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Akkoord, zo’n vaart zal het wellicht niet lopen. Maar het 
is een droom die we met z’n allen terecht koesteren, dé 
bron van energie die ons vooruit stuwt en aanmaant om 
vooral niet los te laten maar de volgende stap te zetten, 
de volgende horde te nemen. En als we even stilstaan 
en rond ons kijken, dan valt het op dat er heel wat in be-
weging is. Kijk bijvoorbeeld maar naar de verschillende 
onderzoeken die momenteel lopen (p.5 en verder), of 
naar de vele activiteiten die doorheen de hele werking 
als paddenstoelen uit de grond schieten (zoals aqua-
gym (p 28) of inclusief dansen (p 30).
Om even terug te komen op het thema evolutie. We zijn 
onderweg, daar moeten we niet aan twijfelen. En ja, met 
momenten mag dat best snel gaan, zolang we niemand 
achter moeten laten. Dus lijkt het soms alsof er op de 
weg vooruit wat steile bergen liggen … wanhoop dan 
niet, maar reik de hand. We doen het samen. En zoals 
de ploeg van de 3-bergentocht (p 26-27) het mooi ver-
woordt … “op ’t topje van de berg wacht de beloning … 
het uitzicht dat alle inspanning waard maakt".

Maria TORFS
Voorzitter MS-Liga Vlaanderen vzw

Beste lezers

Evolutie, het klinkt wat tweeledig. Langzaam, maar ge-
staag, complex en formidabel. Zo herinner ik mij nog de 
eerste kennismaking met de evolutieleer. Anderzijds is 
het woord evolutie onlosmakelijk verbonden met de di-
gitale vooruitgang, met zijn flitsend snelle wijzigingen 
in technologie, toepassingen en toestellen.

Als het over MS gaat, zouden we niet liever hebben dan 
dat het allemaal wat sneller kan. Dat we morgen de 
verlossende boodschap krijgen over een medicijn dat 
wonderen verricht. Dat de knopen in de vaak moeilijke 
kluwens wetgeving in een vlaag van helderheid plots 
ontwarren. En dat de lastige akkefietjes met IT of andere 
technologieproblemen zo snel mogelijk (liefst gisteren) 
van de baan zijn.

Editoriaal
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Uit de medische wereld

Werkingsmechanisme en toedieningswijze

Ocrelizumab is een monoclonaal antilichaam dat bindt 
aan een molecule (CD20) aan het oppervlak van bepaalde 
B-cellen. CD20 komt voor op pre-B-cellen, op volwassen 
B-cellen en op geheugen-B-cellen, maar niet op lymfoïde 
stamcellen en plasmacellen. De binding van ocrelizumab 
met CD20 zorgt ervoor dat het aantal en de werking van 
de gebonden B-cellen vermindert.

B-cellen hebben vele functies, zoals het maken van antili-
chamen die ons kunnen beschermen tegen bacteriën of 
virussen. Ze spelen ook een rol in de immuunreactie die 
zich bij MS in de hersenen en het ruggenmerg afspeelt. 
Wanneer ocrelizumab aan de B-cellen bindt, vermindert 
hun aantal en hun werking, en kunnen zij dus minder 
bijdragen aan de ontsteking in de hersenen en het rug-
genmerg. Omdat de binding niet gebeurt aan lymfoïde 
stamcellen en plasmacellen, behoudt het lichaam de mo-
gelijkheid nieuwe B-cellen te maken en antilichamen te 
vormen ter verdediging van het lichaam tegen infecties.
Ocrelizumab wordt iedere 6 maanden toegediend als een 
baxter. 

Indicatie 

Ocrelizumab is goedgekeurd voor 2 indicaties in MS: re-
lapsing MS en primair progressieve MS.

Relapsing MS is iedere vorm van MS waarbij opflakkerin-
gen een rol spelen. Het kan dus gaan om relapsing-remit-
ting MS of om secundair progressieve MS. Bij relapsing-
remitting MS is de toestand tussen de opflakkeringen 
door stabiel, en treedt er op dat moment dus geen ach-
teruitgang op. Bij secundair progressieve MS kunnen 
nog opflakkeringen voorkomen, maar is er onafhankelijk 
van de opflakkeringen verdere achteruitgang. Zowel bij 
relapsing-remitting MS als bij secundair progressieve MS 
met opflakkeringen is ocrelizumab een mogelijke behan-
delingsoptie. Studies die bij deze patiënten ocrelizumab 
vergeleken met interferon-beta onder de vorm van Rebif, 
toonden aan dat het risico op een aanval in de groep per-
sonen behandeld met ocrelizumab met 46-47% vermin-
derde t.o.v. de groep die met Rebif werd behandeld. Het 
risico op ziekteprogressie daalde met 40%.

Primair progressieve MS komt slechts voor bij 15% van 
de personen met MS. Bij deze verloopsvorm komen in 
principe geen aanvallen voor en is er vanaf het begin een 
geleidelijke toename van de klachten. In een studie in 
personen met primair progressieve MS werd aangetoond 
dat de patiënten die werden behandeld met ocrelizumab 
een met 24% gedaald risico hadden op ziekteprogressie.

De positieve resultaten van ocrelizumab in relapsing MS 
en in primair progressieve MS zijn waarschijnlijk te dan-
ken aan het feit dat men enkel aan de studie kon deel-
nemen indien aan bepaalde voorwaarden voor ziekte-
activiteit werd voldaan. Men selecteerde dus patiënten 
bij wie de ontstekingscomponent op het moment van de 
start van de behandeling een belangrijke rol speelde: per-
sonen met een korte ziekteduur (een te lange ziekteduur 
zou kunnen wijzen op uitgedoofde ontsteking, waarop 

Evolutie in de behandeling 
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ocrelizumab dus geen effect meer zou kunnen hebben), 
personen onder een bepaalde leeftijd (oudere personen 
hebben meer kans op een uitgedoofde ontsteking), per-
sonen die nog (beperkt) kunnen stappen (wanneer men 
niet meer kan stappen is er meestal geen acute ontste-
kingscomponent meer aanwezig), en personen bij wie 
de hersenscan recent evolutie in het licht stelde, pleitend 
voor recente ontstekingsactiviteit.

Beschikbaarheid

Een goedkeuring door de Food and Drug Administration 
(VSA) en de European Medical Agency (Europa) betekent 
nog niet dat het product voor personen met MS ter be-
schikking is. Er volgt nu een fase waarin de lokale overhe-
den (in België de Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen van het RIZIV) nadat door de farmaceutische 
firma een aanvraag gedaan is, moeten beslissen of en on-
der welke voorwaarden het product terugbetaald wordt. 
Momenteel is ocrelizumab in België dus enkel beschik-
baar voor primair progressieve MS in het kader van een 
specifiek ‘compassionate use’ programma. Ocrelizumab 
zal gecommercialiseerd worden onder de naam Ocrevus.

Bijwerkingen

Ocrelizumab wordt over het algemeen goed verdragen. 
Behandeling met ocrelizumab kan gepaard gaan met 
een lichte toename van gewone infecties, en zeldzaam 
met een overgevoeligheidsreactie. Vooraleer de behan-
deling gestart wordt, is het belangrijk een besmetting 
met hepatitis B uitgesloten te hebben.

Besluit

De positieve resultaten van ocrelizumab in relapsing MS 
en primair progressieve MS zijn uitstekend nieuws, vooral 
omdat er hiermee voor de progressieve verloopsvormen 
van MS een behandelingsoptie komt. Niettemin wijzen 
de resultaten erop dat het effect van het product ver-
band houdt met het ontstekingsremmende effect van 
deze medicatie, zodat personen bij wie de ontsteking 
niet actief is wellicht geen baat hebben bij de therapie. 
Dit bevestigt de nood aan precisiegeneeskunde, waarbij 
geen enkele behandeling voor iedereen geschikt zal zijn, 
maar veeleer moet gezocht worden naar welk product 
wanneer voor wie geschikt is.

Prof. dr. Bénédicte DUBOIS
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
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Uit de medische wereld

Inleiding

Multiple sclerose (MS) is een chronische inflammatoire en 
degeneratieve aandoening van het centraal zenuwstelsel 
die in onze streken geldt als een voorname oorzaak van 
neurologische invaliditeit bij jonge volwassenen. Het feit 
dat gemiddeld slechts 25% van de patiënten 10 jaar na 
hun diagnose nog actief is in het beroepsleven, illustreert 
de impact van deze ziekte op de samenleving. Hoewel het 
ontstaansmechanisme van MS nog niet volledig is opge-
helderd, wordt algemeen aangenomen dat een stoornis 
van het immuunsysteem een belangrijke oorzakelijke rol 
speelt. De therapeutische opties zijn het afgelopen de-
cennium sterk toegenomen, maar een definitieve gene-
zing kan helaas nog niet worden aangeboden. 

Stamceltransplantatie

Binnen de patiëntengemeenschap valt sinds kort een 
groeiende belangstelling te noteren voor de mogelijke 
rol van stamceltransplantatie (SCT) in de behandeling 
van MS. Dit naar aanleiding van enkele opmerkelijke ge-
tuigenissen in nationale en internationale media, die ech-
ter niet altijd even genuanceerd bleken. Wat houdt SCT 
juist in en voor welke patiënten kan het nuttig zijn? Kan 
deze behandeling MS definitief genezen? Wat zijn mo-
gelijke risico’s? Waarom is de behandeling in België niet 
voorhanden, maar wel in landen zoals Rusland en Mexi-
co? Wordt de procedure tegengehouden door de macht 
van de farmaceutische industrie? Dit zijn enkele van de 
treffende doch kritische vragen die aan het licht kwamen 
bij bevraging van de populatie in het Nationaal MS Cen-
trum te Melsbroek. We proberen het thema via deze tekst 
op een wetenschappelijke manier te bekijken en wat die-
per in te gaan op de recente evolutie in België.

Rationale 

SCT wordt reeds sinds de jaren 50 toegepast voor de be-
handeling van hoofdzakelijk hematologische kankers. 
Het eerste gebruik bij patiënten met MS dateert van 1995. 
Het gaat op zich dus niet meteen over een revolutionair 
nieuw concept. Het principe is om het foutief werkend 
immuunsysteem te proberen vernietigen, waarna het 
zich vanuit de resterende en toegediende stamcellen kan 
heropbouwen tot een systeem waarbij de processen die 
leiden tot MS pathologie niet meer of in veel minder mate 
aanwezig zijn. De gebruikte stamcellen geven dus geen 
rechtstreekse aanleiding tot opbouw van nieuwe myeline 
of neuronen. Een transplantatie kan worden uitgevoerd 
met stamcellen afkomstig van het eigen lichaam (auto-
loge procedure) of een ander persoon (allogene proce-
dure). Een allogene SCT wordt echter buiten de oncologie 
niet toegepast, omdat het risico op levensbedreigende 
afstotingsreacties te groot is.  

Praktische aspecten

De procedure verloopt in verschillende stappen (figuur). 
Ons immuunsysteem zit voor het grootste deel vervat in 
de witte bloedcellen. De stamcellen die voor vernieuwing 
van het bloed zorgen (hematopoëtische stamcellen) be-
vinden zich in het beenmerg en moeten in een eerste fase 
via specifieke medicatie hieruit worden vrijgesteld (stap 
1: mobilisatie). Een kleine twee weken later kan men ze 
met een dialyseachtige techniek (leukaferese) uit de cir-
culatie opvissen (stap 2: collectie). Vervolgens worden de 
cellen ingevroren en bewaard tot de patiënt klaar is voor 
de eigenlijke transplantatie (stap 3: bewaring). Het mo-
biliseren en collecteren van stamcellen verloopt meestal 
via de dagkliniek. In een volgende fase dient het aanwe-

Stamceltransplantatie bij MS:
naar een uniform Belgisch beleid op basis van 
wetenschappelijke evidentie



zige immuunsysteem te worden vernietigd. Dit gebeurt 
met een combinatie van chemotherapeutica in hoge do-
sis (stap 4: conditionering). De intensiteit van dit regime 
verschilt van protocol tot protocol. Men zou hier ook nog 
radiotherapie aan kunnen toevoegen, al is dat in recen-
tere schema’s voor MS niet meer het geval. Indien men 
een volledige destructie, i.e. inclusief alle resterende he-
matopoëtische stamcellen in het beenmerg, wil bewerk-
stelligen spreekt men van een ablatieve procedure. Ook 
dit wordt momenteel bij MS minder vaak toegepast dan 
vroeger. Doorheen de tijd is immers duidelijk worden dat 
lichtere schema’s een gelijkaardige efficiëntie hebben, 
doch minder nadelen en risico’s inhouden. De laatste 
stap is het terug toedienen van de eerder afgenomen 
stamcellen (fase 5: transplantatie) van waaruit het hema-
tologisch systeem zich kan herstellen. Vanaf de conditio-
nering wordt het verhaal medisch ingrijpender en verblij-
ven de patiënten permanent in het ziekenhuis, meestal 
ook een tijdje op intensieve zorgen. De totale hospitalisa-
tieduur bedraagt gemiddeld een drietal weken.

