekend, staat 
boven de balken weergegeven.
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Adapted from : kurtzke JF. Neurology 1983; 33: 1444-1452
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De Persoonsvolgende financiering: 
wat verandert er in en voor het  

multidisciplinair team van het Nationaal  
MS Centrum?

Auteur: rina Verdoodt, afdelingshoofd sociale dienst

op 1 april 2016 werd door het Vlaams 
agentschap voor Personen met een Handicap 
(VaPH) het startsignaal gegeven voor de uitrol 
van de Persoonsvolgende financiering (PVF). Het 
uitgangspunt van de Vlaamse beleidsmakers is 
dat iedereen het recht heeft om zijn leven zelf 
te organiseren, ook als daarvoor ondersteuning 
nodig is. De bedoeling is dat personen met een 
handicap zelf de regie van hun ondersteuning in 
handen kunnen nemen. 

Waar mogelijk en nodig wordt in eerste instantie gekeken 
naar de ondersteuning die in de eigen omgeving via familie 
en vrienden kan worden geboden en vervolgens naar 
wat reguliere, niet handicap-specifieke diensten kunnen 
bieden. Als het nodig en aangewezen is moeten mensen 
een beroep kunnen doen op gespecialiseerde diensten en 
voorzieningen voor mensen met een beperking. uiteraard 
is dit geen of-of-gegeven, maar veeleer een en-en-verhaal, 
waarbij zorg op maat centraal staat en mensen vooral zélf 
kunnen beslissen welke ondersteuning zij nodig hebben. 

In het Vlaamse zorglandschap brengt de implementatie 
van de Persoonsvolgende financiering een ware schokgolf 
teweeg. Heel wat voorzieningen en diensten worden anders 
gefinancierd dan voorheen en mensen met een beperking 
kunnen, uiteraard onder een heel aantal voorwaarden, 
zelf een soms zeer aanzienlijk budget in handen krijgen 
waarmee zij hun omkadering kunnen regelen. Zij kunnen 
dan zelf de keuze maken om dit bedrag in natura te 
ontvangen, onder de vorm van een voucher waarmee ze 
toegang tot een voorziening kunnen inkopen of ze kunnen 
kiezen voor een combinatie van beide. Kortom, een hele 
uitdaging, ook voor het multidisciplinair behandelteam van 
het NMSC.

De organisatie van hulp en omkadering 
voor mensen met MS: hoe was de 
situatie tot nu toe?
In 1990 werd op het niveau van de Vlaamse regering het 
‘Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met 

een Handicap’ opgericht. Sinds de start hiervan is het 
Nationaal MS Centrum (NMSC) erkend als multidisciplinair 
team voor het indienen van aanvraagdossiers voor 
individuele materiële bijstand en voor tenlasteneming van 
de kosten voor ambulante of residentiële zorg door erkende 
diensten en voorzieningen. Deze formele erkenning als 
multidisciplinair team houdt onder meer in dat het team 
beantwoordt aan welomschreven kwaliteitscriteria, zowel 
qua opleiding en ervaring als qua manier van aanpak.

Later werd het Vlaams Fonds omgedoopt tot het ‘Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap’ (VAPH) en 
nog later werd het persoonlijk assistentiebudget ingevoerd. 
Deze veranderingen deden echter geen afbreuk aan 
onze erkenningen. Het NMSC paste haar administratief-
organisatorische werking vlotjes aan aan de nieuwe situatie 
en de nieuwe aanvraagregels voor het indienen van een 
‘VAPH-dossier’ werden stipt toegepast.

Wat daarentegen binnen onze dienstverlening en onze visie 
onveranderd bleef, is de globale visie die het NMSC heeft 
betreffende de begeleiding van personen met MS in hun 
zoektocht naar gerichte oplossingen tot ondersteuning en/
of omkadering.

Wat is de specifieke invalshoek vanuit 
het NMSC? 
In elk zorgprogramma van het NMSC wordt veel aandacht 
besteed aan de persoon met MS binnen zijn eigen 

“Het idee is om mensen met 
een beperking, chronisch 

zieken, kwetsbare ouderen 
enz. een eigen zinvolle plek 

te laten innemen in de 
samenleving.”

rina Verdoodt
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woon- of leefcontext. Elke interventie gebeurt in overleg 
met de persoon met MS en zijn omgeving. Daarbij 
wordt onder meer bekeken wat de mogelijkheden zijn 
voor ondersteuning en zorg in de thuissituatie en/of in 
gespecialiseerde voorzieningen. Het ICF-concept  
(zie figuur 1, p. 10) kan hiervoor model staan. 

