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In onze missie benadrukken we het belang van een ‘integrale, 
veilige, topklinische en geïntegreerde zorg’. De opvolging 
en behandeling van personen met MS vraagt om een 
multidisciplinaire aanpak. Artsen, verpleegkundigen, thera-
peuten en andere zorgverleners trachten dagdagelijks, na 
onderling overleg, te komen tot de meest geschikte therapie 
en verzorging van de personen met MS. De zuiver medische 
benadering vraagt eveneens een multidisciplinaire aanpak en 
dit liefst gecentraliseerd binnen het revalidatieziekenhuis. 

Daarom streeft het NMSC ernaar om met zoveel mogelijk arts-specialisten (consu-
lenten) te kunnen samenwerken. Het is belangrijk voor onze patiënten dat ze tijdens 
hun aanwezigheid in het NMSC (opname of ambulant) eveneens een consult en/of 
behandeling kunnen krijgen van een van deze arts-specialisten.

We denken dat het noodzakelijk is dat de consulenten die actief zijn binnen het 
NMSC, zich even aan u voorstellen. Het biedt hen de gelegenheid om hun specifieke 
rol te onderstrepen bij de behandeling van personen met MS. U zal merken dat 
we een beroep kunnen doen op een zeer uiteenlopende plejade van specialisten 
die zich inspannen om onze patiënten te behandelen of advies te geven omtrent 
hun zeer specifieke symptomen of klachten, en dit omdat deze klachten of symp-
tomen ook zeer uiteenlopend kunnen zijn en dikwijls 
verschillen van patiënt tot patiënt. 

Het NMSC zal de specialisten ook steeds trachten 
te ondersteunen bij het uitvoeren van de consulta-
ties of technische prestaties. Indien nodig worden 
de nodige technische aanpassingen of uitrusting 
voorzien om deze consulten en behandelingen op 
een efficiënte manier te laten plaats vinden.

Ik dank dan ook dr. Popleu, prof. dr. Van der Aa, 
dr. Van Brussel (en Mia Notebaert), dr. Cassiman, 
dr. Van Hoof en Lth. Put voor hun continue inzet 
en expertise in de behandeling en verzorging van 
personen met MS.

Eric Vanderheyden
Algemeen directeur & gedelegeerd bestuurder
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MS INFO

Sinds enkele maanden is er opnieuw een 
oftalmologische raadpleging in het NMSC. 
Eenmaal per maand kan er een afspraak 
gemaakt worden bij de GSO-oogziekten van  
UZ Leuven, onder supervisie van dr. Cassiman.

De oogarts is vaak nauw betrokken bij de opvolging van 
personen met MS gezien het frequent voorkomen van 
oftalmologische afwijkingen in deze patiëntengroep. 
Neuritis optica is hiervan het meest gekend. In 15-20% 
is dit de eerste manifestatie van de aandoening en 
tot 50% van de MS-patiënten maken één of meerdere 
ontstekingen door gedurende hun ziekteproces. In het 
beginstadium van MS, meldt de patiënt zich vaak spontaan 
bij de oogarts omwille van een unilaterale visusdaling en 
typisch pijnlijke oogbewegingen. In een gevorderd stadium 
zijn de episodes vaker subklinisch. Het oftalmologisch 
basisonderzoek bestaat uit een visusmeting voor veraf en 
kortbij, aangevuld met een test van het kleurenzicht - dat 
meestal ernstiger gestoord is dan het scherptezicht - en 
een gezichtsveldonderzoek. Door de abnormale geleiding 
langsheen de geïnflammeerde oogzenuw is er noodzakelijk 
een relatief afferent pupildefect op licht objectiveerbaar, 
tenzij bij bilaterale, symmetrische aantasting. Fundoscopie 
toont een normale tot slechts licht gezwollen oogzenuw bij 
een typische neuritis. 

Door middel van visueel geëvoceerde potentialen (VEP) 
kan de gestoorde geleiding geobjectiveerd worden. 
Elektroden op de scalp registreren hierbij de corticale 
reacties op lichtflitsen (flashVEP) of patroonstimuli 
(patroonVEP). In het geval van een neuritis optica is er 
duidelijke vertraging in geleiding en een lagere piekwaarde 
congruent met de visusdaling. Ook na de acute episode 
kan deze geleidingsvertraging blijven bestaan, ondanks 
een functioneel herstel. Seriële VEP’s kunnen nieuwe, 
subklinische episodes aantonen. De standaardbehandeling 
van een neuritis optica is nog steeds met korte pulsedosis 
intraveneuze steroïden. Het visusherstel treedt hierna 
meestal vrij snel op. Elke doorgemaakte episode leidt echter 
onoverkomelijk tot verlies van retinale zenuwvezels. 