Efficiëntie bij relapsing versus progressieve MS

Het ziekteverloop van MS kan bestaan uit opflakkerin-
gen afgewisseld met herstel en stabilisatie (relapsing-
remitting) of uit een meer geleidelijke neurologische 
achteruitgang (secundair of primair progressief ). De 
kenmerkende auto-immune ontstekingen vertalen zich 
in opflakkeringen en nieuwe letsels op MRI, terwijl de ge-
stage achteruitgang eerder berust op neurodegeneratie 
waarbij de impact van de inflammatie in de latere stadia 
steeds minder duidelijk wordt. Men kan hier theoretisch 
uit afleiden dat SCT bij MS vooral nuttig is indien toege-
past vroeg in het relapsing-remitting ziekteverloop, waar 
er nog veel ontstekingsactiviteit aanwezig is. Dit heeft 
zich ook bevestigd doorheen de wetenschappelijke data.
De initiële studies met stamceltransplantatie bij MS 
werden hoofdzakelijk uitgevoerd op patiënten met pro-
gressieve ziekte en een hoge graad van invaliditeit. De 
resultaten waren eerder teleurstellend aangezien veel 
deelnemers na de procedure toch verdere progressie van 

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

STAP
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6

Voorbehandeling voor het losma-
ken van de bloedstamcellen uit het 
beenmerg in de bloedsomloop.

Verzamelen van de bloedstamcel-
len uit de bloedsomloop.

Invriezen van de bloedstamcellen 
in het laboratorium.

Toedienen van chemotherapie 
om het immuunsysteem volledig 
of gedeeltelijk te verwijderen.

De ontdooide bloedstamcellen 
via infuus in de ader terugvloeien.

Heropbouw van het 
immuunsysteem.
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hun ziekte bleven vertonen. De klinische en radiologi-
sche effecten bij de kleine minderheid van patiënten met 
een relapsing-remitting ziektevorm leek echter opval-
lend beter. Geleidelijk werd het deelnemersprofiel hier-
aan aangepast en ongeveer 10 jaar geleden verschenen 
de eerste studies die betere resultaten konden aantonen. 
In 2017 werd een grote retrospectieve analyse gepubli-
ceerd waarin een populatie van 281 patiënten werd be-
schreven die tussen 1996 en 2005 SCT voor MS hadden 
ondergaan. De mediane Expanded Disability Severity 
Scale (EDSS) score voor de procedure was 6.5 en 78% had 
een progressieve vorm van MS. Ongeveer de helft van 
de patiënten bleek neurologisch stabiel te zijn gebleven 
over een periode van 5 jaar na de transplantatie. Dit is op 
zich een goed resultaat maar dat echter vooral werd ge-
dreven door het hebben van een jonge leeftijd, een lage 
EDSS score en een relapsing-remitting ziektevorm. Een 
tweede belangrijke publicatie van het afgelopen jaar is 
de meta-analyse van Sormani waarin de resultaten van 
15 kleinere studies werden samenbracht. Men kwam tot 
de vaststelling dat 2 jaar na de procedure 83% van de 
764 patiënten volledig vrij bleek te zijn van ziekteacti-
viteit (i.e. geen relapses, nieuwe MRI letsels of toename 
van invaliditeit doorgemaakt). Na 5 jaar bedroeg dit cij-
fer nog steeds 67%. Twee van de betrokken studies zijn 
een afzonderlijke vermelding waard. De HALT-MS studie 
onderzocht het effect van SCT bij 24 patiënten met uit-
sluitend relapsing-remitting MS en toonde stabiele ziekte 
aan bij meer dan 85% over ongeveer 5 jaar. Ook deze data 
werden vorig jaar gepubliceerd. Een studie van Atkins uit 
2016 kon dan weer weerhouden dat bij geen enkele van 
de 24 deelnemers nog nieuwe ontstekingsactiviteit (i.e. 
relapses of MRI letsels) werd gezien over een periode van 
maar liefst 13 jaar na SCT.

Een van de beperkingen van de studies is dat er quasi 
nooit een vergelijking werd gemaakt met een contro-
legroep. Om technische en ook ethische redenen is het 
sowieso moeilijk om hiervoor een placebo-groep te 
voorzien. In een enkele studie (ASTIMS) werd een recht-
streekse vergelijking gemaakt tussen SCT en mitoxan-
trone bij 21 patiënten met agressieve relapsing-remitting 
of secundair progressieve MS. Mitoxantrone is een krach-
tig anti-inflammatoir middel dat momenteel omwille 
van veiligheidsredenen nog slechts uitzonderlijk wordt 
gebruikt. Deze studie vond een duidelijk radiologisch 

voordeel in de groep behandeld met SCT (ongeveer 80% 
minder nieuwe letsels op MRI). Het maken van vergelij-
kingen met de klassieke immunomodulerende MS me-
dicatie is enkel op een indirecte manier mogelijk door de 
resultaten uit verschillende studies naast elkaar te leg-
gen. Dit is wetenschappelijk niet helemaal sluitend maar 
geeft mogelijk toch enkele aanwijzingen. Opvallend is 
dat de graad van volledige vrijheid van ziekteactiviteit 
(definitie zoals hierboven beschreven) in studies met 
SCT uitgevoerd na 2010 ongeveer tussen de 70 en 90% 
lag, terwijl dergelijke cijfers nooit werden behaald met 
medicamenteuze studies. In de pivotale fase III studies 
(studies als bewijsvoering voor het medicijn om de markt 
mag komen, red.) met natalizumab, alemtuzumab en 
ocrelizumab bedroeg het aandeel telkens ongeveer tus-
sen de 30 en 50%. Deze producten worden beschouwd 
als de meest potente uit het huidige gamma, maar lijken 
dus inferieur aan stamceltransplantatie. Bijkomend had-
den de deelnemers van de meer recente SCT studies bij 
aanvang nog steeds minder gunstige prognostische fac-
toren (hogere EDSS score, langere ziekteduur en hoger 
aantal voorgaande behandelingen) dan deze uit de fase 
III studies met klassieke medicatie. Ze waren met andere 
woorden voorbestemd om het slechter te doen maar 
kwamen er uiteindelijk toch beter uit.

Wat zijn de risico’s?

SCT blijft een zware medische interventie waarbij de 
graad van bijwerkingen hoofdzakelijk wordt bepaald 
door de zwaarte van het conditioneringsregime. De ge-
bruikte chemotherapeutica kunnen aanleiding geven 
tot haarverlies, misselijkheid, verergering van MS symp-
tomen en neurotoxiciteit. Tijdens de procedure worden 
niet alleen de immuuncellen maar ook de rode bloedcel-
len en bloedplaatjes vernietigd. Het hematologische her-
stel achteraf neemt tijd in beslag. Mogelijke complicaties 
tijdens die periode zijn ernstige infecties, orgaanfalen en 
bloedingen. In een latere fase is het niet uitgesloten dat 
er problemen ontstaan rond vruchtbaarheid, kankers en 
secundaire auto-immune ziekten (vooral schildklier).

Het risico op overlijden ten gevolge van de procedure 
bedraagt over de periode van 1995 tot nu ongeveer 2%, 
wat in de medische wereld zeer hoog is. In de beginpe-
riode benaderde dit cijfer zelfs de 10%. Naar analogie 
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met de prognose leerde men met de tijd dat de overle-
vingskansen vooral negatief werden beïnvloed door het 
hebben van progressieve ziekte, een hoge invaliditeit en 
veel co-morbiditeiten. Een gerichtere patiëntenselectie, 
het gebruik van minder zware conditionering en de ver-
betering van de algemene gezondheidszorg hebben het 
voorbije decennium voor een drastische daling van het 
sterftecijfer gezorgd. De afgelopen 5 jaar is er slechts 1 
overlijden meer geweest wat neerkomt op een mortali-
teit van 0.2% in die periode. 

Ook qua veiligheid is het vanuit studies moeilijk om 
rechtstreekse vergelijkingen te maken tussen SCT en 
klassieke MS medicatie. De meest recente mortaliteit van 
SCT ligt ongeveer op het niveau van de meest ernstige 
complicaties die nog courant kunnen worden gezien 
bij het gebruik van natalizumab (totaal risico op pro-
gressieve multifocale encefalopathie) en alemtuzumab 
(glomerulonefritis), maar daarom nog niet noodzakelijk 
leiden tot een overlijden. Daarenboven kan het risico op 
progressieve multifocale encefalopathie (een zeldzame 
virale aandoening van het centrale zenuwstelsel, red.) 
door natalizumab bij de individuele patiënt sterk worden 
verlaagd door selectie op basis van JC virus status (i.e. 
het oorzakelijke virus dat niet bij iedereen in het lichaam 
aanwezig is). Deze redenering laat toe te stellen dat het 
onmiddellijk veiligheidsprofiel van de huidige krachtige 
MS behandelingen nog steeds voordeliger is dan dat van 
SCT.  

Initiatieven in België

De Belgische gezondheidszorg behoort kwalitatief en 
qua toegankelijkheid steevast tot de beste van de wereld. 
De kans dat patiënten in ons land een onmisbare thera-
pie voor een belangrijke ziekte zouden mislopen is daar-
om zo goed als onbestaande. De recente ontwikkelingen 
rond SCT  zijn ook de Belgische neurologen en hemato-
logen niet ontgaan. Het afgelopen jaar werd er een werk-
groep van experten uit diverse centra opgericht, met als 
doel tot gezamenlijke standpunten te komen inzake in-
dicatiestelling, uitvoering en nazorg van deze procedure 
bij MS. Er werd onder meer gekozen om een vast niet- 
ablatief protocol (er wordt niet gestreefd naar een volle-
dige vernietiging van het beenmerg i.t.t. bijvoorbeeld in 
een oncologische context, red.) te gebruiken en de indi-

catie hoofdzakelijk te richten op patiënten die nog op-
flakkeringen en letselvorming op MRI vertonen ondanks 
hoog-efficiënte therapie (natalizumab, alemtuzumab, 
ocrelizumab, …). Ook mensen met progressieve MS kun-
nen onder bepaalde strikte voorwaarden in aanmerking 
komen. De neurologen betrokken bij de werkgroep zul-
len objectief aangeven of patiënten binnen de criteria 
vallen en twijfelgevallen zullen binnen de groep bespro-
ken worden zodat het advies steeds uniform en eendui-
dig is. Deze benadering zorgt ervoor dat patiënten een 
SCT binnen de correcte indicatie kunnen krijgen, terug-
betaald en naar de hoge standaard van de Belgische ge-
zondheidszorg, dicht bij huis. De werkgroep heeft verder 
toegezegd jaarlijks de criteria en procedures opnieuw te 
beoordelen naar de nieuwste kennis toe.

Conclusie

De laatste tijd krijgt SCT bij MS behoorlijk wat aandacht 
in de media en patiëntenfora. Wetenschappelijke data 
over de afgelopen 20 jaar leren dat deze procedure een 
krachtig effect heeft op de ontstekingsactiviteit van MS. 
Sommige studies suggereren dat patiënten over een 
langere tijd stabiel kunnen blijven maar op dit moment 
is het echter niet bewezen dat SCT aanleiding geeft tot 
genezing. Een zorgvuldige patiëntenselectie is zeer be-
langrijk om de verhouding tussen goede slaagkansen 
en beperkte risico’s zo optimaal mogelijk te houden. De 
grootste meerwaarde lijkt te kunnen worden geboden bij 
jonge patiënten met een agressieve vorm van relapsing-
remitting MS, die onvoldoende respons op een van de 
conventionele krachtige behandelingen vertonen. Pati-
enten met gevorderde progressieve ziekte, relatief hoge 
leeftijd en slechtere algemene gezondheid zijn dan weer 
geen al te beste kandidaten. Recent kwamen Belgische 
neurologen en hematologen uit diverse expertisecentra 
tot een consensus over de meest geschikte criteria en 
een gestandaardiseerde procedurele aanpak. Hierdoor 
kan SCT nu ook in ons land worden aangeboden, op een 
eenduidige wetenschappelijk manier en binnen de cor-
recte indicatie.