Binnen het sociaal werk van het NMSC wordt vooral 
gefocust op de contextuele factoren die bevorderend of 
belemmerend kunnen werken. Zo nodig wordt, altijd samen 
met de persoon met MS en zijn omgeving, bekeken in welke 
domeinen eventueel meer (externe) ondersteuning nodig is 
en welke diensten of voorzieningen binnen het bestaande 
zorglandschap daarop het best een antwoord kunnen 
bieden.

De diensten uit het reguliere zorgcircuit, zoals poetshulp 
(eventueel met dienstencheques), gezinszorg, maaltijden 
aan huis, … zijn het meest laagdrempelig en het vlotst 
toegankelijk voor mensen die er nood aan hebben, gelukkig 
meestal zonder al te lange wachttijden. Deze diensten 
worden als eerste en liefst zo lang mogelijk ingeschakeld 
voor ondersteuning in de thuissituatie. Pas wanneer de 
reguliere diensten onvoldoende aansluiten bij de noden van 
de persoon met MS en zijn omgeving, wordt gekeken naar 
de handicapspecifieke zorgverlening.

Afhankelijk van de vragen en noden worden personen 
met MS geïnformeerd over wat mogelijk is. Zij krijgen 
bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van een persoonlijk 
assistentiebudget of worden in contact gebracht met de 
diensten en voorzieningen die aansluiten bij hun noden. 
Heel vaak wordt een beroep gedaan op diensten voor 
begeleid wonen, diensten voor zelfstandig wonen met 
ADL-ondersteuning of indien nodig woonvoorzieningen voor 

mensen met een handicap. Zorgcontinuïteit is een belangrijk 
aandachtspunt.

Het indienen van een VAPH-dossier is uiteindelijk het 
sluitstuk van het volledige traject dat de sociaal werker 
van het NMSC, in overleg met heel het multidisciplinaire 
behandelteam, doorloopt met de persoon met MS en zijn 
omgeving.

tot nu toe zorgde het NMSC ook voor de indiening van de 
nodige aanvragen bij het VAPH en voor de aanmelding van 
zorgvragen bij de centrale registratie. Indien opportuun 
werd een aanvraag ingediend voor het statuut van 
een prioritair te bemiddelen dossier of werden andere 
aanvullende acties ondernomen.

Als gevolg van de nieuwe reglementering over de 
Persoonsvolgende financiering, moet ook deze manier van 
werken substantieel worden aangepast. In de volgende 
paragrafen overlopen we stap voor stap de te ondernemen 
acties voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget 
en de manier waarop het NMSC hieraan een bijdrage kan 
leveren.

Het basisondersteuningsbudget en het 
Persoonsvolgend budget
De nieuwe regelgeving rond de Persoonsvolgende 
financiering kadert in een algemeen streven van de 
beleidsmakers naar vermaatschappelijking van de zorg. 
Deze visie verwijst naar het streven om mensen met 
beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, 
jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen 
die in armoede leven,... een eigen zinvolle plek te laten 
innemen in de samenleving, hen daarbij waar nodig te 

gezondheidstoestand

externe factoren persoonlijke factoren

aandoeningen, ziekten

activiteitenfuncties en
anatomische eigenschappen

participatie

Figuur 1: ICF-concept



EDitiE 3 - JA ARGANG 1 - ok tobER 2016 - 11 

DossIer

ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk te integreren in de 
samenleving.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) hanteert hierbij een model van 5 concentrische 
cirkels (zie figuur 2). De omkadering van mensen met een 
beperking kan vanuit elk van deze 5 cirkels gebeuren - ook 
door elkaar - en is geen statisch of definitief gegeven. De 
ondersteuning moet in functie van veranderende situaties 
en noden kunnen worden aangepast.
 