Nieuwere technische onderzoeken zoals Optical Coherence 
Tomography (OCT) van de oogzenuw zijn zeer nuttig in 
de opvolging van deze zenuwvezellaag en kunnen tot op 

quasi elektronenmicroscopisch niveau de dikte ervan 
monitoren. In een eindstadium zijn beide oogzenuwen 
atroof en bleek en kunnen patiënten ernstig slechtziende 
zijn. Voor hen kan een ambulante verwijzing naar een visueel 
revalidatiecentrum een meerwaarde zijn om te bekijken 
welke visuele hulpmiddelen voor hem/haar nuttig zijn en 
welke eventueel aangeschaft kunnen worden. 

Andere oftalmologische manifestaties van MS 
zijn o.a. nystagmus en andere supranucleaire 
oogmotiliteitsafwijkingen als gevolg van inflammatie ter 
hoogte van de hersenstam en het cerebellum. Een typisch 
klinisch beeld is bijvoorbeeld de internucleaire oftalmoplegie 
(INO), veroorzaakt door letsels in de fasciculus longitudinalis 
medialis (FML). De patiënt vertoont een adductiebeperking 
van één oog en een abductienystagmus van het andere oog, 
dit in één of beide zijdelingse blikrichtingen. Voor storende 
oscillopsie secundair aan de verworven nystagmus, kan 
een proefbehandeling met o.a. gabapentine en memantine 
worden gestart. Bij een slechte centrale controle van de 
fusie of, anders gezegd, de samenwerking van beide ogen, 
zien we ook frequenter divergent scheelzien. Bij subjectieve 
last kan een prismabril worden voorgeschreven. Ook uveïtis 
komt frequenter voor bij patiënten met MS. 

Niet enkel voor diagnostiek, maar ook in de opvolging van 
de behandeling voor MS met nieuwere medicatie wint de 
rol van oogarts aan belang. Van Fingolimod (Gilenya) is 

Opnieuw oftalmologische  
raadpleging in het NMSC

Auteur: Dr. Catherine Cassiman

“Niet enkel voor diagnostiek, 
maar ook in de opvolging van 
de behandeling voor MS met 
nieuwere medicatie wint de 
rol van oogarts aan belang. 
Van Fingolimod (Gilenya) is 

gekend dat 0,5 tot 1% van de 
patiënten maculair oedeem 

ontwikkelt.”
Dr. Catherine Cassiman



gekend dat 0,5 tot 1% van de patiënten maculair oedeem 
ontwikkelt. Dit is meestal de eerste 3-4 maanden na opstart 
en is reversibel bij stop van de medicatie. Een oogonderzoek 
(met aanvullend een OCT van de macula bij klinisch 
vermoeden) bij aanvang van de behandeling en na 3-4 
maanden is wenselijk om complicaties te vermijden. 

Het voordeel van de oftalmologische raadpleging in het 
NSMC is ook dat de patiënten een routine-oogonderzoek 
kunnen ondergaan om ook de gewone oogpathologie te 
screenen zoals glaucoom en cataract, waarna de patiënt 
opnieuw verwezen wordt naar de eigen oogarts voor 
eventuele behandeling.
gebeuren, zonder te overdrijven. Ook ‘energiemanagement’ 
is een belangrijk aandachtspunt waarbij patiënten leren 

om hun energieverbruik te spreiden en inspanningen 
evenwichtig af te wisselen met rustpauzes. Dit kunnen ze 
via een gespecialiseerd zorgprogramma onder de knie 
krijgen (zie ook Dossier p. 7). Ook gezonde en evenwichtige 
voeding is een belangrijke peiler bij het beïnvloeden van 
vermoeidheid waarbij het advies van onze gespecialiseerde 
diëtistes een meerwaarde betekent. 

Als volgende stap kan een medicamenteuze behandeling 
overwogen worden. Daarbij is er een waaier aan 
medicamenteuze opties, van vitamine B-preparaten 
tot amfetamineafgeleiden (in geval van uitgesproken 
vermoeidheid).
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Rol van infectiepreventie in ons 
revalidatiecentrum

Auteur: Dr. Leen Popleu

In het NMSC wordt hoog ingezet op 
intensieve revalidatie van MS-patiënten. Als 
consulent ziekenhuishygiëne werk ik mee 
aan een maximaal haalbaar beleid rond 
ziekenhuishygiëne zodat deze patiënten tijdens 
hun opname geen bijkomende zorginfecties 
oplopen. Hierbij proberen we de wetgeving rond 
ziekenhuishygiëne te vertalen naar de dagelijkse 
praktijk van een revalidatiecentrum.

