Waar kan je terecht met je vragen?
•

Neem contact op met één van de erkende expertiseziekenhuizen.

Erkende expertiseziekenhuizen

•

In een gespecialiseerde zorgeenheid van een erkend
WZC. De lijst vindt u op  www.ms-vlaanderen.be.

•

Via MS-Liga Vlaanderen

AZ Alma
Ringlaan 15, 9900 Eeklo
Lieve Mortier, netwerkcoördinator
MS/ALS-expertisecentrum
 09 310 07 79
 ms@azalma.be
 www.alma.be

 Boemerangstraat 4, 3900 Pelt
 011 80 89 80

 secretariaat@ms-vlaanderen.be
 www.ms-vlaanderen.be









Nationaal Multiple Sclerose Centrum
Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek
Nina Peeters, zorgcoördinator
MS/ALS-expertisecentrum
 02 597 86 53
 nina.peeters@mscenter.be
Rina Verdoodt, hoofd sociale dienst
MS/ALS-expertisecentrum
 02 597 86 50
 rina.verdoodt@mscenter.be
 www.mscenter.be

GESPECIALISEERDE
ZORG EN OPVANG
VOOR PERSONEN
MET MS

Revalidatie Campus De Mick
Papestraat 30, 2930 Brasschaat
Pascale Meulders, zorgcoördinator
MS/ALS-expertisecentrum
 03 217 10 57
 pascale.meulders@demick.be
 www.demick.be

MS-Liaison

de brug naar een optimale thuissituatie

RIZIV-conventie

Revalidatie & MS Centrum
Boemerangstraat 2, 3900 Pelt
Marleen Lemmens, zorgcoördinator
MS/ALS-expertisecentrum
 011 80 92 38
 leen.lemmens@msreva.be
 www.msreva.be

ten laste neming van personen met
Multiple Sclerose (PmMS)
in een ver gevorderd stadium
van de aandoening
MS_RIZIV_2019_01



www.ms-vlaanderen.be

MS-Liaison

RIZIV-Conventie

Wat is MS-Liaison?

Wat is de RIZIV-conventie?

Situatie 2

MS-Liaison heeft als doel om een optimale zorg in de
thuissituatie te realiseren, zodat je in een vertrouwde
omgeving en met vertrouwde mensen om je heen kan
deelnemen aan het dagelijks leven.

Je woont thuis, maar hebt tijdelijke ondersteuning nodig om het ziekteverloop te stabiliseren of als ondersteuning voor de mantelzorger thuis?

Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door de
maatschappelijk werkers van MS-Liga Vlaanderen. En
dit in samenspraak met jouw mantelzorger(s).

Indien je een hoge zorgnood hebt waarbij thuiszorg onvoldoende is, kan je beroep doen op gespecialiseerde
zorg en opvang. Daarom heeft het RIZIV een programma
uitgewerkt dat een blijvende oplossing moet bieden en
een aangepaste zorgomgeving moet waarborgen. Deze
RIZIV-conventie is van toepassing op de 4 expertiseziekenhuizen en de 10 geconventioneerde Woon- en Zorgcentra (WZC’s).

Wat biedt de MS-Liaison?

Je komt in aanmerking als

•

-

Gratis informatie
-

•

over de sociale wetgeving
bij aankoop van hulpmiddelen
over het aanpassen van de woning
over mogelijkheden van thuiszorg en opvang

-

Je geen acute medische verzorging (meer) nodig hebt,
of door fysieke, cognitieve of psychische toestand niet
meer in aanmerking komt voor intensieve revalidatie.
Je nood hebt aan continue opvolging vanuit diverse
disciplines en/of aangepaste opvang.

-

bij elk probleem met aanvragen, procedures,
verzekeringen, ... ten gevolge van MS
psychosociale ondersteuning

Kortom, het is een brugfunctie tussen jou, je familie
en de zorgverleners zoals expertiseziekenhuizen.

Wanneer beroep doen op MS-Liaison?
Indien je een hoge zorgnood hebt en met de nodige
ondersteuning van mantelzorgers en/of professionele
zorg thuis wil blijven wonen.

Situatie 3
Je hebt continu medisch toezicht nodig in een ziekenhuis?
Je kan opgevangen worden door een gespecialiseerde
verzorgingseenheid in het expertiseziekenhuis.

Welke voordelen biedt deze conventie?

Ondersteuning
-

Je kan tijdelijk terecht in een gespecialiseerde verzorgingseenheid in het expertisecentrum of in een erkend
WZC.

Ondersteuning mogelijk in 3 situaties
Situatie 1
Je verblijft in een ziekenhuis, maar hebt geen gespecialiseerde medische zorgnood (meer)?
Je kan doorstromen naar een gespecialiseerde verzorgingseenheid in een erkend WZC. In het WZC krijg je gepaste verzorging, met ondersteuning vanuit een expertiseziekenhuis.

•

Jouw opname in een gespecialiseerde gespecialiseerde verzorgingseenheid biedt zekerheid.

•

De zorgverleners kregen een aangepaste opleiding
en genieten permanente ondersteuning vanuit het
expertiseziekenhuis.

•

De gespecialiseerde verzorgingseenheid voorziet
in aangepaste verzorging op het vlak van toezicht,
hygiënische verzorging, hulp bij het eten, mobiliteitshulpmiddelen, psychosociale ondersteuning,
omgaan met gedragsstoornissen, …

•

Er is een belangrijke fnanciële tussenkomst voorzien in de huisvestingskosten in de erkende WZC’s.