Het basisondersteuningsbudget (bob)
Mensen met een beperking die geen nood hebben 
aan zeer intensieve en frequente ondersteuning of aan 
gespecialiseerde diensten of voorzieningen, kunnen 
een beroep doen op het basisondersteuningsbudget 
(bob). Zij ontvangen maandelijks een vast bedrag van 
300 euro, uitbetaald door hun zorgkas. Dit bedrag kan 
worden gebruikt voor bv. poetshulp of gezinshulp, of om 
de verplaatsingsonkosten te vergoeden van een buurman 
die hulp biedt bij vervoersproblemen. De besteding van 
het bedrag moet niet verantwoord worden. Het BOB 
kan gecombineerd worden met de zorgpremie, met 
tussenkomsten voor hulpmiddelen en met rechtstreeks 
toegankelijke hulp.

Mensen moeten een erkende handicap kunnen aantonen 
en er moet een geobjectiveerde ondersteuningsnood 
zijn. De invoering van het bob verloopt gefaseerd, met 
prioriteitsregels die door het VAPH zijn vastgelegd. tot 
2018 zal alleen een automatische toewijzing van het BOB 
gebeuren. 

Het Persoonsvolgend budget (PVb)
Het Persoonsvolgend Budget is een gepersonaliseerd 
budget voor mensen met een beperking die nood hebben 
aan een meer intensieve, frequente of gespecialiseerde 
ondersteuning. De hoogte van het bedrag is afhankelijk 
van de vragen en noden van de persoon. Belangrijk is dat 
het budget persoonsvolgend is en dus gekoppeld is aan 
de persoon die de noden heeft, niet aan een dienst of 
voorziening. 

De persoon met een handicap kan het budget gebruiken 
om zelf zijn hulp en ondersteuning te organiseren en 
te financieren. Daarnaast kan ervoor gekozen worden 
om het bedrag om te zetten in een voucher waarmee 
de ondersteuning van een erkende voorziening of 
vergunde zorgaanbieder kan ingekocht worden. Ook een 
combinatie van beide is mogelijk. Er zijn een aantal erkende 
bijstandsorganisaties die hulp kunnen bieden bij het beheer 
van het PVB. 

Het team van sociaal assistenten van het NMSC blijft in ieder 
geval vasthouden aan haar visie om met een multidisciplinair 
team een grondige omgevingsanalyse te maken van de 
persoon met MS. Deze visie sluit overigens helemaal aan 
bij het PVF-uitgangspunt van het VAPH. uiteraard zal het 
team de nieuwe aanvraagregels voor de Persoonsvolgende 
financiering nauwgezet blijven volgen, zoals aangegeven 
door het VAPH.

Hoe verloopt de aanvraag van het 
Persoonsvolgend budget?
De aanvraag en goedkeuring van het Persoonsvolgend 
Budget verloopt in verschillende stappen en volgens een 
vastgelegde procedure.

aanvraag PVb stap 1:  
het ondersteuningsplan
Voor de aanvraag van het Persoonsvolgend Budget is het 
erg belangrijk dat de aanvrager in eerste instantie voor 
zichzelf uitmaakt 
- welke ondersteuning en hulp er nodig en gewenst is 
- dat er duidelijk en gemotiveerd in kaart wordt gebracht 

welke ondersteuning er exact wordt gevraagd. 
Het VAPH stelt hiervoor een sjabloon ter beschikking. 
De aanvrager kan het plan zelf opstellen of kan de hulp 
inroepen van een dienst ondersteuningsplan (DoP), van de 
dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of van een 
gebruikersorganisatie (bv. de MS Liga). 

Omdat het NMSC door het VAPH erkend is als multidisci-
plinair team, is het binnen de nieuwe regelgeving rond 
de PVF niet toegestaan om assistentie te verlenen bij het 
opstellen van het ondersteuningsplan. uiteraard zijn wij, 
binnen de toegelaten grenzen, wel meer dan bereid om 
samen te werken met de diensten die op dit terrein hulp 
bieden.  

Na goedkeuring van het ondersteuningsplan door het VAPH, 
wordt de aanvrager doorverwezen naar een door het VAPH 
erkend multidisciplinair team (MDt). Vanaf dan kan het 
NMSC - erkend als MDt - de mensen helpen met de verdere 
afwerking van hun aanvraag.

PROFESSIONELE DIENSTEN
VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP

REGULIERE DIENSTEN:
POETSHULP, GEZINSHULP, KINDEROPVANG, …

VRIENDEN, VRIJWILLIGERS 
EN OUDERS

EIGEN GEZIN

IKZELF
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Figuur 2: model Persoonsvolgende financiering (PVF)
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aanvraag PVb stap 2: het opstellen van 
een multidisciplinair verslag
Voor het opstellen van een multidisciplinair verslag kunnen 
mensen met MS en aanverwante aandoeningen beroep 
doen op het team van het NMSC. Er zijn 3 belangrijke 
onderdelen:

Objectivering van de handicap
uit de gegevens die aangeleverd worden in dit onderdeel 
moet duidelijk blijken dat de aanvrager behoort tot de 
doelgroep van het VAPH. 