MS-patiënten behoren tot een kwetsbare groep om zorg-
infecties op te lopen gezien hun urologische problematiek, 
luchtwegproblemen en risico op doorligwonden. Urine-
weginfecties (UWI’s) behoren tot de meest voorkomende 
zorginfecties en vormen ongeveer 18% van alle ziekenhuis-
infecties in België (Latour en Jans 2015). Patiënten met een 
urinaire verblijfskatheter vormen een risicogroep bij uitstek 
aangezien bacteriën zich door biofilmvorming makkelijk 
handhaven op het oppervlak van katheters. De aanwezig-
heid van urinaire katheters vormt een dagelijks risico van 
3-7% op kolonisatie (SHEA/IDSA guidelines Update 2014).

Ongeveer 25-30% van onze opgenomen patiënten heeft 
een verblijfskatheter. Samen met de werkgroep urologie 
werd een zorgbundel opgesteld om belangrijke preventieve 
maatregelen op te volgen tijdens onze zorg. Daarnaast werd 
een intern registratiesysteem uitgewerkt om multiresistente 
infecties op te volgen. Zo blijkt toch 6% van onze patiënten 
met urinaire katheters drager van een multiresistente kiem 
in de urine. Meestal betreft het een ESBL (extended spec-
trum betalactamase) E. coli of Klebsiella bacterie. 

Respiratoire infecties

Respiratoire spierzwakte is een ander gekend probleem 
bij MS-patiënten. De verminderde uitademhalingskracht 
heeft ook een negatieve invloed op de hoestkracht en op 
het verwijderen van luchtwegsecreties. Hierdoor hebben 
MS-patiënten een hoger risico op het ontwikkelen van respi-
ratoire infecties. Zeker multiresistente infecties zijn absoluut 
te vermijden bij onze patiënten. 

Veel aandacht gaat naar het opstellen van een correct 
handhygiënebeleid voor alle medewerkers en het correct 
reprocessen van al het medisch materiaal.
De laatste maanden merken we een toename van patiënten 
die naar ons doorverwezen worden met uitgebreide wond-
zorg. Vanuit ziekenhuishygiëne is er daarom extra aandacht 
naar opleiding van medewerkers rond correcte wondzorg-
technieken.

Handhygiëne

MS-patiënten zijn niet alleen een kwetsbare patiëntengroep. 
In een revalidatiesetting bewegen patiënten zich vaak in 
rolstoel doorheen het ziekenhuis. Op die manier komen 
patiënten, veel meer dan in een algemeen ziekenhuis, in 
contact met medepatiënten en komen zij in contact met 
heel wat zorgzones. Handhygiëne is daarom een aandachts-
punt voor medewerkers, maar via patiëntempowerment 
proberen we onze patiënten te betrekken bij ons hygiëne-
beleid. Zo zijn er specifieke afspraken voor deelname aan 
ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en hydrotherapie. 
Een haalbaar beleid waarbij revalidatie mogelijk blijft, bete-
kent dat het isoleren van patiënten moet beperkt blijven tot 
echt noodzakelijke situaties. 
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Geen MDRO  
of ernstig 
besmettelijke 
ziekte

MDRO of ernstige besmettelijke ziekte? 
Behalve VRE, CPE

JA NEE

Klinisch  
positief met lager 
risico op verspreiding

Verzorging altijd met gele short, hand-
schoenen, masker

Zuivere  
kiemdrager

A
EDSS > 8
Braden <17

B
EDSS 7-8 of EDSS < 7  
met urinaire 
problemen
Braden 18 - 19

C
EDSS < 7  
Braden > 20

Beoordeel zorgzwaarte

Onafhankelijk van 
zorgzwaarte/EDSS

Meerdere 
personen 

op 1 kamer 
kan, steeds 
versterkte 

AVZM

Meerdere 
personen 

op 1 kamer  
kan, 

gewone 
AVZM

Kamer alleen of samen met A risico 
Gescheiden zorg indien kamer met 2

Isolatie

• Klinisch  
positief met hoge  
verspreidings-
graad

• VRE, CPE 
• Clostridium

“Een haalbaar beleid waarbij 
revalidatie mogelijk blijft, 
betekent dat het isoleren 

van patiënten moet beperkt 
blijven tot echt noodzakelijke 

situaties.”
Dr. Leen Popleu
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Eerder dan meteen een strikte isolatie in te stellen bij 
dragerschap van multiresistente kiemen worden bijko-
mende voorzorgsmaatregelen ingesteld tijdens zorgmo-
menten, op het moment dat contact gemaakt wordt met de 
positieve site. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wondzorg bij 
een patiënt met multiresistente kiem. Eens de wondzorg bij 
de ochtendzorg werd afgerond, mooi werd afgedekt en de 
patiënt propere kledij draagt, wordt vaak beslist dat hij toch 
kan deelnemen aan revalidatieactiviteiten in de kinezalen. 
Er werd bovendien een algoritme ontwikkeld waarbij in 
gemeenschappelijke kamers bepaald wordt welke patiënten 
naast elkaar kunnen liggen en welke patiënten beter in een 
eenpersoonskamer terechtkomen. We zien deze werkwijze 
als een barrièremaatregel tussen patiënten onderling.

