
	 				 	
				

	
	

Memorandum	aan	de	nieuwe	federale	regering	
	

Twee	concrete	voorstellen	voor	een	efficiënt	en	mensgericht	beleid	
voor	patiënten	met	multiple	sclerose		

	
	
	
Vooraf:		
multiple	sclerose,	een	chronische	ziekte	met	vele	facetten	
	
Multiple	 sclerose	 is	 een	 chronische,	 inflammatoire	 aandoening	 van	 het	 centraal	
zenuwstelsel.	 Het	 gaat	 om	 een	 auto-immuunziekte	waarbij	 het	 eigen	 afweersysteem	 zich	
keert	 tegen	 een	 lichaamseigen	 stof,	 myeline,	 die	 de	 zenuwvezels	 in	 de	 hersenen	 en	 het	
ruggenmerg	omgeeft.	De	oorzaak	van	de	ziekte	 is	onbekend.	Ze	manifesteert	zich	meestal	
tussen	het	twintigste	en	veertigste	levensjaar	en	treft	verhoudingsgewijs	meer	vrouwen	dan	
mannen.	
	
In	2018	waren	er	in	België	ca.	13.5001	personen	die	aan	MS	lijden.	Jaarlijks	worden	ca.	485	
nieuwe	gevallen	gediagnosticeerd2.		
	
Hoewel	de	zorgomkadering	voor	patiënten	met	MS	 in	België	de	voorbije	 jaren	gaandeweg	
verbeterd	 is,	 mede	 onder	 impuls	 van	 de	 MS-Liga’s	 die	 zowel	 federaal	 als	 regionaal	 de	
belangen	van	de	patiënten	verdedigen,	kunnen	we	toch	niet	om	de	vaststelling	heen	dat	er	
nog	 een	 aantal	 kansen	 worden	 gemist	 en	 dat	 een	 aantal	 goede	 beleidsintenties	 in	 de	
praktijk	nog	steeds	dode	letter	zijn	gebleven.			

In	dit	memorandum	reiken	we	daarom	twee	concrete	voorstellen	aan	die	op	korte	termijn	
een	 betekenisvolle	 vooruitgang	 kunnen	 betekenen,	 zowel	 voor	 de	 patiënten	 met	MS	 als	
voor	 de	 samenleving	 in	 haar	 geheel.	 Een	 efficiënte	 organisatie	 van	 de	 zorgomkadering	 is	
immers	 niet	 alleen	 goed	 voor	 de	 patiënt,	 ze	 kan	 de	 werkdruk	 voor	 de	 zorgverleners	
verminderen	en	is	bovendien	zelfs	kostenbesparend	voor	de	samenleving.			

1. Versterken	en	valoriseren	van	de	expertise	van	de	MS-Liga’s	door	
samenwerking	met	de	maatschappelijk	werkers	van	de	Liga’s	als	
erkenningscriterium	te	voorzien	voor	multidisciplinaire	MS-care	units	

MS	 is	 een	 ziekte	 die	 gekenmerkt	 wordt	 door	 zeer	 verscheiden	 symptomen	 en	 klachten,	
gaande	 van	 visuele	 stoornissen,	 sensoriële	 symptomen	 (pijn,	 gevoelloosheid	 en	
prikkelingen),	motorische	symptomen	(krachtverlies,	krampen	en	stramheid),	stoornissen	in	
de	 kleine	 hersenen	 (geheugen-	 en	 concentratieproblemen,	 depressie),	 permanente	
vermoeidheid	…	
																																																													
1	Multiple sclerose. De ziekte, symptomen en behandelingen,https://www.fondation-charcot.org/nl/multiple-sclerosecharcot- 
stichting/multiple-sclerose-uitleg. Geraadpleegd in november 2018. 
2	SINDIC, 2015	



	 				 	
				

	

	

	
De	complexe	aard	van	de	ziekte	en	de	ingrijpende	fysieke,	mentale	en	sociale	impact	op	het	
leven	van	de	patiënt	vereisen	een	multidisciplinaire	aanpak.	Die	is	erop	gericht	om	de	
patiënten	zo	lang	mogelijk	en	zo	autonoom	mogelijk	te	laten	deelnemen	aan	het	gewone	
leven.	

De	MS-Liga’s	beschikken	over	een	goed	werkend	netwerk	van	maatschappelijk	werkers	die	
via	 hun	 eerstelijnswerking	 dicht	 bij	 de	 patiënten	 staan,	 hun	 vertrouwen	 genieten	 en	
daardoor	hun	noden,	verwachtingen	maar	ook	hun	mogelijkheden	goed	kunnen	inschatten.		

Deze	maatschappelijk	werkers	zijn	perfect	geplaatst	om	de	MS	patiënten	bij	te	staan	in	het	
(hierboven	beschreven)	noodzakelijke	multidisciplinair	overleg	rond	de	patiënt.		Zij	kunnen	
als	 klankbord,	 begeleider	 en	 tussenpersoon	 functioneren	 tussen	 de	 patiënt	 en	 de	
gespecialiseerde	 zorgverleners	 (neuroloog,	 psycholoog,	 MS	 verpleegkundige,	 kinesist,	
revalidatie-arts,	…)	die	bij	het	multidisciplinair	consult	betrokken	zijn.			

De	nauwe	betrokkenheid	van	de	maatschappelijk	werker	bij	het	multidisciplinair	consult	zal	
ervoor	garant	staan	dat	geen	beslissingen	worden	genomen	over	het	hoofd	van	de	patiënt	
heen	 en	 dat	 de	 patiënt	 de	 oplossingen	 krijgt	 aangereikt	 die	 het	 best	 en	 dus	 het	 meest	
efficiënt	 aansluiten	 op	 zijn	 persoonlijke	 situatie.	 Bovendien	 kan	 een	 betere	 en	 meer	
systematische	 samenwerking	met	 de	maatschappelijk	werker	 ook	 de	werkdruk	 verlichten	
voor	de	andere	zorgverleners	die	bij	het	multidisciplinair	consult	betrokken	zijn.	