Objectivering van de ondersteuningsnood
In dit onderdeel worden de noden van de aanvrager 
op het vlak van ondersteuning in kaart gebracht. Er 
wordt informatie gevraagd over beperkingen op vlak van 
communicatie, zelfredzaamheid, mobiliteit, deelname 
aan het maatschappelijk leven en er wordt een voorstel 
van indicatie gegeven. Indien blijkt dat er een hoge 
ondersteuningsnood is, zal er ook een inschaling van 
de zorgzwaarte moeten gebeuren via een zorgzwaarte-
instrument (ZZi). Dat instrument kan alleen worden 
afgenomen door medewerkers die hiervoor een opleiding 
hebben gevolgd. In het NMSC zijn twee mensen erkend voor 
het afnemen van het ZZI.

Checklist prioritering
In het laatste deel levert het multidisciplinair team aan de 
hand van een vragenlijst informatie aan in verband met de 
urgentie van de vraag. Na indiening van het dossier zal de 
Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) van het VAPH zich 
buigen over de beoordeling van de handicap. De Regionale 
Prioriteitencommissie (RPC) zal de toegekende prioriteit 
beoordelen.

aanvraag PVb stap 3: de beslissing door 
het VaPH 
Het VAPH zal beslissen;

•  of de aanvrager als persoon met een handicap erkend 
wordt;

•  of er aan de voorwaarden voor toekenning van een 
Persoonsvolgend budget voldaan is;

•  welke prioriteit er aan de aanvraag wordt gegeven;
•  hoe hoog het toe te kennen Persoonsvolgend Budget  

zal zijn.

Enkele reflecties
Door de invoering van de Persoonsvolgende financiering 
verandert er heel veel op vlak van de financiering van zorg 
en ondersteuning van personen met een handicap door het 
VAPH. 

Op dit moment zijn er nog heel veel onduidelijkheden en is 
het vaak niet evident om aan ons cliënteel juiste en volledige 
informatie te geven wat betreft de evoluties op korte en op 
langere termijn. Dit veroorzaakt een zekere tot grote mate 
van bezorgdheid, zowel bij gebruikers als bij hulpverleners. 

toch is het positief dat er veel aandacht wordt besteed 
aan de vermaatschappelijking van de zorg en aan het 
zelfbeschikkingsrecht en de eigen gepercipieerde noden en 
behoeften van mensen met een handicap. Alertheid blijft 
evenwel nodig voor de belangenverdediging van de mensen 
met een zeer klein of weinig betrokken sociaal netwerk, en 
van mensen die zelf, omwille van een multiple en complexe 
problematiek, niet over de vaardigheden beschikken om 
de regie van hun omkaderingsnoden zelf op een adequate 
manier in handen te nemen.

Het invoeren van de Persoonsvolgende financiering heeft 
veel weerklank gekregen, ook in de pers. Bij gebruikers 
creëert dit vaak ietwat onrealistische verwachtingen omtrent 
de hoogte van de budgetten en de snelheid waarmee deze 
ter beschikking kunnen worden gesteld, met soms een grote 
mate van frustratie tot gevolg. 

Samen met de gebruikers hopen wij alleszins dat de 
implementatie van de Persoonsvolgende financiering 
zal zorgen voor de inkorting of zelfs wegwerking van de 
bestaande wachtlijsten. Daarnaast hopen we dat het nieuwe 
financieringsconcept een hefboom kan zijn om mensen - 
ongeacht hun zorgnood - snel, efficiënt en gegarandeerd de 
hulp en omkadering te bieden die zij op dat moment nodig 
hebben.
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MS Nurse Professional
Dubbelinterview – Auteurs: Piet Eelen, verpleegkundig specialist en Fabienne Van de Velde, verpleegkundige

“MS-verpleegkundigen vervullen een integrale 
rol bij het ondersteunen en adviseren van 
personen met MS in hun dagelijks leven en de 
problemen die zij ervaren. Deze rol is cruciaal 
in de coördinatie van een gemeenschappelijke 
aanpak van een MS-behandeling”, aldus Piet 
Eelen, verpleegkundig specialist. om die reden 
en om de NMSC-missie ‘integrale, veilige, 
topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten 
op maat bieden’ concreet vorm te geven, 
juicht het NMSC de ontwikkeling van de 
e-learningopleiding ‘MS Nurse Professional’ 
alleen maar toe. Piet Eelen en verpleegkundige 
Fabienne Van de Velde lichten toe. 