Prof. Dr. Miguel D'HAESELEER
Universitair Ziekenhuis Brussel, Center for Neurosciences, Vrije Universiteit 
Brussel
Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek

Dr. Guy LAUREYS
Universitair Ziekenhuis Gent
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Willen we onszelf verder ontwikkelen, zal er ruimte moe-
ten komen voor een diepgaande verandering van onze 
gedachten, overtuigingen en gedrag. We moeten als het 
ware evolueren naar een ander stadium van gewaar-zijn, 
bewust-zijn en daaruit voortvloeiend gedrag. Dit proces 
van ontwikkeling, transformatie loopt mogelijks over 
meerdere fasen. Een eerste fase houdt het openen van 
het ego in voor nieuwe ideeën, nieuwe informatie, nieuw 
bewustzijn die we aftoetsen aan onze eerder geconstru-
eerde waarheid. We wegen constant af of deze nieuwe 
inzichten en gewaarwordingen de eigen waarheid doen 
veranderen. Vervolgens integreren we deze nieuwe in-
zichten in ons leven. Hoe breng ik dit in praktijk? En hoe 
kan ik oude denkpatronen loslaten? In de daaropvolgen-
de fase krijgen we vernieuwd contact met ons ego, waar-
bij we bewuster kunnen leven, zin en betekenis geven en 
de gebeurtenissen in ons leven begrijpen.

Het vraagt moed om zijn waarheid los te laten. Waarheid 
die we soms met hand en tand verdedigen, niet steeds 

beseffend dat dit onze eigen constructie is. Het is een op-
gebouwde waarheid die vaak leidt tot conflicten, uitslui-
ting en oordelen over anderen.  

Onze verdere ontwikkeling, sommigen noemen het een 
proces van volwassen-wording, komt op zijn beurt weer 
tegemoet aan onze basisbehoeften, namelijk het ABC 
van onze diepere motivatie. Een verhoogd gevoel van 
zelfstandigheid of autonomie; in verbinding staan met 
naasten en omgeving oftewel ergens bijhoren, zich iden-
tificeren; zich steeds bekwamer maken, competenties en 
de talenten die men heeft mogen en kunnen inzetten 
en bovenal de erkenning krijgen in wie men is, wat men 
doet en betekent voor anderen. Ook als MS-patiënt zien 
we deze behoeften terugkomen om de eenvoudige re-
den dat dit basisbehoeften zijn die voor iedereen gelden.
Onze organisaties en onze omgeving mogen en kunnen 
deze evolutie ondersteunen. Het is echter de vraag of hier 
de belangen die soms spelen, zoals macht, profilerings-
drang, financiële impact op de omgeving, en andere ver-
schijnselen de basisbehoeften niet in de weg staan. Het 
lijkt wel alsof individuele belangen de basisbehoeften 
wegdrukken en ons verleiden om de focus te leggen op 
andere zaken, dan deze die er werkelijk toe doen.  

Natuurlijk behoren ontwikkelingen in organisaties en 
onze omgeving tot een nóg complexer niveau.  De inter-
acties tussen verschillende actoren maken het nog uitda-
gender en spannender. Slagen we er echter in om deze 
verschillen te overbruggen, verbinding te leggen tussen 
de diverse betrokkenen, en in dialoog te gaan in plaats 
van in discussie, kan de persoonlijke ontwikkeling en 
deze van organisaties en omgeving hand in hand gaan.  
Een toch wel uitdagend perspectief in deze turbulente, 
zoekende tijden.

Dirk HUYSMANS
Familiaal en sociaal bemiddelaar

Evolutie
Ons zelfbeeld bevat ideeën, voorstellingen, soms ook illusies, over wie we zijn, of graag zouden zijn, vaak in 
relatie tot anderen en hoe we onszelf zien. Ons zelfbeeld is niet onze werkelijke identiteit, maar een door ons 
gecreëerd denkbeeld, wat we ons inbeelden te zijn in relatie tot anderen. Deze constructie deint verder uit naar 
onze wereld rondom ons. Het is als het ware een werkelijkheidsconstructie. Door onze bril kijken we naar deze 
wereld, die we deels zelf gecreëerd hebben. Van daaruit ageren en reageren we, vermits het onze waarheid is 
geworden. En soms staat deze waarheid van de werkelijkheid verdere evoluties en ontwikkeling de weg. 

Column
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Wellness

Om die laatste vraag te beantwoorden zou ik eigenlijk 
alle diëten extensief moeten vergelijken, maar zover rijkt 
mijn kennis niet. We beperken ons hier tot het dieet dat 
wordt voorgesteld door de Australiër George Jelinek: 
'Overcoming Multiple Sclerosis' (OMS). Waarom? Omdat 
de evidentie voor de gunstige werking van dit dieet zich 
opstapelt. En omdat het voorgestelde programma veel 
meer omvat dan een dieet. In feite komen alle aspecten 
die verband houden met iemands levensstijl aan bod. In 
deze tekst licht ik de kernelementen van deze benade-
ring toe.  

Preventieve versus klassieke geneeskunde
Preventieve geneeskunde legt de nadruk op het voor-
komen van een ziekte, of van de verdere progres-
sie ervan eens men ze heeft.Een preventieve aanpak 
beïnvloedt heel wat ziekten gunstig, maar zeker ook 
chronische aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn 
MS, diabetes, hartkwalen en obesitas.

Epidemiologie
Preventieve geneeskunde begint met onderzoek naar 
de factoren die het bestaan of de evolutie van een 
ziekte gunstig of ongunstig beïnvloeden. Daartoe 
bestudeert epidemiologie data van grote bevolkings-
groepen met of zonder een bepaalde ziekte, en verge-
lijkt mensen waarbij de ziekte significant is toegeno-
men met mensen die weinig ziekteactiviteit kenden. 
Het inperken van die risicofactoren vormt dan de kern 
van een preventieve aanpak.

Levensstijl
Dit inperken van risicofactoren vergt aanpassingen 
aan je leven die een eind verder gaan dan een regel-
matige spuit, pilletje of baxter. Het gaat om dingen die 
het verloop van je dag bepalen: wat je eet en drinkt, 
of je al dan niet rookt, beweegt, enzovoort. Met ander 
woorden: je levensstijl staat op het spel. 

Genetische component
Er is een genetische component aan MS. Het is een 
complexe factor, die te maken heeft met de interac-
tie van verschillende genen. Slechts 2 percent van 
de mensen heeft die complexe genetische structuur. 
Maar als je die hebt, dan is hij voor ongeveer een kwart 
verantwoordelijk voor de kans dat je ooit MS ontwik-
kelt. 

De overige drie kwart zijn wat men ook wel 'omge-
vingsfactoren' noemt. Een deel daarvan heeft men 
niet zelf in de hand. Een voorbeeld is besmetting met 
het Epstein-Barr virus, één van de oorzaken van MS. Je 
hebt gewoon al dan niet pech dat je dat virus oploopt. 
Maar het overgrote deel heb je wel zelf in de hand. Dat 
zijn de factoren waar je levensstijl een vat op heeft. 
Precies omdat er zoveel zaken zijn waar je zelf vat op 
hebt, is een preventieve aanpak in het geval van MS 
zeker zinvol. 

Hartkwalen en nierziekten
Het is interessant om MS op dit vlak te vergelijken 
met andere medische perikelen zoals hartkwalen (en 
-falen) en nierziekten. In beide gevallen bestaat er 
een klassieke en invasieve geneeskunde, en die blijft 
broodnodig. Maar preventieve acties, zoals het aan-
passen van voeding en meer beweging, worden ook 
door de medische staf aangeraden (en vaak zelfs aan-
geboden binnen ziekenhuizen). 
Voor MS is dat momenteel nog minder het geval. Neu-
rologen houden zich vaak enkel bezig met het toe-
dienen van medicatie. Het MS Centrum in Melsbroek 
hecht wel veel belang aan kiné, en dat is een groot 
pluspunt, maar voeding wordt nog stiefmoederlijk be-
handeld.

Geen alternatieve geneeskunde
Net zoals de preventieve aanpak bij hartkwalen en 
nierziekten geen 'alternatieve' geneeskunde is, is ook 

Er zijn tegenwoordig veel boeken met diëten op de markt die MS zouden indijken. Ik noem er maar enkele: 'The 
Wahls Protocol' (met het Paleo dieet), 'Healing Multiple Sclerosis' van Ann Boroch, 'The MS recovery diet' (Ann D. 
Sawyer en Judith E. BachRach). Heeft het nu zin om op zijn voeding te letten, en zo ja, welk dieet kan men best 
volgen? 

MS en dieet:
Overcoming Multiple Sclerosis 
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OMS niet alternatief. Het gaat om dingen die het ont-
staan of de verdere progressie van MS voorkomen, of 
op z'n minst gevoelig vertragen. Ze zijn dan ook niet 
tegengesteld aan de medicatie van de klassieke ge-
neeskunde. Wel is het uitgangspunt: als preventie vol-
staat, is niet méér nodig. Zo niet, dan valt de combina-
tie met klassieke geneeskunde altijd te overwegen. In 
elk OMS boek zit dan ook een lang hoofdstuk over de 
medicaties die tegenwoordig op de markt zijn. 

Holisme
Het zal niet verbazen dat de risicofactoren waar men 
zelf vat op heeft de hele mens omvatten. Het gaat om 
wat je eet en om de vitaminen die je lichaam opneemt, 
maar evengoed om lichaamsbeweging en mentale fit-
heid.
Wel ligt de klemtoon van OMS op voeding en vitamine 
D. Wat voeding betreft, is de verhouding van vetzuren 
die je inneemt van het grootste belang, alsook het feit 
dat je melk (en op melk gebaseerde producten zoals 
room en kaas) schrapt uit je dieet.

Factoren zoals mentale conditie (met nadruk op medi-
tatie) en fysieke conditie kregen van bij het begin ook 
al wel aandacht, maar in de latere versies van het boek 
is die belangstelling alleen maar toegenomen.

Vetzuren
Vooral de hoeveelheid verzadigd vet moet men in 
toom houden, namelijk het type vet dat hoofdzakelijk 
in vlees zit. Rood vlees moet men volledig schrappen. 
Wit vlees is geen ramp, zolang je in staat bent om het 
matig te gebruiken. 

Onverzadigde vetten zijn de omega 3-, 6- en 9-vet-
zuren. Veel plantaardige vetten zijn omega 6. Omega 
3-vetzuren zitten in vis én in enkele planten en noten 
(voorbeelden zijn vlaszaad en walnoten). De ideale 
verhouding tussen deze vetzuren is 4 omega 6 per 1 
omega-3 vetzuur, terwijl in ons westerse dieet de ver-
houding meer rond 20/1 zit. Veel meer omega 3 is dus 
een must.

Tenslotte de transvetten. Deze ontstaan door het hoog 
verhitten van plantaardige oliën. Hierdoor veranderen 
ze van chemische structuur en worden in feite erg 

schadelijk voor het zenuwstelsel. Het gaat om dingen 
als koeken en chips: te vermijden eetwaar.

Melk
De reden waarom men melk (en op melk gebaseerde 
producten) beter vermijdt, heeft alles te maken met 
proteïnen. Een gezonde darmwand breekt deze af 
in aminozuren. Een lekkende darmwand (of 'leaking 
gut', wat vaak een probleem is bij MS-patiënten) laat 
ze soms volledig door, wat ons immuunsysteem acti-
veert en op zelfdestructieve ideeën brengt (de mye-
line rond zenuwcellen heeft iets weg van proteïnen).

Vitamine D
Vitamine D is de vitamine die je (hoofdzakelijk) op-
neemt via zon. De maximale hoeveelheid die je op één 
dag uit zonlicht kan opnemen zit rond de 10 000 een-
heden (I.U.). Bij een volledige blootstelling aan zon-
licht gaat die opname erg snel: slechts enkele minuten 
volstaan. Alle tijd die men langer in de zon doorbrengt 
is in feite onnodig en op den duur ook schadelijk. Denk 
maar aan het vele nieuws over huidkanker.
Het belang van vitamine D is wellicht ook de reden 
waarom de ziekte meer toeslaat in gebieden waar 
mensen te weinig zon hebben. Het wordt ook meer 
en meer erkend door de medische gemeenschap.  
Gelukkig zijn er bij te weinig zonlicht voldoende be-
trouwbare supplementen op de markt. Voor meer info 
hierover, zie het boek en de website.