Referentie
(1) Wetgeving ziekenhuishygiëne, KB 26-4-2007

(2) Latour K, Jans B, Catry B. Epidemiology of urinary 
tract infections. Presented at: Urineweginfecties: 
Hoe te voorkomen? Symposium of the Belgian 
Infection Control Society; 2015 May 28; Brussels, 
Belgium.

19 NOV
26 NOV
03 DEC
10 DEC
1 9 u - 2 1 u



Laat ik mezelf even kort 
voorstellen: sinds een 
jaar ben ik verbonden 
als psychiater aan het 
Nationaal Multiple Sclerosis 
Centrum te Melsbroek 
(NMSC), waar ik samen met 
mijn collega-psychiater 
en een uitgebreid team (neuro)psychologen 
twee halve dagen per week insta voor de 
psychiatrische opvolging van zowel ambulante 
als residentieel opgenomen patiënten met 
multiple sclerosis (MS).

Als student geneeskunde, en later als assistent psychi-
atrie, was ik steeds enorm geboeid door psychiatrische 
problemen gesitueerd op het snijvlak van de neurologie en 
psychiatrie: de neuropsychiatrie. Ik moet echter wel eerlijk 
bekennen dat ik, toen ik anderhalf jaar geleden solliciteerde 
voor de vacature van psychiater binnen het NMSC, niet zo 
goed op hoogte was van de verschillende neuropsychia-
trische klachten die met MS gepaard kunnen gaan. Tijdens 
de lessen neurologie werd haast alleen aandacht besteed 
aan de ‘pure’ neurologische symptomen, waarbij het woord 
psychiatrie ver weg was. En bij de lessen psychiatrie is het 
woord MS volgens mij al helemaal niet gevallen. In de klini-
sche psychiatrische praktijk nadien was ik hier ook amper 
mee in contact gekomen.

Hoog tijd om daar dus iets aan te 
veranderen: The Clinical Neuro-
psychiatry of Multiple Sclerosis 
van Anthony Feinstein (Cambridge 
University Press, 2007) en Neuro-
psychiatric Dysfunction in Multiple 
Sclerosis (Nocentini et al, Springer 
Verlag, 2011) hebben me hierbij 
gelukkig (en nog steeds) enorm 

geholpen. Twee aanraders voor iedereen die wat meer te 
weten wil komen over dit boeiende onderwerp.

Neuropsychiatrische klachten

Een blik op de inhoudspagina van dit boek weerspiegelt de 
grote variëteit aan mogelijke neuropsychiatrische klachten 
waaraan mijn patiënten dagdagelijks en in grote mate 
worden blootgesteld: van stemmingsstoornissen (aanpas-
singsstoornissen/aanvaardingsmoeilijkheden, depressie en 
bipolaire stoornissen - het vroegere manisch-depressieve), 
over euforie, pseudobulbair affect (een moeilijk woord voor 
het ongecontroleerd, en veelal op ongepaste momenten, 
uitbundig lachen) en psychose, tot de gevreesde - maar 
jammer genoeg frequent voorkomende - cognitieve 
problemen. 

Psychiatrische klachten kunnen het gevolg zijn van: de 
(hersen)ziekte zelf, de manier waarop de patiënt omgaat 
met een chronische, invaliderende ziekte, de medicatie voor 
MS (denk hierbij bijvoorbeeld vooral aan de corticoïden 
en hun mogelijke stemmingsdestabiliserende werking), of 

Maak kennis met psychiater  
dr. Philip Van Hoof

Auteur: Dr. Philip Van Hoof



“Binnen het NMSC beschikken 
we over een zeer groot en 

dynamisch team aan (neuro)
psychologen, waar menig 
ziekenhuis terecht jaloers 

op kan zijn. Wekelijks zitten 
we samen om patiënten te 

bespreken en complementair 
te kunnen werken: psychiater 

én psycholoog.”
Dr. Philip Van Hoof

(veelal) een combinatie van bovenstaande. Bij de (medica-
menteuze) behandelingen moeten we hier ook rekening 
houden, zeker gezien de mogelijke, frequent voorkomende 
interacties en nevenwerkingen die psychofarmaca kunnen 
uitoefenen op het reeds vermoeide lichaam en het trager 
werkende, vergeetachtige brein van de MS-patiënt. Sedatie 
en cognitieve neveneffecten probeer ik dan ook zoveel 
mogelijk te vermijden bij de keuze van een gepast psycho-
farmacum. Waar nodig, bouw ik ook medicatie af. ‘Primum 
non nocere’ is nog steeds een belangrijke (lijf)spreuk voor 
mezelf. Voldoende gezond verstand en een goede notie van 
het nevenwerkingsprofiel van de verscheidene medicijnen is 
dan ook onontbeerlijk in mijn dagdagelijkse activiteit.