Wat was de aanleiding voor het ontwikkelen van de 
e-learningopleiding ‘MS Nurse Pro’?

Piet: “De European MS Society (EMSP) lanceerde in 2010 een 
grootschalige enquête ‘MS-NEED-2010’. uit de bevindingen 
van dit onderzoek werd duidelijk dat er grote verschillen 
zijn in de opleiding van en het aanbod en de kwaliteit van 
de dienstverlening door MS-verpleegkundigen. Er bleek 
een duidelijke nood te zijn aan een uniforme opleiding 
om MS-verpleegkundigen te ondersteunen in de aanpak 
en behandeling van MS om op die manier de zorg voor 
personen met MS te optimaliseren. Ik stel al langer vast dat 
de verantwoordelijkheden van de MS-verpleegkundigen 
almaar toenemen, dus de resultaten verbaasden me niet. 
Om aan de noden tegemoet te komen, ontwikkelde de 
MS-NEED-studiegroep de e-learningopleiding ‘MS Nurse 
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Professional’. Daarmee willen ze een modulaire online 
opleiding opzetten om de veranderende rol van Europese 
MS-verpleegkundigen te ondersteunen, gebaseerd op de 
referentie ‘Moving towards the Pan-European unification and 
Recognition of MS Nurses’. Daarnaast wil de studiegroep de 
vaardigheden van de MS-verpleegkundigen optimaliseren 
op het vlak van belangenbehartiging en bemiddeling voor 
de patiënt en zijn familie, gezondheidsvoorlichting, beheer 
van symptomen en behandeling. Een laatste doel, tenslotte, 
is het ontwikkelen van de leiderschapskwaliteiten van 
MS-verpleegkundigen om de patiëntenzorg te bevorderen.”

U spreekt over een modulaire opleiding. Uit welke 
modules bestaat de opleiding ‘MS Nurse Pro’?

Piet: “De e-learningopleiding bestaat uit 5 modules, met 
name ‘MS begrijpen’, ‘klinische presentatie’, ‘Diagnose en 
assessment’, ‘behandeling’ en ‘Zorg en ondersteuning’. Per 
module kan een erkenningstest afgelegd worden. Wie alle 
erkenningstests met succes beëindigt, behaalt het certificaat 
van ‘MS Nurse’. Dat certificaat wordt gehonoreerd door 
verschillende gerenommeerde instellingen, zoals het EMSP, 
IOMSN, het rIMS, enz.”

Hoeveel verpleegkundigen namen reeds deel aan de 
e-learningopleiding?

Piet: “in belgië hebben al tientallen verpleegkundigen 
de ‘MS Nurse Pro’-opleiding gevolgd en een erkenning 
behaald. Ook in het NMSC behaalden reeds verschillende 
verpleegkundigen de erkenning. Het NMSC heeft de 
ontwikkeling van de opleiding van bij de start gevolgd. Zodra 
de ‘MS Nurse Pro’-opleiding beschikbaar was, hebben we 
de opleiding gepromoot bij onze verpleegkundigen. Alle 
verpleegkundigen, ongeacht de afdeling waartoe zij behoren, 
krijgen in het NMSC de mogelijkheid om deel te nemen.”

Fabienne, u nam reeds deel aan de opleiding en 
behaalde de erkenning van ‘MS Nurse’. Hoe heeft u de 
e-learningopleiding ‘MS Nurse Pro’ ervaren?

