
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Nieuw afdelingshoofd ergotherapie 

 
Nieuw afdelingshoofd ergotherapie 
 
Sinds 1 januari 2018 is Sofie Ferdinand afdelingshoofd van de dienst ergotherapie.  
Zij volgt Pascal Van Der Beeten op, die verder aan de slag blijft als ergotherapeut op de 
afdeling. De directie dankt Pascal voor zijn jarenlange inzet en wenst Sofie veel succes. 
 
 

Indicatorenproject VIP² 
 
Vanaf 2018 neemt het NMSC deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en 
Professionals (afgekort als VIP²). Het VIP² project beoogt het verbeteren van de kwaliteit van 
zorg, door het opvolgen van specifieke kwaliteitsindicatoren. 
Met deze deelname engageren we ons om de kwaliteit van zorg blijvend te meten, te 
evalueren en te vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Dit kadert in ons streven naar 
integrale, veilige en topklinische zorg op maat. 
Tweemaal per jaar zal er een formele audit plaatsvinden rond handhygiëne en 
patiëntenidentificatie.  
Verder zal jaarlijks een uitgebreid nazicht gebeuren van de medische voorschriften door een 
externe ziekenhuisapotheker. Ook de tevredenheid van de patiënten wordt onder de loep 
genomen via vragenlijsten. Tenslotte wordt de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de 
website van het Nationaal MS Centrum kritisch bekeken.   
De resultaten van de metingen worden gepubliceerd op www.zorgkwaliteit.be waar zowel 
patiënten als medewerkers onze score zullen kunnen vergelijken met die van andere 
ziekenhuizen. 
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Woordje van de ‘nieuwe’ kok 
 

“Hallo, mijn naam is Michael De Pril en ik ben sinds 1 september 
2017 de kok van het NMSC. Enkelen onder jullie heb ik reeds 
persoonlijk ontmoet.  

Men zegt dan vaak dat het waarschijnlijk niet makkelijk is om 
ziekenhuiskost lekker klaar te maken. Maar zo zie ik dat niet.  
Ik heb nooit in een grootkeuken gewerkt. Daarom probeer ik 
mijn team te overtuigen om te koken alsof ze zelf mee aan tafel 
gaan.  

Ik denk dat we ondertussen al wat vooruitgang geboekt 
hebben, zij het mits enkele schoonheidsfoutjes… 

Op basis van jullie feedback en samen met een gedreven 
keukenteam werken we elke dag verder aan een (h)eerlijk 
bord!” 

 

Info-avond over MS 
 
Op 1 maart 2018 organiseert het NMSC een info-avond voor personen met MS.  
De presentaties zullen gaan over: ‘neem MS in eigen handen’, inzichten in NMR hersenen, 
stamceltransplantatie, microbioom en MS. Zangeres Ingeborg sluit de avond af. 
De inschrijvingen voor deze avond zijn reeds afgesloten maar op 6 september 2018 zal een 
volgende info-avond doorgaan, voor zowel Franstaligen als Nederlandstaligen. Noteer deze 
datum alvast in jullie agenda.  
 
 

SWIMSO 2018 
 
Op zondag 4 maart gaat de jaarlijkse zwemmarathon door in het zwembad van Hofstade. 
De zwemmarathon wordt georganiseerd door de vzw IMSO, in samenwerking met de 
Lionsclub. De deelnemers stellen een ploeg samen om op een uur tijd zoveel mogelijk lengtes 
te zwemmen. De ploeg laat zich daarvoor sponsoren per lengte of via een vast bedrag.  
Indien je wenst deel te nemen is vooraf inschrijven nodig. Je kan echter ook gewoon 
langskomen voor een hapje en een drankje.  
  
Voor meer info: johan.vannieuwenhoven@mscenter.be 
 
 
Vriendelijke groeten,  
Comité Informatie & Communicatie 

mailto:johan.vannieuwenhoven@mscenter.be