Psychiater én psycholoog

Zoals hierboven beschreven, leg ik me als ‘MS-psychiater’ 
binnen het NMSC dan ook vooral toe op het psycho-
farmacologische beleid en waar nodig verwijs ik door voor 
een psychologische-psychotherapeutische behandeling.  
Binnen het NMSC beschikken we trouwens over een zeer 
groot en dynamisch team aan (neuro)psychologen, waar 
menig ziekenhuis terecht jaloers op kan zijn. Wekelijks zitten 
we ook samen om nieuwe (en oude) patiënten te bespreken 
om zo complementair te kunnen werken: psychiater én 
psycholoog.
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Decubitusbeleid,  
een multidisciplinaire aanpak

Auteurs: Dr. Van Brussel en Mia Notebaert

In het NMSC hebben tussen de 10 en 15% van 
de gehospitaliseerde patiënten een drukwonde. 
Slechts een zeer klein percentage ontstaat in 
het ziekenhuis zelf. Het gaat dan om kleinere 
wonden die ontstaan wanneer het evenwicht 
tussen zo lang mogelijk opzitten en kunnen 
deelnemen aan therapieën en sociaal leven 
enerzijds, en niet te lang opzitten om geen 
wonden te krijgen anderzijds, verstoord is.

Doel van het wondbeleid

Het doel van een wondbeleid omvat twee aspecten. De 
wonde moet zo snel mogelijk genezen zijn en de persoon 
mag geen nieuwe doorligwonde ontwikkelen in de toekomst. 
Daarom wordt bij de aanwezigheid van een wonde altijd 
nagekeken hoe de wonde ontstaan is.
Zit de persoon te lang rechtop in een rolstoel? Heeft hij het 
juiste materiaal voor de preventie van doorligwonden? Is dit 
materiaal goed afgesteld of niet stuk? Werd de wisselhou-
ding correct uitgevoerd? Is de positionering in rolstoel of 
bed ok? Het wegnemen van de oorzaak en het toepassen 
van de juiste preventie is de eerste stap in de wondbehan-
deling. Voor het bepalen van het risico op decubitus werd 
het algoritme preventie decubitus door de werkgroep wond-
zorg ontworpen. Dit algoritme heeft de EDDS als basis.

De multidisciplinaire aanpak

De behandeling van decubitus vraagt een multidisciplinaire 
samenwerking. Het wondbeleid kan niet los gezien worden 
van de algemene medische opvolging. Verder wordt nauw 
samengewerkt met de dienst ergotherapie voor de aanschaf 
van preventiematerialen en de juiste positionering in de 
rolstoel of bed. De sociale dienst houdt zich bezig met de 
financiering van de preventiematerialen en heeft zicht op 
de omkadering in de thuissituatie om wisselhouding te 
realiseren. Er is overleg met de kinesist om te kijken welke 
oefeningen wel en niet kunnen in functie van de wonde. De 
diëtiste stelt het voedingsbeleid in.
Voor de opvolging van de wondzorg kan een beroep gedaan 
worden op dr. Van Brussel, chirurg verbonden aan het 
UZ-Leuven. Regelmatig komt hij langs voor een wondtoer 

en bij dringende problemen of vragen kan altijd een beroep 
gedaan worden op de expertise van het artsenteam plasti-
sche heelkunde van het UZ-Leuven.

Het instellen van de wondbehandeling

Een volgende stap is de evaluatie van de wonde zelf. Het 
nemen van foto’s is een belangrijk hulpmiddel om de 
evolutie van de wonde te kunnen volgen. Het is belangrijk 
dat de foto’s altijd op dezelfde manier genomen worden 
zodat deze vergeleken kunnen worden. De wonde moet niet 
alleen visueel beoordeeld worden, maar ook het weefsel 
rond de wonde moet bevoeld worden om hardheid en even-
tuele onderhuidse schade vast te stellen. Daarna wordt de 
gepaste behandeling ingesteld.

