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Fonds Wetenschappelijk onderzoek voor Prof. Dr. D’hooghe
Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) heeft recent een onderzoeksproject van
prof. Dr. MB D’hooghe (VU Brussel, NMSC) in samenwerking met prof. J Raes (KU Leuven)
goedgekeurd. Het project beoogt de rol van de darmflora (het microbioom) en de interacties
met het immuunsysteem en het centraal zenuwstelsel bij personen met multiple sclerose in
kaart te brengen. Het onderzoek sluit aan op de MICROMS studie, een pilootproject in
samenwerking met het UZ Brussel, waaraan meerdere personen met multiple sclerose en
vrijwilligers hebben deelgenomen.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om de deelnemers te danken voor hun
medewerking. Met een financiering voor een periode van 4 jaar, geeft het FWO ons nu de
middelen om hiermee verder te gaan!

Dialooggroep
De dialooggroep is een overlegforum waar patiënten terecht kunnen met hun vragen, ideeën
en voorstellen over de dagelijkse werking van het Nationaal MS Centrum. We willen patiënten
actief betrekken bij de werking van het NMSC om, in samenwerking met het management, tot
verbetervoorstellen te komen.
De werkgroep bestaat uit een vaste kern van (ambulante) patiënten. Deze groep van patiënten
is tevens het aanspreekpunt voor andere patiënten.
De agoog Sara De Bondt en ombudsvrouw Mieke De Medts maken ook deel uit van deze
vergadering. Op uitnodiging nemen directieleden of andere personeelsleden deel.
De dialoogvergadering gaat om de twee weken door op woensdag van 11.00 u tot 12.00 u in
het groepslokaal van de dienst Psychologie.
Voor extra info kan je contact opnemen met Sara De Bondt: sara.debondt@mscenter.be
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Schenkingen
In de loop van 2017 kreeg het NMSC verschillende schenkingen uit diverse hoek.
In december schonk het koeriersbedrijf DHL de opbrengst van haar open bedrijvendag aan het
NMSC en het koor Cantate uit Erps-Kwerps schonk de opbrengst van haar kerstoptreden.
Eerder in 2017 mochten we een kwart van de opbrengst ontvangen van de
kunsttentoonstelling Beaulieu in Machelen.
Ook de actie Music For Life levert jaarlijks een aanzienlijke gift op.
Regelmatig ontvangt het NMSC schenkingen van particulieren die ervoor kiezen om, ter
gelegenheid van bijvoorbeeld een familiefeest, geen cadeau’s te ontvangen maar een
schenking te doen aan het NMSC.
Het NMSC ontvangt tenslotte af en toe een legaat van particulieren.
De directie wil alle schenkers nogmaals uitdrukkelijk bedanken.
Voor meer informatie over schenkingen kan je terecht bij annick.willemen@mscenter.be

Feesten in het NMSC
Op dinsdag 5 december organiseerde Rotary Zaventem naar jaarlijkse traditie, haar kerstfeest.
Het feest werd opgeluisterd met bekende kerst- en andere liedjes. Het muzikale gedeelte
werd gevolgd door een koffietafel met gebakje.
En op woensdag 6 december kwam de Sint langs, voordat hij weer naar Spanje vertrok. Hij
kreeg hierbij het gezelschap van de Pieten van de 15e Wing. Een grote zak snoep en veel
plagerijen maakten er voor de gehospitaliseerde patiënten een leuke avond van.
Op maandag 11 december deed de IMSO een rondgang in het Nationaal MS Centrum, waarbij
ze kerstgeschenkjes uitdeelden.
Maar we zijn nog niet uitgefeest…. Noteer alvast maandag 8 januari 2018 in jullie agenda.
Dan organiseert de VZW Hoedgekruid een nieuwjaarsconcert door Speelman Iwein en zijn
accordeon. Het feestje gaat door van 17.45 u tot 19.00 u in de cafetaria van het NMSC.
Iedereen is welkom!
Vriendelijke groeten,
Comité Informatie & Communicatie

Het comité informatie en communicatie wenst iedereen een zalige kerst en
een prettig eindejaar.