Fabienne: “Door de modulaire aanpak is de ‘MS Nurse Pro’-
opleiding inhoudelijk zeer uitgebreid. Het is zeer verrijkend 
om bij alle aspecten van MS, gaande van pathofysiologie 
over diagnose tot behandeling en aanpak, stil te staan. 
Dat de opleiding echter zo breed is, maakt ook wel dat 
bepaalde onderwerpen verder staan van waar ik dagelijks 
mee in aanraking kom. Het deel over ‘Disease Modifying 
Drugs (DMD’s)’ zal bijvoorbeeld voor de verpleegkundigen 
werkzaam in onze polikliniek veel concreter zijn, dan voor 
de verpleegkundigen die dagelijks tewerkgesteld zijn op 
een verpleegeenheid, zoals ikzelf. In onze dagelijkse praktijk 
hebben wij, via het elektronisch patiëntendossier, ook 

aandacht voor niet zichtbare klachten, zoals vermoeidheid, 
pijn en emotionele beleving. in de ‘MS Nurse Pro’-opleiding 
kwamen onder meer ook die klachten aan bod. Ik merk 
dat ik dankzij de opleiding deze niet of minder zichtbare 
klachten nu beter kan linken aan waar wij mee bezig zijn. 
Het volgen van de opleiding was voor mij als het ware een 
bevestiging van de meerwaarde die wij als verpleegkundigen 
in het NMSC bieden in de behandeling van en de zorg voor 
personen met MS.“

Mag ik daaruit besluiten dat het ‘MS Nurse Pro’-
programma de rol van de MS-verpleegkundige in 
de aanpak van de zorg voor personen met MS goed 
weergeeft?

Fabienne: “Zeker. In de verschillende modules wordt veel 
aandacht besteed aan de beleving van de patiënt. Misschien 
iets waar wij in de praktijk nog meer aandacht aan kunnen 
geven. Vooral in de laatste module ‘Zorg en ondersteuning’ 
komt de rol van MS-verpleegkundige uitgebreid aan bod. 
Deze module vond ik voor mezelf ook het meest interessant. 
De module beschrijft verschillende vormen van omgaan met 
en zorgen voor personen met MS die ik naar de toekomst toe 
zeker zal gebruiken.”
Piet: “De ‘MS Nurse Pro’-opleiding is, zoals Fabienne ook 
reeds aanhaalde, inhoudelijk zeer omvangrijk. Het spreekt 
voor zich dat de vertaalslag van de opleiding naar de 
dagelijkse praktijk voor iedereen anders zal zijn, afhankelijk 
van waar zij in hun werkomgeving dagelijks mee in aanraking 
komen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat onze 
MS-verpleegkundigen na het volgen van de opleiding een 
veel beter zicht en begrip zullen hebben van de totaalzorg 
van een persoon met MS.” 

Vindt u het feit dat de ‘MS Nurse Pro’-opleiding een 
e-learningopleiding is een pluspunt?

Fabienne: “Eerlijk gezegd woon ik zelf liever een les bij, zodat 
de inhoud mondeling kan toegelicht worden. toch heeft een 
e-learningopleiding wel veel voordelen. Je volgt de opleiding 
op je eigen tempo, je kan het leermateriaal raadplegen op 
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“De opleiding heeft me 
een andere kijk gegeven 

op de beleving van 
personen met MS.”

Fabienne Van de Velde
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het werk, thuis, … bovendien staat er op het afleggen van de 
erkenningstest geen tijd. Voor mij was het even zoeken naar 
de juiste leerstijl, naar wat voor mij het beste werkte. Zodra 
ik die gevonden had, was het een prima manier om een 
opleiding te volgen.”

Wat moet ik me precies voorstellen bij de erkenningstest?
Fabienne: “De erkenningstest is een test met een 30-tal 
vragen per module. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je neemt om 
een module te doorlopen en wanneer je de test aflegt. om 
te slagen voor een test moet je minimaal 75% behalen. Wat 
ikzelf goed vond, is dat wanneer je een test hebt afgelegd 
en een score hebt behaald van 75% of meer, het systeem je 
score weergeeft, alsook de juiste antwoorden op de vragen 
die je fout had.“

Is uw idee over de behandeling van en zorg voor 
personen met MS veranderd sinds u de ‘MS Nurse Pro’-
opleiding hebt gevolgd?
Fabienne: “Mijn idee over de behandeling van MS is niet 
echt veranderd, maar ik heb wel het gevoel dat ik naar 
deskundigheid toe sterk gegroeid ben. Deskundigheid is 
bovendien één van de kerncompetenties van het NMSC. 
Multiple sclerose is een zeer complexe aandoening. Iets 
waar ik in de dagelijkse praktijk niet meer bij stilstond. Het 
volgen van de opleiding heeft me hier echter aan herinnerd 
en heeft me ook een andere kijk gegeven op de beleving van 
personen met MS. ik ben nog meer gaan beseffen dat MS 

een evolutieve aandoening is en dat de beleving van iedere 
persoon met MS anders is. Door de brede kennis die ik 
door het volgen van de opleiding heb opgedaan, is ook mijn 
empathisch vermogen toegenomen.“