Er wordt ook gekeken of bedrust noodzakelijk is. Niet alle 
wonden vragen bedrust. Een wonde op de zitknobbel 
moet in bed behandeld worden, maar bij een wonde op 
het sacrum kan de persoon met MS ook blijven opzitten in 
de rolstoel mits de juiste houding waarbij hij niet onderuit 
gezakt mag zitten.

De verdere opvolging

In een eerst fase van de wondheling is het belangrijk dat 
de wonde zo snel mogelijk zuiver wordt. Indien de wonde 
necrotisch is wordt contact genomen met de dienst plasti-
sche heelkunde van het UZ-Leuven. Het necrotisch weefsel 
wordt chirurgisch verwijderd waarna de persoon met MS 
terug naar het NMSC komt voor verdere behandeling. 

“De behandeling van decubitus 
vraagt een multidisciplinaire 

samenwerking. Het 
wondbeleid kan niet los gezien 

worden van de algemene 
medische opvolging.”

Dr. Van Brussel en Mia Notebaert



Indien de wonde zuiver is wordt samen met dr. Van Brussel 
een inschatting gemaakt hoe de wonde verder zal evolueren 
en wordt de vraag gesteld of verder heelkundig ingrijpen 
noodzakelijk is. Indien mogelijk wordt er steeds gekozen 
voor een conservatieve behandeling waarbij heel vaak 
gewerkt wordt met diverse verbandmaterialen. Sluit een 
wonde niet volledig via een conservatieve behandeling dan 
kan gekozen worden voor het plaatsen van een greffe of een 
flapoperatie uitgevoerd worden in het UZ-Leuven. Flapo-
peraties worden echter zoveel mogelijk vermeden. Uit de 
praktijk blijkt dat een aantal patiënten, ondanks de gekregen 
educatie, na een flapoperatie decubitus toch hervallen en 
een nieuwe wonde ontwikkelen. Vaak heeft dit ook te maken 
met het gegeven dat de patiënt geen pijn meer voelt bij 
het te lang opzitten. Flapoperaties kunnen niet eindeloos 
herhaald worden. Voor een flapoperatie wordt de patiënt 
een vijftal dagen opgenomen op de dienst plastische 
heelkunde van UZ-Leuven waarna de persoon met MS 
terug naar het NMSC komt. Gedurende zes weken moet  hij 
bedrust houden waarbij de geopereerde kant vermeden 
wordt in het wisselhoudingschema. Na zes weken wordt 
gestart met een opzitschema, beginnende met twee uur 
waarbij elke dag de tijd een kwartier verlengd wordt totdat 
de maximale opzittijd zonder ontstaan van niet wegdruk-
bare roodheid bereikt is. De opzitduur is heel individueel. 

Terug naar huis

Gedurende dit traject van de behandeling wordt de persoon 
met MS ook maximaal ondersteund en voorbereid voor de 
thuissituatie. Hier wordt vooral preventiemateriaal en omka-
dering voor wisselhouding bekeken. Is het opzitschema 
haalbaar in de thuissituatie? Is er thuis de mogelijkheid om 
middagrust te nemen? Gelijktijdig wordt de revalidatie ook 
gericht op het ontslagklaar maken van de persoon met MS.

Om te vermijden dat de patiënt opnieuw een decubitus-
wonde ontwikkelt, is het belangrijk dat hij en zijn familie 
voldoende kennis heeft over het ontstaan van decubitus, 
het gebruik van het preventiemateriaal en het belang van 
de wisselhouding en het opzitschema. De persoon met 
MS en zijn familie moeten uitleg krijgen over het ontstaan 
van decubitus en het belang van het aanhouden van het 
opzitschema. Deelname aan feestjes en uitstappen kunnen, 
maar de maximale opzittijd moet gerespecteerd worden in 
combinatie met een juiste positionering in de rolstoel. Na 
ontslag kan, bij twijfel, steeds contact opgenomen worden 
met het NMSC.

Wonde op sacrum: patiënt kan opzitten mits een goede 
positionering in de rolstoel.

Wonde tuber ischiadicum: patiënt krijgt bedrust.

Conclusie

Het decubitusbeleid is een voorbeeld van een 
multidisciplinaire samenwerking waarin de 
persoon met MS centraal staat. Niet alleen het 
directe probleem wordt aangepakt, er wordt 
ook gekeken hoe het probleem in de toekomst 
vermeden kan worden.
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Tandbehandeling  
in het NMSC

Auteur: Lth, Pascale Put

De consultatie tandheelkunde in het NMSC is 
specifiek en verschilt grondig van de consultatie 
in een perifere huistandartsenpraktijk: 
patiënten met MS hebben toch wel andere 
tandzorgen nodig dan anderen. Zo is de 
praktijk bijvoorbeeld uitgerust met een tillift. 
Bij de behandeling is er meestal permanente 
assistentie door de verpleegkundige om 
ingrepen vlot te laten verlopen.