Ü ONZE	VRAAG:	De	verenigde	MS-Liga’s	vragen	aan	de	federale	overheid	om	het	kader	te	
creëren	waarbinnen	de	bestaande	expertise	van	maatschappelijk	werkers	van	de	Liga’s	
optimaal	 kan	worden	 ingezet	 en	 bijdragen	 tot	 een	 efficiënte	 zorgomkadering.	 Dit	 kan	
met	name	door	de	 inschakeling	van	een	maatschappelijk	werker	van	de	MS-Liga	 in	het	
multidisciplinair	consult	 te	voorzien	als	een	criterium	voor	de	erkenning	en	 financiering	
van	 multidisciplinaire	 MS-care	 units	 in	 de	 ziekenhuizen.	 Dit	 kan	 ons	 inziens	 het	 best	
gebeuren	door	middel	van	een	forfaitaire	financiering	van	het	team	dat	betrokken	is	bij	
de	multidisciplinaire	 raadpleging,	 inclusief	dus	de	maatschappelijk	werkers	 van	de	MS-
Liga’s.	

	
	
2. Opnemen	 van	MS	 in	 de	 lijst	 van	 chronische	 ziekten	 met	 het	 ‘recht	 om	

vergeten	te	worden’.		
	

De	vorige	federale	regering	nam	–	geheel	terecht	–	het	initiatief	om	een	einde	te	stellen	aan	
bepaalde	discriminaties	waar	patiënten	met	een	chronische	ziekte	het	slachtoffer	van	zijn.			

Een	nieuw	wettelijk	kader	voorziet	dat	een	bepaalde	medische	voorgeschiedenis	niet	moet	
vermeld	 worden	 door	 kandidaat-verzekeringnemers	 bij	 een	 aanvraag	 voor	 bv.	 een	
schuldsaldoverzekering	of	een	hospitalisatieverzekering.		Mensen	die	ooit	aan	een	bepaalde	
ziekte	hebben	 geleden	 (zoals	 bv.	 kanker)	maar	ondertussen	 genezen	werden	 verklaard	of	



	 				 	
				

	

	
mensen	die	aan	een	medische	aandoening	leiden	die	perfect	onder	controle	is,	hadden	het	
soms	 moeilijk	 om	 een	 verzekering	 te	 krijgen	 of	 ze	 moesten	 een	 aanzienlijke	 bijpremie	
betalen.	Aan	die	praktijk	heeft	de	wetgever	terecht	een	einde	gemaakt	door	een	lijst	op	te	
maken	van	aandoeningen	waarmee	geen	rekening	mag	worden	gehouden	bij	het	bepalen	
van	 verzekeringspremies.	 Het	 gaat	 om	 aandoeningen	 ‘met	 het	 recht	 om	 vergeten	 te	
worden’.		

Multiple	sclerose	staat	momenteel	nog	niet	op	deze	lijst	en	dat	willen	we	aangepast	zien,	en	
wel	op	basis	van	deze	argumenten:		

• Sinds	de	lancering	van	nieuwe,	zogenaamde	disease	modifying	behandelingen	voor	MS,	
inmiddels	 meer	 dan	 twintig	 jaar	 geleden,	 kan	 de	 vooruitgang	 van	 de	 ziekte	 en	 haar	
symptomen	onder	controle	gehouden	worden;	

• Zelfs	indien	het	om	een	ongeneeslijke	chronische	ziekte	gaat,	sterft	men	niet	aan	MS;	
• De	persoon	met	MS	die	een	specifieke	MS-behandeling	volgt,	staat	onder	een	medisch	

toezicht	 boven	 het	 gemiddelde	 van	 de	 bevolking	 (bloedonderzoek,	 hart-	 en	
vaatonderzoek,	…);	

• Een	 groot	 percentage	 van	 personen	 met	 MS	 kunnen	 hun	 professionele	 activiteit	
verderzetten	waardoor	dit	publiek	een	financiële	autonomie	heeft	en	een	levensproject	
kan	 uitwerken…	 waarvoor	 o.m.	 ook	 verzekeringen	 noodzakelijk	 zijn	 aan	 een	
marktconforme	prijs.	
	

 	
Ü ONZE	 VRAAG:	 De	 verenigde	 MS-Liga’s	 vragen	 aan	 de	 federale	 overheid	 om	 multiple	

sclerose	 toe	 te	 voegen	 aan	 het	 “referentierooster	 betreffende	 een	 aantal	 types	 van	
inzonderheid	 chronische	 ziekten	waarvoor	 geen	 bijpremies	 gelden	 of	 waarin	 deze	 aan	
voorwaarden	onderworpen	zijn”		

	

Contact:	

Nationale	Belgische	Multiple	Sclerose	Liga	vzw	
Charles	van	der	Straten	Waillet	-	Voorzitter	
Auguste	Lambiottestraat	144,	Bus	8,	1030	Brussel		
T. 02 736 16 38 
 
MS-Liga	Vlaanderen	vzw	
Maria	Torfs	–	Voorzitter 
Boemerangstraat	4,	3900	Pelt	
T.	011	80	89	80	
	
Ligue	Belge	de	la	Sclérose	en	Plaques	–	Communauté	Française	asbl	
Patricia	Milard-Gillard	–	Présidente	
Rue	des	Linottes,	6,	5100	Naninne	
T.	081	40	15	55	


