
 

 

 

 

 
 
Oproep: deel jouw mangomoment! 
 
Heb je al meegemaakt dat een klein gebaar van een zorgverlener je zo blij maakte dat je er 
extra kracht kon uit putten om door te zetten? 
Dan heb je een ‘mangomoment’ ervaren… 
Mangomomenten zijn kleine, onverwachte of verrassende gebaren tijdens de dagelijkse 
zorgverlening, die toch veel betekenen voor patiënten. Soms zijn het attenties, die voor de 
buitenstaander nauwelijks waarneembaar zijn, maar des te belangrijk voor die ene patiënt. 
 
In het Nationaal MS Centrum zetten we resoluut in op mensgerichte zorg. Daarom geven we 
graag gevolg aan een oproep van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) om 
mangomomenten te delen.  De meldingen zullen deel uitmaken van een onderzoeksproject 
rond patiëntgerichte zorg. 
 
Een warme oproep dus aan al onze patiënten om deze mooie momenten te delen via 
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/12576/lang-nl 
Je kan er gerust bij vermelden dat je de ervaring in het NMSC beleefd hebt. 
Een van onze medewerkers kan eventueel helpen bij het inloggen of het formuleren van uw 
ervaring. 
 

Meer informatie over het initiatief vind je op www.mangomoment.be 

 Een zorgverlener die met een klein gebaar of onverwachte attentie 
een moment van grote waarde creëert voor een patiënt 

… dat is een ‘mangomoment’  
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Positief inspectierapport klinische praktijken  
 
Tussen 21 en 23 maart 2018 ging een audit door vanuit het FAGG (het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).  
Een audit is een soort inspectie. De inspectie controleerde of klinische proeven in het NMSC 
volgens de wettelijke normen gebeuren.  
Het uitgangspunt van deze inspectie was het nagaan van de rechten en de bescherming van 
de patiënt die aan klinische proeven deelneemt. 
 
Uit de audit blijkt dat we in het NMSC aan zeer gedegen en correct wetenschappelijk 
onderzoek doen. Proficiat aan het hele WO-team! 
 

 

Dag van de verpleegkunde 
 
Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de internationale dag van de 
verpleegkunde. Nightingale was een Britse verpleegster. Zij was pionier en grondlegger van 
de moderne verpleging. Daarom is er op die dag, over de hele wereld bijzondere aandacht 
voor de bijdrage van verpleeg- en zorgkundigen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. 
Verpleegkundigen willen zich op die manier kunnen profileren met hun expertise, kennis en 
deskundigheid. 
Omdat 12 mei dit jaar op een zaterdag valt, worden de verpleeg- en zorgkundigen van het 
NMSC al op 9 mei in de bloemetjes gezet. 
En of ze het verdienen! 
 
 

Wereld MS-dag 
 
De wereld MS-dag 2018 vindt plaats op 30 mei. Dit jaar focust de campagne zich op 
verwezenlijkingen m.b.t. onderzoek rond MS. 
Meer inlichtingen vind je op www.worldmsday.org 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten,  
Comité Informatie & Communicatie 

http://www.worldmsday.org/