De 'Holism' studie
Jelinek, een Australische arts, gespecialiseerd in spoed-
geneeskunde en uitgever van een medisch tijdschrift, 
kreeg zelf MS net als zijn moeder. Niet te verwonderen 
stimuleerde dit zijn zoektocht naar wat hem kon helpen 
en onderzocht hij veel oudere maar mogelijk relevante 
studies. Zijn belangrijkste inspiratiebron was ongetwij-
feld het werk van Roy Swank, een neuroloog die verle-
den eeuw in een vier decennia lange studie de impact 
van vetzuren op de progressie van MS naging. Natuurlijk 
voldoet dit werk niet aan de huidige standaarden van 
medisch onderzoek, wat het makkelijk maakte om te ne-
geren. Jelinek bekeek dit echter met de nodige scepsis. 
Ten eerste is er veel waardevol medisch onderzoek ge-
beurd voor de zogeheten RCT's (Randomly Controlled 
Trials) hoogtij vierden. Denk maar aan alle Nobelprijzen 
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Passief met motorondersteuning, actief met weerstand.
Thuis, in het ziekenhuis, in verzorgings- of verpleeghuizen.

MOTOmed is  de ideale therapie bij verlammingen, 
spasticiteit, algehele zwakte van het lichaam en 
een tekort aan beweging.

Passief met motorondersteuning, actief met 
weerstand, MOTOmed is met meer dan 2000 
geplaatste modellen in België, de meest verkochte 
actief/passief bewegingstrainer.

MOTOmed. De magie van beweging.

MOTOmed Viva2 beentrainer

                     
     

   g
em

ot

oriseerd

meest verkocht in België!

1

MOTOmed vermindert spasmen, maakt spieren losser, verbetert 
uw bloedcirculatie, voorkomt darmproblemen, bouwt restkracht 
terug op en maakt u mobieler.

overgewicht hypertensie diabetes 2 arteriosclerose pijn
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met armtrainer Voor kinderen

Contact
Wenst u bijkomende informatie over de MOTOmed therapie?
Wenst u een vrijblijvende proefplaatsing?
Wenst u de specifieke MS-Link condities te kennen?

Contacteer ons dan via: www.enraf-nonius.be/ms-link

Enraf-Nonius - Scherpenhoek 80 - 2850 Boom 
03 451 00 70    info@enraf-nonius.be   ww.enraf-nonius.be



voor geneeskunde die verleden eeuw zijn uitgereikt. Ten 
tweede vormen ook RCT's geen sluitend bewijs, enkel 
een 'significante' statistische kans. Geneeskunde is geen 
wiskunde.  Om de wereld van neurologen te overtuigen 
zat er echter niets anders op dan zelf studiewerk af te 
leveren dat serieus genomen zou worden, en dat is pre-
cies wat de 'Holism' studie heeft gedaan. Door handig 
gebruik te maken van het web en van sociale media kon 
Jelinek een gedetailleerde vragenlijst voorleggen aan 
enkele duizenden respondenten. Het resultaat werd een 
van de meest indrukwekkende kwalitatieve studies in de 
medische geschiedenis.

Het OMS boek is doorheen de jaren een turf geworden. 
Alle factoren die een rol spelen in de preventie van MS 
worden in detail behandeld. Praktische richtlijnen waar 
men als patiënt zo nood aan heeft, staan in het vet ge-
drukt. Vaak wordt verwezen naar relevante studies, ofwel 
via voetnoten, ofwel in de tekst zelf (wanneer de resulta-
ten van de eigen 'Holism' studie relevant zijn). 

Invacare nv I Autobaan 22 - 8210 Loppem I Belgium 

Tel +32 (0)50 83 10 10 I belgium@invacare.com

De OMS website https://overcomingms.org is ook erg 
duidelijk en gebruiksvriendelijk. Hij behandelt alle 
thema's in aparte secties, verwijst naar relevante online 
bronnen (er zitten bijvoorbeeld ook een aantal nuttige 
meditaties in) en heeft een uitgebreid forum waar ge-
bruikers info kunnen uitwisselen over alle relevante as-
pecten. Eén voorbeeld daarvan zijn recepten.
OMS heeft ondertussen trouwens ook een eigen kook-
boek. Zeer nuttig als je met de vraag zou zitten: wat 
mag ik nou eten? In grote lijnen komt het neer op een 
veganistisch dieet MET vis (of plantaardige omega 3's) 
en eiwitten (de dooier bevat te veel verzadigd vet), 
ZONDER kokosmelk (weerom te veel verzadigd vet) en 
ZONDER transvetten (koeken, taarten en dergelijke). 

Ik eet al jaren zo. Het is wel even wennen, maar het 
is best te doen.

Aldo DE MARTELAERE
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Grote reorganisatie van de 
eerstelijnszorg in vlaanderen: 
Persoon met zorgnood aan het stuur!
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. 
De eerste lijn of eerstelijnsgezondheidszorg kan men sa-
menvatten als rechtstreeks toegankelijke hulp en zorg. 
Daaronder vallen de huisartsen, thuisverpleegkundigen, 
vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, 
eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychi-
atrische thuiszorg, diëtisten, apothekers, tandartsen, …, 
maar ook OCMW’s, rusthuizen, centra voor algemeen 
welzijnswerk (CAW), diensten voor gezinszorg, lokale 
dienstencentra (LDC), dagverzorgingscentra, centra voor 
kortverblijf, diensten voor oppashulp, uitleendiensten 
voor hulpmiddelen, diensten voor maaltijdbedeling, 
klusjesdiensten, zorgverzekeraars enzovoort. Jouw maat-
schappelijk werker van de MS-Liga Vlaanderen hoort dus 
ook thuis in dit lange rijtje van eerstelijnshulpverleners. 
Je merkt het: er zijn onvoorstelbaar veel organisaties en 
netwerken actief op die eerste lijn.

De zesde staatshervorming (2011) is het institutioneel ak-
koord over een efficiëntere federale staat en een grotere 
autonomie voor de deelstaten (vanaf 2014). Daaronder 
valt ook de overdracht van bevoegdheid en organisatie 
van het gezondheidszorgbeleid waardoor Vlaams mi-
nister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Van-
deurzen, een aantal initiatieven heeft genomen om die 

eerstelijnszorg anders te gaan organiseren. Participatie is 
het kernwoord in dat veranderingstraject, zowel voor de 
burgers als voor de professionals.

Er zal dus een hele andere wind door de zorgverlening 
gaan waaien. Met de vergrijzing, de langere levens-
duur van de bevolking en de evolutie van de medische 
wetenschap, neemt ook het aantal personen met een 
chronische zorg toe. Die zorg moet evolueren van acute, 
klachtgerichte behandeling naar doelstellingsgerichte 
(chronische) zorg die vertrekt bij de persoon met een 
zorgnood en zoveel mogelijk rekening houdt met de 
kwaliteit van leven. Welke doelen wil hij bereiken? Die 
vraag vormt de basis van het zorgplan dat voortaan ie-
dere persoon met een complexe, chronische zorgnood in 
Vlaanderen zal krijgen. De belangrijkste reden waarom de 
eerste lijn anders georganiseerd zal worden, is dat door 
meer samenwerking tussen alle actoren in de zorg, de 
personen (met mantelzorger) met een zorgnood centraal 
zal komen te staan. Deze mensen, hun mantelzorgers en 
hun zorgaanbieders worden dan gelijkwaardige partners 
in de zorg. De personen met een zorgnood kunnen dan 
versterkt worden met meer zorg in hun buurt en met een 
breed, herkenbaar onthaal met gemeentelijke (lokale) in-
formatiepunten. 

Sociaal beleid
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mee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten 
eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. Vandaag 
kunnen ziekenhuizen, huisartsen en apothekers al gege-
vens delen over vaccinaties, medicatie, bevolkingsonder-
zoeken en een samenvatting van het patiëntendossier. 
Als patiënt kan je je eigen gegevens reeds consulteren 
met de Patient Healtviewer (je kan deze downloaden op 
de website van je zorgverzekeraar en erop inloggen met 
je identiteitskaart, een pincode en een kaartlezer). In de 
toekomst zal alle onderlinge administratie, rapportering 
en facturatie via dit digitale systeem verlopen.

Momenteel weten we dat er 55 aanvraagdossiers door 
evenveel verenigingen van samenwerkende organisa-
ties, voor de vorming van eerstelijnszones (samen goed 
voor een dekking van bijna 87% van het Vlaamse grond-
gebied) zijn ingediend. Na de beoordeling van de aan-
vraagdossiers, zal een nieuwe fase starten, namelijk die 
van de daadwerkelijke vorming en de start van de eerste-
lijnswerking. Echte verandering in de zorg zal jij als pati-
ent mogen verwachten vanaf 2020.

Paul VANLIMBERGEN
Diensthoofd sociale dienst MS-Liga Vlaanderen vzw

Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be

Om alle zorg- en hulpverleners van de eerste lijn in staat 
te stellen om beter samen te werken, is het zorgland-
schap in zorgzones opgedeeld. De eerstelijnszones zijn 
gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners waar de sa-
menwerking tussen de zorgaanbieders wordt opgezet. 
Dit brengt de zorg dichter bij de zorgvrager, want binnen 
iedere zone moeten zij, samen met de lokale overheden, 
elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwer-
king en buurtzorg. Op korte termijn zullen bestaande 
structuren zoals de SEL’s (samenwerkingsverbanden eer-
stelijnsgezondheidszorg), de GTD’s (geïntegreerde dien-
sten thuiszorg) en de LMN’s (lokale multidisciplinaire net-
werken) in elkaar samenvloeien.

Deze kleine zorgzones zullen expertise en ondersteuning 
krijgen binnen regionale zorgzones (400.000 tot 500.000 
inwoners) over thema’s zoals palliatieve zorgen, demen-
tie, geestelijke gezondheidszorg en preventie. Bestaande 
organisaties en overlegplatforms zullen daarom samen-
werkingsverbanden moeten afsluiten met elkaar.

Om de ganse reorganisatie in goede banen te leiden, zal 
een Vlaams Instituut voor de eerste lijn opgericht wor-
den. Dit instituut zal de expertise bundelen en de zones 
en zorgaanbieders ondersteunen met opleiding en ad-
vies. Daarnaast zal het Vlaams Instituut voor de eerste lijn 
kwaliteitsmetingen uitvoeren.

Om deze samenwerkingen te laten slagen, hebben alle 
zorgpartners belang bij een goede gegevensdeling on-
der elkaar. Dat betekent met andere woorden dat ze al-
lemaal zullen moeten werken met éénzelfde zorg- en 
ondersteuningsplan per cliënt, dat toelaat dat alle zorg-
aanbieders met wie de persoon een therapeutische rela-
tie heeft, snel, betrouwbaar en met respect voor de pri-
vacy de juiste gegevens kunnen uitwisselen. Wellicht heb 
je al eens gehoord over Vitalink. Dit is een systeem waar-
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Alle beetjes helpen
Vernemen dat je MS hebt, brengt heel wat teweeg in ie-
mands leven. Niet alleen is er de onzekerheid, de angst 
en de moeilijke zoektocht naar een nieuw evenwicht. Er 
zijn ook de vele praktische vragen. “Waar kan ik gezien 
mijn beperkingen aanspraak op maken? Waar heb ik 
recht op?”, is een veel gestelde vraag. Het is een onder-
werp waar we een boom of zeg maar een bos over kun-
nen opzetten. In elke MS-Link vind je wel een deel van het 
antwoord, maar hieronder spits ik mij toe op een aantal 
sociale en fiscale maatregelen. Deze kunnen van belang 
zijn, want ik hoef het je niet te zeggen, chronisch ziek 
zijn brengt aan de ene kant extra kosten met zich mee 
en aan de andere kant is er veelal inkomensverlies. Met 
minder inkomen moet je dus meer betalen. Daarom is het 
belangrijk dat je nakijkt op welke sociale en fiscale maat-
regelen je gezien je handicap of beperkingen aanspraak 
kan maken. Zoals de titel vermeldt: ‘alle beetjes helpen’, 
zeker in deze economisch tijden waarin de vinger soms 
op de knip gehouden moet worden.
De meeste verminderingen of vrijstellingen krijg je pas 
toegekend na voorlegging van een officieel attest dat 
het vereiste invaliditeitspercentage of aantal punten 
vermeldt. Er zijn twee overheidsinstanties die dergelijke 
percentages toekennen die voor jou van belang zijn. De 
eerste is het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (Ri-
ziv). Indien je als werknemer (privésector),  zelfstandige 
of contractueel (overheid) ziek wordt, kom je na één jaar 
ziekte op invaliditeit. Op dat moment krijg je automatisch 
het percentage 66% handicap toegekend.