Jullie haalden beide reeds verschillende keren aan dat 
de ‘MS Nurse Pro’-opleiding inhoudelijk zeer uitgebreid 
is. Hebben jullie niettegenstaande eventueel nog 
suggesties naar inhoud toe?
Fabienne: “Zoals eerder al aangehaald vond ik de laatste 
module het interessantst omdat deze het meest aansluit 
bij de praktijk. Mijn voorstel zou zijn om ook de andere 
modules meer in te vullen vanuit de praktijk zodat het voor 
de deelnemers concreter is.“
Piet: “Het EMSP is op dit ogenblik bezig met de ontwikkeling 
van een zesde module over ‘Revalidatie in MS’. Gezien de 
multidisciplinaire en gespecialiseerde context waarin onze 
verpleegkundigen werken in het NMSC, beschouw ik deze 
zesde module als een absolute meerwaarde, alsook een 
antwoord op hetgeen naar mijn gevoel nog ontbrak in de 
opleiding.”

Tot slot, zou u ‘MS Nurse Pro’ aanraden aan collega’s?
Fabienne: “Zeker en vast. De opleiding is enorm verrijkend 
en doordat je de opleiding volledig op eigen tempo kan 
volgen, heb je minder faalangst. ik ben erg fier dat ik de 
erkenning van ‘MS Nurse’ behaald heb en raad al mijn 
collega’s aan hetzelfde te doen.”
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Nieuwe klinische studies 
in het NMSC

Auteurs: Prof. dr. Marie b. D’hooghe, neuroloog - Ann Van Remoortel, MS-onderzoeksverpleegkundige -  
Prof. dr. ir. Guy Nagels, neuroloog - Prof. dr. Miguel D’Haeseleer, neuroloog - dr. Erika Peeters, neuroloog

binnenkort kunnen personen met relapsing 
remitting MS (MS met opflakkeringen en 
remissies) in aanmerking komen voor een 
nieuw type van immunomodulerende 
behandeling. Het gaat om monoclonale 
antilichamen die zich specifiek binden aan een 
eiwit, genaamd CD 20. Dit eiwit bevindt zich 
aan het oppervlak van de B-lymfocyten en 
doodt daardoor die cellen.

Klassiek wordt relapsing remitting MS voorgesteld als 
een t-cel-immuungemedieerde aandoening, waarbij 
autoreactieve t-cellen het centraal zenuwstelsel 
binnendringen en een rol spelen in de ontstekingen ter 
hoogte van de myeline. De behandelingen die zich richten 
op deze t-cellen zijn effectief en leiden tot een vermindering 
van de opflakkeringen. toch zijn er personen met MS die 
hiermee niet of onvoldoende geholpen worden of die een 
hoog risico lopen op neveneffecten en complicaties. Het is in 
dat kader boeiend om te zien dat er de voorbije jaren steeds 
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Meer info: 
bezoek onze website www.mscenter.be of neem 
contact op met MS-onderzoeksverpleegkundige  
Ann Van remoortel via ann.vanremoortel@mscenter.be
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meer aandacht gaat naar de rol van B-cellen bij MS. Via hun 
differentiatie in plasmacellen zouden zij antistoffen kunnen 
aanmaken tegen antigenen in het centraal zenuwstelsel en 
zo een rol spelen in ontstekingsreacties bij MS. 

Behandelingen met monoclonale antilichamen die 
zich specifiek richten tegen een target (CD 20) op de 
b-lymfocyten, hebben eerder effecten aangetoond bij 
sommige lymfoma’s, chronische lymfatische leukemie en 
reumatoïde artritis. Meer recent werd er ook een effect 
aangetoond in fase 2 en 3 studies bij relapsing remitting 
MS, bij primair progressieve MS en bij een variant van MS 
waarbij pathogene antistoffen een kwalijke rol spelen. in 
functie van de graad van humanisering zijn er verschillende 
soorten antilichamen. De neveneffecten van de behandeling 
bestaan uit mogelijke infusiegerelateerde reacties en 
infecties van de bovenste luchtwegen. Verder onderzoek 
naar de langetermijneffecten en neveneffecten is nodig. ook 
het NMSC werkt mee aan twee multicentrische studies met 
monoclonale antilichamen die zich specifiek richten tegen 
een target (CD 20) op de b-lymfocyten. 