Patiënten worden vaak geconfronteerd met een motorische 
beperking die goed poetsen verhindert, waardoor cariës 
sneller groeit en tandsteen vlugger terugkomt: dit vereist 
veelvuldige controles. Tandsteen wordt, indien mogelijk, om 
de drie maanden verwijderd.

De nodige medicatie beïnvloedt de mondgezondheid, zoals 
bijvoorbeeld:
• medicatie die de speekselvloed vermindert, waardoor de 

beschermende werking van speeksel wegvalt en de carië-
sincidentie en de kans op schimmelinfectie stijgen. Droge 
gingiva is ook kwetsbaar en de patiënt krijgt gemakkelijk 
drukulcera door kwetsuur, protheseranden. Ook hech-
ting van de losse prothese zal minder zijn.

•  immunosuppressiva maken dat haarden of mogelijke 
infecties drastischer behandeld moeten worden. Ik durf 
stellen dat een extractie in de perifere praktijk zeldzaam 
wordt; wij moeten, integendeel, vaker extraheren voor 
start met immunosuppressiva.

•  invloed van medicatiepuffs en sprays wordt ook gevolgd.

Trigeminusneuralgie komt frequent voor: men signaleert 
tandpijn, hoewel er geen dentale oorzaak voor pijn is. Verder 
kan cariës of een storende prothese als trigger werken om 
pijnscheuten op te wekken.

Behandelingen worden kort gehouden omdat het vaak lastig 
is om de mond lang te openen of omdat er slikproblemen 
zijn. We merken dat patiënten veel belang hechten aan 
tandverzorging; al lukt poetsen niet goed, er worden vaak 
verschillende afspraken per week vastgelegd om dentitie in 
orde te krijgen tijdens het verblijf in het centrum. Mond-
gezondheid en afwezigheid van pijn in het aangezicht zijn 
natuurlijk essentieel voor een goede levenskwaliteit.

“Patiënten worden vaak 
geconfronteerd met een 
motorische beperking die 
goed poetsen verhindert, 
waardoor cariës sneller 

groeit en tandsteen vlugger 
terugkomt: dit vereist 
veelvuldige controles.”

Lth, Pascale Put
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De rol van de consulent-
uroloog in de multi-
disciplinaire MS-zorg

Auteur: Prof. dr. Frank Van der Aa

Als neuro-inflammatoire aandoening van het centrale 
zenuwstelsel, is MS een complexe aandoening die verschillende 
orgaansystemen van de patiënt treft. Enerzijds zal de behandeling 
van patiënten erop gericht zijn om deze neuro-inflammatoire 
systeemaandoening op zich te onderdrukken. Anderzijds zal de 
behandeling er ook op gericht zijn de specifieke weerslag van de 
aandoening op een orgaanstelsel te verminderen en om te (leren) 
gaan met de beperkingen die inherent zijn aan het progressieve 
karakter van MS. 



Om dit te realiseren is er aan de ene kant nood aan een 
holistische benadering, waarbij de neuroloog of revalidatie-
arts de leiding neemt over de behandeling van de patiënt. 
Aan de andere kant heeft de patiënt ook vaak nood aan 
specialistische zorg. Het is in deze laatste context dat de 
consulent-uroloog een toegevoegde waarde kan bieden in 
de medische zorg aan de MS-patiënt. 

Als consulent-uroloog hebben we verschillende 
taken:

Vooreerst willen we urologische problematiek onder de 
aandacht brengen van de andere zorgverleners. Het is 
namelijk niet steeds evident om het taboe te doorbreken 
en vragen te stellen aan de patiënt over ongecontroleerd 
urineverlies of over zijn seksleven. Voldoende aandacht voor 
deze problematiek door de verschillende zorgverleners 
die betrokken zijn in het zorgtraject, maakt dat de patiënt 
meer kans krijgt over deze problemen te spreken en hulp te 
zoeken. Mede daarom, dient de consulent-uroloog ook een 
aanspreekpunt te zijn voor de andere zorgverleners en voor 
de patiënten. De uroloog is beschikbaar voor een gesprek 
over (in)continentie en/of seksuele (dis)functie. 