Twee overheidsinstanties 

De andere instantie is de Federale Overheidsdienst Socia-
le Zekerheid (FODSZ). Deze dienst kan je na een medisch 
onderzoek eventueel een ‘attest vermindering verdien-
vermogen’ of een ‘attest vermindering zelfredzaamheid’ 
bezorgen. Daarop drukt men zich uit in termen van 
‘vermindering van het verdienvermogen tot 1/3’ en ‘ver-
mindering van de zelfredzaamheid met x-aantal punten’. 
Enkel de erkenning 50% handicap onderste ledematen 
drukt men uit in een percentage.
Aan de hand van een onlineapplicatie van de FODSZ kan 
je zelf deze aanvraag indienen. Je hebt daarvoor enkel 

je identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig. Via 
www.myhandicap.belgium.be kom je op deze applica-
tie terecht. De aanvraag gebeurt dus volledig online. Er 
komen op dat moment geen papieren invuldocumenten 
aan te pas. Je vinkt bijvoorbeeld aan dat je een parkeer-
kaart, een ‘attest vermindering verdienvermogen (jonger 
dan 65 jaar)’, een ‘attest vermindering zelfredzaamheid 
(jonger dan 65 jaar)’, eventueel een ‘attest vermindering 
personenbelasting’ of ‘fiscale voordelen wagen’ wenst 
aan te vragen. Naast bepaalde administratieve gegevens 
zullen er ook vragen gesteld worden i.v.m. je zelfredzaam-
heid. Ook zal men vragen naar de naam en voornaam van 
de huisarts of specialist die jou opvolgt. Daarop zal je 
medische invulformulieren via de post ontvangen die je 
door jouw arts kan laten invullen. De bedoeling is om dit 
op termijn via elektronische weg te laten gebeuren waar-
bij jouw arts online medische gegevens aan de arts van 
de FODSZ kan bezorgen.

Aanvraag indienen of wijzigen

Vanuit de sociale dienst kunnen wij, indien je dit wenst, 
helpen bij het online indienen van de aanvraag. Wij heb-
ben daarvoor enkel je identiteitskaart en pincode nodig. 
Ook het dienstencentrum van je gemeente, sociaal huis, 
OCMW of ziekenfonds kan daarbij helpen.
Noot: Alvorens een aanvraag in te dienen, raadt de 
FODSZ aan om een screening in te vullen. Aan de hand 
van een korte en anonieme vragenlijst kom je te weten 
waar je eventueel aanspraak op kan maken. Zo vermijd je 
dat je een aanvraag opstart die sowieso tot een negatieve 
beslissing leidt.

Indien je reeds een dossier hebt bij de FODSZ en daar-
naast ook een tegemoetkoming ontvangt, ga dan niet te 
snel zelf aan de slag. Het is altijd raadzaam om vooraf te 
laten berekenen of een herziening wel financieel voorde-
lig is en geen risico inhoudt. Het kan immers zijn dat je 
niet de punten toegekend krijgt die je beoogt of je in-
komsten kunnen sinds de vorige aanvraag gewijzigd zijn 
wat bij de berekening wel eens een totaal ander resultaat 
kan geven dan je gehoopt had. Informeer daarom vooraf. 
Na enige tijd word je opgeroepen voor een medisch 

Sociaal beleid
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1.2. Vermindering onroerende voorheffing
- Eigenaars hoeven zelf niets te doen. De bevoegde ad-

ministratie zoekt via de kruispuntbank e.d. op wie het 
benodigde invaliditeitspercentage of aantal punten 
heeft om aanspraak te kunnen maken op deze ver-
mindering. 

- Huurders daarentegen moeten wel zelf eenmalig een 
aanvraag indienen. Samen met je eigenaar vul je het 
formulier ‘aanvraag van een vermindering van de on-
roerende voorheffing voor een huurder’ in. Je kan dit 
formulier downloaden door naar belastingen.vlaan-
deren.be te surfen. Via het gratis nummer 1700 kan 
je het schriftelijk opvragen. Als huurder zal je daarop 
een brief ontvangen waarin vermeld staat hoe groot 
de vermindering is. De eigenaar krijgt de verminde-
ring, maar moet deze aan jou doorstorten. Dit geldt 
ook als je partner het vereiste percentage of aantal 
punten heeft. Indien je ongehuwd samenwoont, 
wordt er met de handicap rekening gehouden indien 
jij en je partner op hetzelfde adres gedomicilieerd 
staan. 

- Als je verhuist naar een andere huurwoning en je 
hebt reeds de vermindering toegekend gekregen, 
hoef je de aanvraag niet opnieuw te doen. Via het 
rijksregisternummer spoort men de adreswijziging 
en gegevens van de nieuwe eigenaar op.

- De vermindering is een forfaitair bedrag dat varieert 
naargelang het aantal opcentiemen die de betrokken 
gemeente en provincie hanteert bij het berekenen 
van de belasting en komt overeen met de verminde-
ring voor 2 kinderen.

- Hier telt eveneens de toestand op 1 januari van het 
aanslagjaar en de handicap moet vastgesteld zijn 
vóór de leeftijd van 65 jaar.

- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten ook ei-
genaars de eerste vermindering zelf aanvragen. Deze 
wordt niet automatisch toegekend.

1.3. Sociaal telefoontarief 
- Ook hiervoor moet je een attest van het Riziv of de 

FODSZ kunnen voorleggen of de leeftijd van 65 jaar 
bereikt hebben. Bijkomende voorwaarde is wel dat 
jouw inkomen niet hoger mag zijn dan het grensbe-
drag toegepast door het Riziv voor de verhoogde te-
gemoetkoming. Als je denkt in aanmerking te komen, 
neem je contact op met je operator die de aanvraag 
zal registreren en doorsturen naar het BIPT (Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie). 
Het BIPT zal je per post eventueel aanvullende inlich-

onderzoek in jouw provincie (Antwerpen, Sint-Michiels-
Brugge, Brussel, Gent of Hasselt). Tijdens dit onderzoek 
zal de arts van de FODSZ je vragen stellen en eventueel 
kleine testjes doen, maar geen ‘speciale’ onderzoeken 
zoals radio- of echografieën. Tijdens een dergelijk onder-
zoek is het aangeraden om niet enkel met ja of nee op de 
vragen van de arts te antwoorden. Het is zeer belangrijk 
dat je duidelijk maakt hoeveel moeite het je soms kost 
om bepaalde taken uit te voeren en duidelijk te maken 
wat de impact is van onzichtbare symptomen zoals ge-
voelsstoornissen, pijn, vermoeidheid e.d. op jouw dage-
lijkse activiteiten. Je schiet er niets mee op door jezelf 
beter voor te doen dan je bent. 
Als je je zeer moeilijk of niet kan verplaatsen, kan je aan 
de arts van de FODSZ vragen om thuis onderzocht te 
worden. Daarvoor moet je aan jouw behandelende arts 
een medisch attest vragen waarop duidelijk vermeld 
staat dat jij je niet kan verplaatsen. Dit attest bezorg je 
vervolgens aan de arts van het centrum voor medische 
expertise dat je opgeroepen heeft. De arts komt dan wel 
onaangekondigd bij je aan huis.

1. Maatregelen verbonden aan 66% (Ri-
ziv) of erkenning ‘vermindering van het 
verdienvermogen tot 1/3 of minder’ (*) 
of 9 punten via de FODSZ

1.1.  Vermindering personenbelasting
- Heb je een erkenning van 66% invaliditeit van het Ri-

ziv of een attest van de FODSZ, vul dan bij je belas-
tingaangifte de rubriek ‘Hebt u een zware handicap?’ 
in (code 1028-39 of 2028-09). Je hoeft geen attest toe 
te voegen. Dit wordt door de betrokken diensten au-
tomatisch naar de FOD Financiën doorgestuurd. 

- Je wordt bij de berekening dan aanzien als een per-
soon ten laste. Voor aanslagjaar 2018 bedraagt de 
vrijstelling 1 550 euro.

- Voor de personenbelasting telt de toestand op 1 ja-
nuari van het aanslagjaar. Als je het invaliditeitsper-
centage toegekend kreeg op 1 maart 2018 dan kan 
je dit niet inbrengen bij de aangifte die je in juni van 
2018 zal doen. Op 1 januari had je immers nog niet 
het vereiste invaliditeitspercentage of aantal punten. 
Je zal dit pas kunnen inbrengen vanaf aanslagjaar 
2019.

- De handicap moet vastgesteld zijn vóór de leeftijd 
van 65 jaar.
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tingen vragen en aan jouw operator doorgeven of de 
aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

- Kom je in aanmerking, dan kan je een vermindering 
van 50% krijgen op de installatiekosten van één vaste 
telefoonlijn. Daarnaast is er zowel voor vaste als mo-
biele telefonie per maand een vermindering van 8,40 
euro op het abonnementsgeld en 3,10 euro korting 
op de gesprekken. Bij een herlaadkaart ontvang je 
een beltegoed van 3,10 euro.

- Je kan maar bij één operator voor vaste of mobiele 
telefonie het sociaal telefoontarief aanvragen. Er kan 
ook maar één begunstigde per gezin zijn.

1.4. Sociaal internettarief
 Onder dezelfde voorwaarden als hierboven kan je een 

korting van 8,40 euro krijgen op het internetabonne-
ment.

1.5. Sociale huisvesting
 Met een attest van het Riziv of de FODSZ kan je als 

huurder vermindering krijgen op de onroerende 
voorheffing van de sociale huurwoning. De vermin-
dering wordt op maandbasis verrekend in de huur-
prijs. Ook word je beschouwd als persoon ten laste 
wat invloed heeft op de huurprijsberekening.

1.6. Vermindering openbaar vervoer
- Heb je de verhoogde tegemoetkoming vanwege het 

Riziv, dan kan jij en de personen die je ten laste hebt 
bij de NMBS een vermindering krijgen van 50%. Bij 
De Lijn kan je een jaarabonnement bekomen voor 53 
euro i.p.v. 314 euro. Voor personen met een leefloon 
of ouderen met een gewaarborgd inkomen of een in-
komensgarantie bedraagt dit 43 euro.

- Om de kortingskaart aan te vragen, heb je een origi-
neel attest van het ziekenfonds nodig.

- De aanvraagdocumenten zijn beschikbaar in de 
NMBS-stations en bij De Lijn (via de Lijnwinkel of aan-
vragen per post bij de dienst Abonnementen).

- Wie een inschrijvingsnummer heeft bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, een 
tegemoetkoming ontvangt van de FODSZ of gebruik 
maakt van de bijzondere tewerkstellingsondersteu-
nende maatregelen van de VDAB én in Vlaanderen 
woont, krijgt automatisch een gratis kaart van De Lijn 
(wel 5 euro betalen voor aanmaak en versturen). Deze 
kaart blijft 5 jaar geldig. 

- Beantwoord je aan deze voorwaarde en bereik je on-
dertussen de leeftijd van 65 jaar, dan blijft het abon-
nement gratis.

1.7. Vermindering erfbelasting (enkel Vlaams Ge-
west)

- Het erfdeel is tot een bepaalde som vrijgesteld van 
belastingen en dit in verhouding tot de leeftijd. Hoe 
jonger je bent, hoe groter de vrijstelling.

- De vrijstelling wordt verleend indien je een attest van 
het Riziv of FODSZ kan voorleggen en ook hier is de 
handicap vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar. 

- Als je in aanmerking komt voor de vrijstelling, kruis 
je op het formulier ‘aangifte van een nalatenschap’ bij 
‘abattement voor een gehandicapte persoon aan’. 

1.8. Toeslag op de kinderbijslag voor kinderen 
van arbeidsongeschikte werknemers

- Wanneer je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, 
kan je recht hebben op een sociale toeslag, en dit 
vanaf de zevende maand met een uitkering indien je 
inkomen als alleenstaande met kinderen niet hoger is 
dan 2 452,41 euro bruto per maand. Ben je gehuwd 
of samenwonend, dan mag dit niet hoger zijn dan  
2 531,55 euro bruto per maand.

- De wachttijd van 6 maanden geldt niet als je een in-
validiteitsuitkering ontvangt of een persoon met een 
handicap bent zonder beroep.

- Je kan de aanvraag doen via formulier S, terug te vin-
den op www.famifed.be.

2. Maatregelen verbonden aan 50% han-
dicap onderste ledematen

2.1. Vrijstelling btw bij aankoop van de wagen en 
vrijstelling verkeersbelasting

- Je moet een attest 50% handicap aan de onderste le-
dematen toegekend door de FODSZ kunnen voorleg-
gen.