ocrelizumab studie
Deze openlabelstudie onderzoekt de effectiviteit en de 
veiligheid van ocrelizumab, een recombinant gehumaniseerd 
antilichaam, bij personen met relapsing remitting MS die 
suboptimaal reageerden op een eerdere behandeling. De 
behandeling wordt intraveneus toegediend. Aanvankelijk 
gebeurt dat om de 14 dagen, nadien alle 6 maanden. 
Personen met relapsing remitting MS die het voorbije jaar 
onder behandeling een opflakkering hebben doorgemaakt, 
minder dan 10 jaar MS hebben en 500 m kunnen stappen 
zonder steun, kunnen in aanmerking komen voor de 
toediening van ocrelizumab in het kader van deze fase 3b- 
studie. De studie duurt anderhalf jaar. Wereldwijd zullen er 
600 personen met MS deelnemen. 
 

ofatumumab studie
De ofatumumab studie is een fase 3-studie met twee 
behandelingsgroepen. Groep 1 krijgt ofatumumab  
(20 mg subcutane inspuiting op dag 1, dag 7, dag 14,  
dag 28 en nadien alle vier weken) en een capsule placebo 
die dagelijks oraal wordt ingenomen. Groep 2 krijgt 
Aubagio®, een geregistreerde orale behandeling en een 
subcutane inspuiting met placebo op dezelfde tijdstippen 
als groep 1. De doeltreffendheid (effect op opflakkeringen 
en magnetische resonantiebeelden), de veiligheid en de 
tolerantie worden onderzocht. 

De ervaring met ofatumumab bij personen met MS is 
beperkt. tot nog toe werden ongeveer 267 personen met 
MS behandeld.

Personen met relapsing remitting MS en personen met 
secundaire progressieve MS die het voorbije jaar een 
opflakkering hebben gehad, nog 100 m kunnen stappen 
zonder steun, en jonger zijn dan 55 jaar, komen in 
aanmerking. Zij mogen reeds behandeld geweest zijn met 
andere MS-behandelingen. De studie duurt maximaal 
30 maanden. Wereldwijd zullen 900 personen met MS 
deelnemen.

A randomized, double-blind, double-dummy, parallel-
group study comparing the efficacy and safety of 
ofatumumab versus teriflunomide in patients with 
relapsing multiple sclerosis.
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Lancering van de  
nieuwe website
Weldra stelt het Nationaal MS Centrum (NMSC) 
haar nieuwe website voor. Dit project kadert 
in de ambitie van het NMSC om zichzelf nog 
meer op de kaart te zetten. Met haar nieuwe 
website wil het NMSC haar online bezoekers 
op een duidelijke en gestructureerde manier 
informeren over het zorgaanbod alsook 
over nieuwe tendensen en hoe daar binnen 
het NMSC op ingespeeld wordt. Dit alles in 
overeenstemming met de nieuwste digitale 
technologie. 

Aan de lancering van de nieuwe website is heel wat 
brainstormen, vormgeven, evalueren en bijsturen 
voorafgegaan. De website kreeg een volledig nieuwe 
en hedendaagse lay-out, een eigen zoekfunctie én is zo 
ontwikkeld dat een bezoeker op een overzichtelijke manier 
door de verschillende pagina’s kan navigeren.

Enkele nieuwigheden:
• Zichtbaarheid van ons gespecialiseerd en multidisciplinair 

zorgaanbod
• Een afzonderlijke ruimte voor patiënten, bezoekers en 

professionals waarin de inhoud telkens is afgestemd op 
de bezoeker

• Een snelle en handige zoekfunctie
• Een verbeterde zichtbaarheid van de nieuwsberichten
• Een onderdeel ‘Jobs’ waar personen die op zoek zijn naar 

een nieuwe uitdaging de mogelijkheid hebben om online 
te solliciteren en waar ook stagiairs en vrijwilligers de 
nodige informatie kunnen terugvinden

• Snelle en gemakkelijke toegang tot de verschillende 
sociale media

U vindt het allemaal op www.mscenter.be

In De kIjker



Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw 
Vanheylenstraat 16 
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