Een andere taak is het organiseren van screening voor 
courante aandoeningen (blaaslediging stoornissen, onge-
controleerd urineverlies, ...). Zo zullen patiënten die voor een 
revalidatie gehospitaliseerd worden te Melsbroek, uitge-
nodigd worden voor een flowmetrie en residubepaling. Op 
deze wijze kunnen blaasledigingsstoornissen vastgesteld 
worden. Bij dergelijke screening hoort ook een standaard 
urologische anamnese, die door de gespecialiseerde 
urologieverpleegkundige kan worden afgenomen. Vaak kan 
dergelijke screening invaliderende problemen aan het licht 
brengen die anders niet door de patiënt zouden zijn aange-
haald. Op deze manier proberen we de urologische zorg en 
de levenskwaliteit voor de patiënt te verbeteren.

Mogelijke complicaties

Urologische problemen leiden vaak tot infecties met nood 
aan inname van antibiotica. Daarnaast kunnen urologische 
afwijkingen die ontstaan door MS zelfs aanleiding geven tot 
nierproblemen. Preventie van deze mogelijke complicaties 
op middellange termijn is dan ook een belangrijk aspect van 
de urologische zorg voor de MS-patiënt. Zo zullen we bij 
bepaalde patiënten een drukmeting van de blaas uitvoeren 
(urodynamisch onderzoek) om te controleren of de blaas-
druk veilig is en of er een noodzaak is tot het opstarten van 
medicatie.   

Uiteraard is een van de kerntaken van de consulent-uro-
loog het formuleren van specialistische adviezen naar 
de behandelende arts. Zo zullen wijzigingen in het medi-
catiebeleid, opstarten van nieuwe medicatie, het gebruik 
van urinesondes door de patiënt of de zorgverleners, het 
toedienen van Botox-injecties in de blaasspier enzovoort, 
in overleg met de patiënt en behandelende arts voorge-
steld worden. Vaak is ook overleg nodig met paramedische 
zorgverleners, zoals ergotherapeuten bij het gebruik van 
sondes voor zelfsondage. Dergelijk overleg betekent een 
belangrijke meerwaarde voor de geïndividualiseerde zorg 
voor de patiënt.

Conclusie

Tot slot kan de consulent-uroloog specialistische 
behandelingen uitvoeren op de consultatie of in 
een meer geschikte setting van het acute zieken-
huis. Zoals reeds vermeld, worden bijvoorbeeld 
Botox-injecties in de blaasspier uitgevoerd of 
wordt een suprapubische sonde geplaatst onder 
lokale verdoving. In zeldzame gevallen kan de 
uroloog meer complexe ingrepen uitvoeren zoals 
een blaasvergroting of een katheteriseerbaar 
stoma waarmee de patiënt zichzelf via de navel 
kan sonderen.

“Een van de kerntaken van de 
consulent-uroloog is het formuleren 

van specialistische adviezen naar 
de behandelende arts. Zo zullen 

wijzigingen in het medicatiebeleid, 
opstarten van nieuwe medicatie, 

het gebruik van urinesondes door 
de patiënt of de zorgverleners 
enzovoort, in overleg met de 
patiënt en behandelende arts 

voorgesteld worden.”
Prof. dr. Frank Van der Aa
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Uitnodiging 
infoavond
Voor personen met MS  
en geïnteresseerden

Nationaal MS Centrum  
Melsbroek

Op donderdag 6 september bent u van 
harte welkom op onze jaarlijkse infoavond. 
We organiseren deze infoavond voor zowel 
personen met MS als geïnteresseerden, 
en voorzien een boeiend programma met 
interessante lezingen en workshops.

IN DE KIJKER



IN DE KIJKER
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Programma

18.00  Hoe interpreteren wij NMR-beelden van de hersenen?
 prof. dr. ir. Guy Nagels, neuroloog

18.30  Stamceltransplantatie
 prof. dr. Miguel D’haeseleer, neuroloog

19.00  Het darmmicrobioom en MS 
 prof. dr. Marie B. D’hooghe, neuroloog

19.30 Pauze
 Keuze maken uit een van de 3 workshops

20.00 Workshop: muziektherapie
 Workshop: neuropsychologie
 Workshop: mindfulness
 
21.30 Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

WANNEER?
Donderdag 6 september 2018

HOE LAAT?
18u00 - 21u30

WAAR?
Nationaal MS Centrum 
Vereeckenstraat 44 
1820 Melsbroek 

INSCHRIJVEN
Deelname is gratis
Gelieve in te schrijven  
vóór 1 september 2018 via 
www.mscenter.be/nl/nieuws-events

MEER WETEN?
Neem gerust contact op met  
Ann Van Remoortel (02 597 87 24 - 
ann.vanremoortel@mscenter.be) of 
Dr. Tom Meurrens (02 597 86 40).



Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw 
Vanheylenstraat 16 

1820 Melsbroek 
Tel.: + 32 2 597 80 00
info@mscenter.be

www.mscenter.be


		2018-07-05T14:54:02+0200
	Preflight Ticket Signature