- Vóór de aankoop van de wagen moet je je wenden 
tot het btw-kantoor. Daar zal men formulieren geven 
waardoor de garagist de factuur à rato van 6% btw 
kan opmaken. Later krijg je dan ook de 6 % terug.

- Bijkomend voordeel is dat ook de onderhoudsfactu-
ren aan 6% btw kunnen worden opgemaakt en je ook 
recht hebt op vrijstelling van de verkeersbelasting.

- Voorwaarde is wel dat bij aankoop de wagen op jouw 
naam staat en dat deze in functie van jou wordt ge-
bruikt. 

2.2. Parkeerkaart
 Je moet een attest van 50% handicap onderste le-

dematen van FODSZ kunnen voorleggen of bij het 
medisch onderzoek door een arts van de FODSZ 2 
punten of meer scoren in de rubriek ‘verplaatsings-
mogelijkheden’. Zie bovenaan voor de aanvraagpro-
cedure.

2.3. Kaart voor begeleider bij de NMBS en De Lijn 
 De kaart voor begeleider wordt gratis uitgereikt aan 

personen met een handicap voor wie zelfstandig rei-
zen met de trein, bus of tram moeilijk is. Deze kaart 
mag worden gebruikt door de persoon die op dat 
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moment de eigenaar van de kaart begeleidt. De be-
geleider mag met deze kaart gratis reizen, niet de ei-
genaar. De kaart is 2 jaar geldig. De kaart voor bege-
leider wordt uitgereikt door de NMBS ook als je deze 
kaart enkel gebruikt voor vervoer met De Lijn.

3. Maatregelen verbonden vanaf 12 pun-
ten via de FODSZ

3.1. Parkeerkaart
 Bij een vermindering van de zelfredzaamheid van 12 

punten kan je eveneens de parkeerkaart bekomen. 
3.2. Vermindering kabeltarief
 Sommige kabelmaatschappijen geven een korting op 

het kabelabonnement. Het al dan niet toekennen van 
dit sociaal tarief is niet wettelijk vastgelegd en is dus 
afhankelijk van de kabelmaatschappij. 

3.3. Kaart voor begeleider bij de NMBS en De Lijn
 Ook bij een vermindering van de zelfredzaamheid 

van 12 punten kan je een gratis kaart bekomen voor 
de begeleider. De aanvraag richt je aan de NMBS (ook 
indien je enkel reist met De Lijn).

4. Andere maatregelen
4.1. Sociale maximumprijs voor elektriciteit en 

aardgas
- Het leefloon ontvangen;
- of de inkomensgarantie voor ouderen;
- of een tegemoetkoming van de FODSZ; 
- of (enkel voor Vlaanderen) het zorgbudget voor ou-

deren met een zorgnood ontvangen (de vroegere te-
gemoetkoming hulp aan bejaarden van de FODSZ).

- Voldoe je aan één van bovenvermelde voorwaarden 
dan kom je automatisch in aanmerking. De FOD Eco-
nomie verzamelt de gegevens bij de verschillende 
instanties (energieleveranciers, Rijksregister, Kruis-
puntbank Sociale Zekerheid) en brengt de betrokken 
energieleverancier op de hoogte indien voor jou de 
sociale maximumprijs moet worden toegepast. Het 
kan echter zijn dat jouw gegevens niet kunnen verge-
leken worden of dat deze (nog) niet beschikbaar zijn. 
Indien je merkt dat op je eindfactuur het sociaal tarief 
niet wordt vermeld, dan dien je alsnog een attest aan 
de energieleverancier te bezorgen.

- Het sociaal tarief wordt toegepast vanaf de eerste dag 
van het trimester waarin de datum van de beslissing 
valt dat je behoort tot een van de bovenstaande cate-
gorieën, en dit telkens tot op het einde van het jaar.

- Voor sociale huurders in een appartementsgebouw 
met gezamenlijke verwarming op aardgas wordt het 

sociaal tarief niet automatisch toegepast. De beheer-
der van het gebouw moet de nodige stappen onder-
nemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

4.2. Sociaal tarief voor de waterfactuur in het 
Vlaams Gewest

- Dit tarief volgt dezelfde inkomensvoorwaarden als 
hierboven.

- De vrijstelling is uitsluitend geldig op het wettelijk 
domicilieadres en de drinkwaterfactuur hoeft niet 
op naam te staan van de persoon aan wie het attest 
wordt verleend.

- In de meeste gevallen krijg je het sociaal tarief au-
tomatisch door de watermaatschappij toegekend. Is 
dat niet het geval en denk je dat je wel in aanmer-
king komt, dan moet je het attest waaruit blijkt dat 
je in aanmerking komt, opsturen naar de watermaat-
schappij.

- Het sociaal tarief kan enkel toegepast worden bij ge-
zinnen met een waterfactuur voor één enkel gezin. 
Soms is er een gemeenschappelijke factuur voor ver-
schillende gezinnen, zoals in appartementsgebou-
wen met een gemeenschappelijk meter. Dan kan er 
geen sociaal tarief toegepast worden. Deze gezinnen 
ontvangen – ter vervanging – een compensatie van 
hun watermaatschappij. Het bedrag van de compen-
satie wordt forfaitair berekend, rekening houdend 
met het aantal gezinsleden, en rechtstreeks uitbe-
taald aan het gezinshoofd.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van maatregelen en 
instanties die tegemoetkomingen geven waar je gezien 
jouw beperkingen of handicap beroep op kan doen. Ik 
mocht echter voor deze MS-Link enkel een artikel afle-
veren, geen boek. En ik weet uit ervaring dat als trop te 
veel is, ik de schaar krijg aangereikt om te knippen. Wil je 
echter inzage in dit ‘boek’, dan verwijs ik naar jouw sociale 
dienst. Zij beschikken bij wijze van spreken over de in-
houdstafel en kunnen de voor jou interessante passages 
aanduiden.

Stiene CATTEEUW
Maatschappelijk Werker MS-Liga Vlaanderen

(*) personen die van de FODSZ een inkomensvervangende tegemoet-
koming ontvangen, komen ook in aanmerking voor de maatregelen 
verbonden aan 66%. De inkomensvervangende tegemoetkoming 
wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vast-
gesteld dat er een vermindering is van het verdienvermogen tot één 
derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep 
op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
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Terugbetaling van psychotherapie 
en psychologische begeleiding

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt jaarlijks een verge-
lijking van de terugbetaling van psychotherapie door de 
ziekenfondsen. Een schematisch overzicht kan je op de 
volgende pagina’s vinden. Op de website (zie nota op het 
einde van het artikel) vind je een uitgebreider dossier. 
De verplichte ziekteverzekering betaalt consultaties bij 
psychiaters wel terug. Maar niet alle psychiaters bieden 
ook psychotherapie aan.

Deze analyse gaat niet over een verblijf in psychiatrische 
ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een alge-
meen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingste-
huizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW). Ze gaat 
bovendien niet over consultaties bij Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG), Centra Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) of Revalidatiecentra (CAR).

Wat valt op in de vergelijking van de verschillende 
ziekenfondsen? 
• Wat terugbetaald wordt verschilt van ziekenfonds 

tot ziekenfonds.

• Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling aan 
voor de doelgroep kinderen en jongeren. 

• Voor de doelgroep volwassenen zijn er nog steeds 
twee ziekenfondsen die geen enkele vorm van te-
rugbetaling of prijsvermindering aanbieden. Dit is 
wel een daling ten opzichte van 2017! De terugbeta-
ling is meestal beperkt.

• Enkele ziekenfondsen bieden zelf een vorm van 
begeleiding aan: een telefonische luisterlijn, online 
hulp of een gesprek bij een psycholoog van de sociale 
dienst. Sommige ziekenfondsen bieden zelf cursus-
sen, bv. mindfulness, en andere gezondheids-bevor-
derende diensten, bv. een app, aan.

• Er zijn verschillen in het aantal sessies die terugbe-
taald worden. Bij sommige ziekenfondsen worden 
jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbe-
taald. Anderen betalen eenmalig een aantal sessies 
terug. Dit varieert van 5 tot 12 sessies. In vergelijking 
met 2017 is er een stijging van het aantal ziekenfond-
sen dat 12 sessies terugbetaalt.

• Het maximumbedrag dat terugbetaald wordt, va-
rieert sterk. Sommige ziekenfondsen bieden maxi-
maal € 50 terugbetaling aan per jaar, andere € 300 per 
jaar of een maximaal bedrag van € 540 (eenmalig, in 
het totaal). Voor psychotherapie bij kinderen wordt 
doorgaans een hoger bedrag terugbetaald.

• Naast de terugbetaling van psychotherapie en psy-
chologische begeleiding door een psychotherapeut 
of psycholoog, zijn er steeds meer ziekenfondsen die 
een consultatie bij de klinisch orthopedagoog te-
rugbetalen.

Sociaal beleid

De terugbetaling van consultaties bij een psycholoog, psychotherapeut of klinisch orthopedagoog zijn niet in-
begrepen in de verplichte ziekteverzekering. Ziekenfondsen betalen hier soms een deel van terug. Het gaat om 
aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. Voor patiënten is het niet altijd makkelijk 
om te weten welk ziekenfonds wat terugbetaalt. Met onze vergelijking willen we hen hierover informeren.
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TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 
VOOR KINDEREN EN JONGEREN - 2018

Psychotherapie bij psychotherapeut met overeenkomst met CM
Max. €30 - €45 per sessie
12 sessies terugbetaald (eenmalig)

Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 10 sessies per jaar

Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 5 sessies per jaar

Psychotherapie
€20 /sessie
Max. 8 sessies / jaar

Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar

Psychologische bijstand 
1 gratis sessie bij psycholoog 
van de sociale dienst

Psychologische begeleiding
Max. €15 - €18 per sessie
Onbeperkt aantal sessies
Gedurende max. 2 jaar

Psychologische begeleiding
€20 per sessie
Max. €120 per kalenderjaar
(gecombineerd met cursus mind-
fulness)

Psychotherapie verzekering
Bij specifieke  problematieken     
verzekering. €10 per sessie, 
Max. 10 sessies per jaar               
Max. €600/jaar

Psychotherapie
€20 per sessie
Max. 6 sessies per jaar

Psychologische begeleiding of 
psychotherapie

- Individuele  therapie: €15 - €30 
per sessie; max. 6 sessies per jaar

- Groepstherapie: €5 - €10 per ses-
sie; max. 12 sessies per jaar

Psychotherapie
Max. €20 - €25 per sessie
Max. 12 sessies per jaar

Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg
50% van de kosten tot max. €250 (eenmalig)

Psychologische begeleiding bij door ziekenfonds erkende therapeut
Max. €30 - €45 per sessie
Max. 7 sessies (eenmalig)

Cursus Mindfulness                 
60% van kostprijs
Max. €120 per jaar  
(gecombineerd met                
psychologische begeleiding)

Medicalia 
Aanvullende
75% remgeld
Max. 

Psychotherapie bij zware   Medicalia verzekering
of chronische aandoening   Aanvullend 
€20 per sessie                       75% remgeld
Max. 12 sessies per jaar        Max. €600/jaar

Intelligentieonderzoek 
bij WELL2DAY-therapeut
€112 i.p.v. €200
Max. 2/gezin

WELL2DAY-
kinderpsycholoog
€42 per sessie
Onbeperkt aantal sessies

Psychotherapie bij 
‘Fit & wel’ therapeut
Korting op de prijs

Psy-Go!                 
Gratis
6 sessies/jaar

OZ luisterlijn
Gratis 5 telefonische psy-
chologische gesprekken

Psychologische bege-
leiding, relatie- en ge-
zinstherapie door WELL-
2DAY-therapeut
44 tot 50% korting op de 
prijs
Max. 12 sessies/jaar

WELL2DAY-therapeut
€42 - €56 per sessie
Onbeperkt aantal sessies

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen
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Psychotherapie bij psychotherapeut met overeenkomst met CM
Max. €10-€15 per sessie
12 sessies terugbetaald (eenmalig)
Cursussen over mindfulness etc. + CM-gezondheidscoach app

Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 5 sessies per jaar

Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 5 sessies per jaar

Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar

Psychologische bijstand 
1 gratis sessie bij psycholoog 
van de sociale dienst

Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar

Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar

Geen terugbetaling voor volwassenen vanaf 19 jaar 
OZ luisterlijn: Gratis 5 telefonische psychologische gesprekken
Medicalia verzekering: aanvullende verzekering, 75% remgeld, max. €600/jaar

Cursus Mindfulness                          Psy-Go!
Max. €60 per jaar                                Gratis
(gecombineerd met                           6 sessies/jaar
psychologische begeleiding)

TERUGBETALING VAN PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING 
VOOR VOLWASSENEN - 2018

Psychotherapie
€20 /sessie
Max. 8 sessies / jaar

Psychologische begeleiding of 
psychotherapie
€10 per sessie
Max. 12 sessies per jaar

Psychotherapie
Max. €10 - €15 per sessie
Max. 12 sessies per jaar

Psychotherapie                           Psychotherapie bij ‘Fit 
€10 per sessie                               & wel’ therapeut
Max. €50                                       Korting op de prijs

Geen terugbetaling voor volwassenen vanaf 19 jaar

Psychotherapie bij zware of chronische aandoening     Medicalia verzekering
€20 per sessie                                                                  Aanvullende verzekering
Max. 12 sessies per jaar                                                   75% remgeld 
Max. €600/jaar   

Psychologische begeleiding, relatie- en gezinsthera-
pie door WELL2DAY-therapeut
44 tot 50% korting op de prijs
Max. 12 sessies/jaar

WELL2DAY-relatie- en gezinstherapeut, eerstelijns-
psycholoog
€42 - €56 per sessie
Onbeperkt aantal sessies

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen
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Simon ECTOR
Projectverantwoordelijke Verslaving en Geestelijke Gezondheid

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Nvdr.: vragen voor Simon? Je kan hem bereiken via Tel.: 016/23.05.26, e-mail simon.ector@vlaamspatientenplatform.
be of neem een kijkje op www.vlaamspatientenplatform.be. 

Meer uitleg en details op 
www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz
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Verslag van de studiedag ‘New Sport-
challenges voor personen met MS’ op 
zaterdag 3 maart
Na een warme verwelkoming door Paul Van Asch, voor-
zitter van Move to Sport vzw, in de mooie accommodatie 
van het spiksplinternieuw skistadion Aspen in Wilrijk gaf 
prof. Peter Feys (Reval-Biomed-UHasselt) een duidelijke 
uiteenzetting over de wetenschappelijke evidentie spor-
ten en bewegen voor personen met MS (PmMS). Bewe-
gen is voor iedereen nodig. Dit zou in de levensstijl van 
iedereen een plaats moeten krijgen. Aan de hand van 
heel wat studiegegevens overtuigde Peter ons over het 
belang van bewegen bij MS. Graag geef ik aan iedereen 
zijn ‘take home messages’ mee:
- Bewegen is belangrijk voor iedereen om co-morbidi-

teiten te vermijden.
- Intenser oefenen heeft grotere voordelen.
- Bewegen en sporten heeft positieve effecten op het 

functioneren van personen met MS
o Effecten zijn er op spier- en uithoudingsniveau, 

maar ook op vermoeidheid, kwaliteit van leven, 
hersenreserve enzovoort.

o Dit geldt voor alle personen met MS.
- Bewegen en sporten kan op allerlei manieren. Muziek 

en dans maken bewegen en sporten intuïtiever en 
minder vermoeiend.

Daarna toonde prof. Dr. Bert Op ’t Eijnde (Reval-Biomed-
Adlob-UHasselt) aan de hand van veel statistische ge-
geven aan wat intensief sporten met onze hersenen en 
spieren doet. De studies waren voornamelijk uitgevoerd 
bij PmMS die trainden op hoge en soms gemiddelde in-
tensiteit. Deze trainingsmethode heeft voornamelijk in-
vloed op de spiermasse en conditie, maar zou geen in-
vloed hebben op mogelijke hart- en vaatproblemen. In 
de toekomst zullen er studies opstarten waarin PmMS 
gevolgd worden die specifiek fysieke training op lage in-
tensiteit afwerken (bv. 2 uur per dag wandelen). De titel 
van zijn voordracht vind ik sprekend ‘Bewegen/oefenen 
is een medicijn’. Een waarheid om zeker niet te vergeten.
Paul Van Asch, kinesitherapeut in hart en nieren en met 
vele jaren ervaring met MS, licht de aandachtspunten 
bij sport- en bewegingsprogramma’s voor PmMS toe. 
Kinesitherapie is meer dan een passieve interventie van 
stretching en mobilisatie van bepaalde lichaamsdelen 

of het toepassen van 1 concept. De PmMS moet een ac-
tieve deelnemer zijn aan een functioneel georiënteerd 
oefenprogramma, rekening houdend met de individu-
ele neurologische problematiek. De kinesisten moeten 
de therapiemogelijkheden selecteren uit de verschil-
lende concepten (bv. Bobath, aerobe training, …) die het 
meest aangewezen zijn met respect voor elke individuele 
PmMS. 

De slide ‘TE ONTHOUDEN’ vnl. gericht tot de kinesithera-
peuten maar ook belangrijk voor PmMS, wil ik jullie zeker 
niet onthouden:
- Informeren en educeren  lichaamshygiëne
- Individualiseren  fysieke mogelijkheden maximalise-

ren !!
- Realistische doelen stellen
- Geleidelijke opbouw
- Belangrijke rol als coach/vertrouwenspersoon
- Belang van groepselement

De dag werd afgesloten met een zeer aangrijpende mo-
tiverende getuigenis van Aisling d’Hooghe, goalkeepster 
Belgische Nationale hockeyploeg die op 6-jarige leeftijd 
de diagnose van MS kreeg.
Een studiedag over het belang van sporten en bewegen 
kan niet zonder actieve momenten in het dagprogram-
ma. De deelnemers konden kiezen tussen een workshop 
ski of Hip Hop. Allebei super leuke initiatieven om in be-
weging te komen. 

Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga

 Bewegen en sporten
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De 3-bergentocht 2018: wandel jij mee?
18 t.e.m. 21 september 2018 - Heuvelland

Na twee succesvolle 3-daagse tochten door de mooie na-
tuur van het Heuvelland en omgeving wil het enthousiast 
team vrijwilligers uit de regio Ieper en de Westhoek  met 
heel veel plezier een 3de editie van de 3-Bergentocht or-
ganiseren. 

Onze vertrekbasis is de gezellige B&B ‘Het Neerhof’ gele-
gen in Westouter. Kom mee genieten van de West-Vlaam-
se gezelligheid en de deugddoende contacten tussen 
lotgenoten in een mooie omgeving. We maken dagelijks 
een wandeling van een 15 km in een heuvelachtig land-
schap op land- en bosweggetjes.

Er kunnen 30 personen met MS deelnemen, dus snel in-
schrijven is de boodschap! De mensen die voor de eer-
ste keer deel nemen krijgen voorrang en de datum van 
inschrijving telt. Inschrijven kan tot en met 20 mei 2018.

Deelnameprijs is 120 euro (voor logement, alle maaltij-
den en dranken, verzekering en professionele begelei-
ding). Na bevestiging van inschrijving kan je dit bedrag 
storten op rekeningnummer BE14 7380 3890 3183 van 
MS-Liga Vlaanderen DRIEBERGENTOCHT met in de mede-
deling je naam en 3-bergentocht.
Dat is het in een notendop. Nu niet twijfelen, maar vooral 
inschrijven voor de 3-Bergentocht editie … 3 (hoe kon 
het ook anders!). We hopen jullie te mogen verwelkomen!
Nog vragen? Contacteer Katrien Tytgat, Project-
coördinator MS-Liga Vlaanderen - 0477 42 54 29 -  
project.coordinator@ms-vlaanderen.be

Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen vzw

Van 18 tot en met 21 september staat het getal 3 in de kijker. Waarom? We veroveren dan samen 3 bergen in 
West-Vlaanderen. 3 volle dagen ontdekken we de mooie natuur van het Heuvelland en omgeving. En dat doen 
we met fikse wandelingen (van ongeveer 15 km per dag) en fijne babbels onderweg. Waarom zou je deelnemen? 
Wel, ... dat hoor je best uit de mond van de deelnemers van vorige edities.

“Bedankt, ik heb ondanks de stijfheid en pijntjes genoten! Het was een ver-rijkende erva-ring”.

 Bewegen en sporten
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De 3-bergentocht 2018: wandel jij mee?
18 t.e.m. 21 september 2018 - Heuvelland

“De eindmeet zien en dat het voor iedereen gelukt is, het was een fijne ervaring en een groep die elkaar steunde”.

“De 3-bergentocht was mijn 

belevenis van het jaar. Ik 

geniet er nog alle dagen van. 

Alles was super!”

Doing now what patients need next
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Aquagym in Brugge

Behalve in de schoolvakanties komt het zestal samen on-
der de deskundige leiding van Anneke, dochter van Jo-
han Michielsens, secretaris van de MS-Liga van Brugge. 
Dit wordt geen onderonsje, maar een uur aangepaste 
aquagym.

Dit uurtje in de week is voor iedere deelnemer een aan-
gename, inspannende, vermoeiende, sociale, sportieve, 
creatieve, deugddoende, … activiteit die uiteindelijk ie-
dereen ten goede komt.

De Brugse MS-Liga is er ten stelligste van overtuigd dat 
die aquagym  zeker moeten blijven doorgaan, omdat ze 
inziet dat bewegen heilzaam is voor personen met MS. 
Daarom komt er ook iedere zwembeurt een vrijwilli-
ger van de Liga om een handje toe te steken waar 
nodig.

We beseffen dat het voor het Interbad niet 
evident is een deel van het zwembad vrij 
te houden voor mensen die beperkt zijn 
in hun bewegingen. “Bedankt uit naam 

van elke deelnemer voor de inspanningen die je levert 
Interbad!”

Hieronder staan ook een aantal persoonlijke korte, sne-
dige uitspraken van enkele aquagymnasten:

Amy: Een aangename verslaving die je zowel mentaal en 
fysiek deugd doet!

Caroline:  Iets waar je naar uitkijkt en waar alles voor 
moet wijken!

Dinsdagmiddag, 13u30, Brugge Sint-Kruis, Amy, Anke, Anneken, Caroline, Els en Patrick (die zich een beetje 
onwennig voelt als enige man) staan klaar in de hal van het 'Interbad'.

 Bewegen en sporten

 0800   GRATIS
Het Nationaal MS-Centrum stelt een 0800-lijn ter beschikking van alle personen (MS-patiënten, therapeu-
ten, thuisverpleging, …) die informatie wensen omtrent multiple sclerose (medisch, sociaal, verpleegkun-
dig, …).  Het betreft een gratis telefoonlijn met de benaming: ‘MS-infolijn’ en het telefoonnummer is 

0800 93 352
Deze infolijn is bereikbaar tijdens de kantooruren (tot 16 uur) en wordt bemand door daartoe opgeleide 
MS-verpleegkundigen, ondersteund door ervaren artsen, paramedici en sociaal verpleegkundigen.
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Een dag leren zeilen op de Noordzee
Een onvergetelijk moment samen met 
de ervaren zeilers van Zachte Kracht

De reacties van de mensen met MS die mee zeilden wa-
ren meer dan positief. Alle partijen zijn dan ook super en-
thousiast om dit  zeilproject verder te zetten.

“We hebben genoten van deze prachtige dag.

Het weer zat goed mee.

De wind was zeer variabel, wat ook interes-
sant was.

Aangename schipper en medezeilgenoten , 
rustgevende zee …

Dus kortom zalig.

Als het van ons afhangt volgend jaar zeker 
voor herhaling vatbaar.”

“Wat vond ik het een fantastische dag!! Ik 
ben wel een paar keer zeeziek geweest, maar 
die momenten vergeten we gewoon ;) Ik heb 
leuke mensen leren kennen, veel ervaringen 
uitgewisseld, we werden zeer goed opgevan-
gen door de 2 schippers, en de activiteit was 
super! Ik ben heel blij dat ik me ingeschreven 
heb!”

Samen met Zachte Kracht vzw organiseren we vier unie-
ke zeildagen, met telkens een vertrek vanuit Nieuwpoort.

Data: zondag 10 juni, 24 juni, 9 september en 16 septem-
ber 2018 van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Er kunnen telkens 5 personen met MS per zeildag in-
schrijven. Zij worden vergezeld van een kapitein.

Kostprijs: 15 euro

Je lunchpakket neem je zelf mee. De zeilschool zorgt voor 
aangepaste kledij.

Grijp je kans om deze unieke dag te beleven. Schrijf je snel 
in, want zoals je ziet zijn de plaatsen beperkt. Op onze 
website www.ms-vlaanderen.be vind je een inschrijffor-
mulier bij de activiteit.

Heb je nog vragen of hulp nodig bij het inschrijven? Con-
tacteer gerust Katrien Tytgat (project.coordinator@ms-
vlaanderen.be of 0477 42 54 29).

Katrien TYTGAT

Zachte Kracht vzw is een vereniging van onbezoldigde vrijwilligers die hun passie voor de zeilsport bundelen 
met een sociale missie. Vanuit Nieuwpoort bieden ze zeiltochten aan. Dit gebeurt voornamelijk op vraag van 
voorzieningen actief in de Bijzondere Jeugdzorg, maar ook wij werken nu reeds 2 jaar samen.

 Bewegen en sporten
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Inclusief dansen verovert harten 
in België én Nederland
 
Els danst … ondanks MS … ondanks de rolstoel. Goed 
voor een verhaal, nietwaar? Het Wit-Gele Kruis vond dat 
ook en maakte er in het tijdschrift  ‘Gezond thuis’ een 
dubbele portretpagina van. Enkele stukjes …

“Begin 2015 zag ik op het journaal een reportage over 
een dansproject van Platform K voor dansers met én zon-
der beperking. Mijn mond viel open: het was gewoon 
magisch wat zij samen brachten. Het liet me niet meer 
los.”

“In onze regio bestond zoiets nog niet, maar we brach-
ten verschillende partners samen en realiseerden een 
pilootproject. Ik moet toegeven dat de eerste les van dit 
inclusieve project een confrontatie was met mezelf: 20 
jaar danseres zonder beperking, 21 jaar danseres aan de 
zijlijn en ineens danseres mét een beperking. Ik heb een 
klik moeten maken.”

“Dit is geen rolstoeldansen, maar dansexpressie. Het is 
opgaan in dans en muziek en je volledig overleveren aan 
de nieuwe dansvorm. Even weg van de wereld, als is het 
maar voor een uurtje. Iedereen heeft zo’n uitlaatklep no-
dig! Weg van de stress in deze moderne maatschappij. 
Weg van de pijn en de ongemakken van een ziekte door 
je te laten vervoeren in muziek en dans.”

What happens in Brugge, stays in Brugge? Nee, want het verhaal van Els Vermandere heeft alvast moeiteloos de 
grens met Nederland overgestoken. En terecht, want Els laat zien hoe MS een ware passie nooit blust.

 Bewegen en sporten

Zo kranig vechten tegen MS én een dansproject uit de 
grond stampen voor mensen met een beperking … het 
is al een overwinning op zich. En toen kwam er nog de 
spreekwoordelijke kers op de taart, de strik rond de doos.
Afgelopen jaar lanceerde het Nationaal MS fonds Neder-
land de fotowedstrijd ‘Ik Kan Leven Met MS’. Dankzij de 
aanmoedigingen van dochter Lise, trok Els haar stoute 
schoenen aan en zond ze haar lievelingsdansfoto in.

• Goed nieuws … Els werd uitgenodigd als een van de 
10 geselecteerde winnaars. Blij verrast trok Els naar 
de tentoonstelling in Nederland, waar vorige win-
naar Edo Jan Meijer uit de 10 grote canvas doeken de 
hoofdwinnaar zou kiezen.

• Nog beter nieuws ... Els won de hoofdprijs! De bedoe-
ling van het project was om in één beeld te laten zien 
dat MS er wel is, maar dat het niet het belangrijkste 
in het leven is. Els is daar wonderwel in geslaagd. Het 
canvas doek met haar foto hangt sindsdien in het MS 
Trainingscentrum in Rotterdam, ter inspiratie van de 
vele bezoekers die een duwtje in de rug verdienen. Els 
kreeg een vergrote versie mee in plexiglas om thuis 
een plaatsje te geven.
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Fotograaf: Matthias Desmet (Stad Brugge)
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Een mooi aandenken aan een prachtig moment én sym-
bool voor de wetenschap dat hoop altijd begint met een 
klein zaadje … dat na liefdevolle koestering grenzeloos 
inspireert.

Dankjewel Els, om niet alleen mensen hier in Vlaanderen, 
maar ook in Nederland te begeesteren! En dankjewel aan 
iedereen die dagelijks dromen helpt waarmaken. Yes we 
can!

Bronnen: met dank aan Wit-Gele Kruis en Nationaal MS fonds Nederland

Nvdr: Danskriebels? Neem een kijkje op http://inschrij-
ven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo voor meer informa-
tie over inclusief dansen. Dansers zonder én met beper-
king zijn zeer welkom.

Greet JANSEN
Communicatieverantwoordelijke MS-Liga Vlaanderen vzw

Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. 2017-01 Alle rechten voorbehouden. V.U.: E. Binnemans

een katheter 
voor iedereen

SpeediCath

Stuur deze coupon terug naar:  
Coloplast Belgium, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen

Vul deze coupon in om een gratis informatiepakket SpeediCath te ontvangen

q Man  q Vrouw 

Naam  

Adres  

Gemeente  Postcode  

E-mail  

Telefoon  

Coloplast beschermt uw privacy volgens de wet van 8 december 1992 zijn uitvoeringsbesluit. De verzamelde gegevens (inclusief de gezondheidsgegevens die u later telefonisch zou meedelen) worden vertrou-
welijk behandeld en op een veilige manier bewaard. Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden en worden ze enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen betreffende onze producten 
en om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en diensten. U hebt altijd het recht uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Coloplast 
Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel / Huizingen, verantwoordelijke voor de verwerking.

Gewenste katheter:  q compact  q standaard        Gewenste charrière:  q CH10   q CH12   q CH14   q CH16
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drukkerij paesen nv

industrieweg noord 1199

3660 opglabbeek

t 089-85 55 15

f 089-85 65 56

info@drukkerijpaesen.be

Alle drukwerk voor handel & industrie

uitdrukkelijk goed!

Project1:  5/03/09  07:34  Pagina 1 Uit sympathie

Project1:Opmaak 1  3/03/09  10:18  Pagina 1

Contact nemen met ons kost 
geen moeite en is beslist de 
moeite waard.

Houtmolenstraat 9 - 3900 Overpelt
e-mail: overpelt.centrum@kbc.be

Contact nemen met ons kost geen moeite en is beslist de moeite waard.

Uit sympathie

Project1:Opmaak 1  3/03/09  10:18  Pagina 1

Contact nemen met ons kost 
geen moeite en is beslist de 
moeite waard.

Houtmolenstraat 9 - 3900 Overpelt
e-mail: overpelt.centrum@kbc.be
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Uit de werking

Basisopdracht informatieoverdracht 
in volle evolutie

En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat 
momenteel als ‘fake news’ bestempeld wordt. Hoe ont-
dekken we in die massa aan informatie die voorgescho-
teld wordt wat juist en echt is en wat niet?

Dit zijn ook voor de MS-Liga Vlaanderen grote uitda-
gingen. Enerzijds correcte, op maat gesneden en onge-
bonden informatie geven aan personen met MS en hun 
omgeving, anderzijds zorgen voor voldoende aanwe-
zigheid in de fora waar die informatie verspreid dient te 
worden. De bedoeling moet immers zijn om als neutrale 
actor de betrouwbare bron te zijn waar men in volle ver-
trouwen informatie kan bekomen. 

We maken gebruik van heel wat modi om dit waar te 
maken. Het face-to-facegesprek met personen met 
MS blijft zeer belangrijk, maar staat onder druk. Met 
een jaarlijks aangroeiend aantal nieuwe diagnoses en 
een om financiële redenen onmogelijk nog verder uit-
breidbaar aantal maatschappelijke werkers is een on-
evenwicht ontstaan. We zien nog wel elke recent ge-
diagnosticeerde personen met MS, voor zover we als 
MS-Liga door de neurologen betrokken worden in de 
zorgomkadering of in zoverre de persoon met MS of 
zijn entourage ons zelf contacteert. De verdere infor-
matieoverdracht gebeurt dan door een mix van tele-
fonisch of mailcontact, via de site of Facebook, via ons 
kwartaalblad MS-Link, bestemd voor de leden, of via het 
halfjaarlijks wetenschappelijk magazine WOMS (weten-
schappelijk onderzoek MS). Verder Face-to-facecontact 
is dan eerder sporadisch en gericht op specifieke vragen 
of topics. 

Maar we schieten tekort in onze informatieoverdracht. 
We moeten enerzijds heel goed geïnformeerd zijn om 

In onze snel evoluerende maatschappij worden we dagelijks overstelpt door honderden informatieprikkels. 
Hoeveel onder ons gaan er niet ‘s avonds slapen met de tablet, smartphone of laptop op het nachtkastje … en 
worden wakker door meteen weer online te gaan? Overdag checken we voortdurend duizend en een berichtjes 
op Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram … We leven in een informatie-omgeving die ons overprikkelt zodat 
velen (moeten) afhaken. Rust brengen, zich afsluiten wordt een luxe. Zoals voor zoveel zaken is een evenwicht 
vinden tussen overstelpt worden en uitstappen uit de informatierage de oplossing. 

als referentie-organisatie die betrouwbare en correcte 
info te kunnen doorgeven, anderzijds moet dit steeds 
sneller en via zoveel mogelijk kanalen. Dat houdt tege-
lijk risico’s en uitdagingen in. Het risico bestaat erin om 
minder zorgvuldig geïnformeerd de informatie te ver-
strekken. Dat gebeurt nu maar al te vaak in de media. 
Het zou niet de eerste keer zijn dat men het er heeft over 
een doorbraak in het MS-onderzoek of over nieuwe the-
rapieën. Maar gaat het dan effectief over een doorbraak 
en in welke fase zit de nieuwe molecule? Over hoeveel 
tijd komt het op de markt. Komt het überhaupt wel op 
de markt? Stel je dan in de plaats van een persoon met 
MS die dergelijke informatie ongefilterd en niet geka-
derd op zijn bord krijgt. De MS-Liga zal dit soort infor-
matie eerst laten controleren door de Medische Advies-
raad (MAR). Maar dat betekent dat er een tijdsverschil 
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over gaat en dat er meestal een genuanceerd antwoord 
komt. Wat we dan zien is dat het voor een aantal perso-
nen met MS niet snel genoeg gaat. Waar blijft de MS-Li-
ga met haar informatie? Zeer begrijpelijk. Maar het gaat 
hier om correcte informatie met duiding. En dat laatste 
veronderstelt nu eenmaal wat onderzoekstijd en een 
juiste formulering. 

De uitdaging is om de nieuwe mediakanalen te omar-
men, in zoverre we die voldoende kunnen behappen en 
beheren. De nieuwe website die momenteel in opbouw 
is, zal een platform worden waar op een interactieve en 
gerichte wijze genavigeerd kan worden om concrete 
informatie te verkrijgen gelinkt aan specifieke vragen 
en dit aangepast aan diverse ontvangsmodi. Er wordt 
een ‘GPS’-functie ingebouwd die het de persoon met 
MS of zijn omgeving moet toelaten om doorheen het 
oerwoud aan dienstverlening op federaal en Vlaams ni-
veau te kunnen zoeken naar een antwoord of waar men 
terecht kan om dat te weten te komen. Maar ook de vrij-
williger zal op de website terecht kunnen met zijn vra-
gen én tegelijk documenten kunnen bekijken die nodig 
zijn om zich te informeren over de interne werking. 

Facebook is een steeds belangrijkere contactbron voor 
een community. Dat geldt zeker ook voor personen met 
MS. Begrijpelijkerwijs gaat het dan om gesloten groe-
pen die geleid worden door een moderator, zelf persoon 
met MS, die toekijkt op reacties. Recent werd ook een 
gesloten Facebookgroep opgericht door en voor jonge-
ren met MS. Voor de MS-Liga is Facebook dan ook een 
belangrijk informatiekanaal waarbij heel rechtstreeks 
personen met MS kunnen geïnformeerd worden. 

Sinds kort werkt de MS-Liga Vlaanderen in een proef-
project rond gepoolde dienstverlening samen met de 
Vlaamse Parkinsonliga. Medewerkers van de MS-Liga 
zorgen via een chatmodule voor informatie en bege-
leiding. Chatgesprekken en skype worden zo stilaan in 
onze werking geïntroduceerd en zullen op termijn mee 
de lacunes opvullen die ontstaan zijn door het wegval-
len van face-to-facegesprekken, mede veroorzaakt door 
het enorme tijdsverlies onderweg op de baan. 

Informatieoverdracht is en blijft een absolute prioriteit, 
maar vraagt steeds meer inzet van personeel. Het be-
heer en het up-to-date houden van alle kanalen, naast 
het realiseren van maandelijkse elektronische nieuw-
brieven en de aanmaak van de tijdschriften is een meer 
dan voltijdse taak. En dan hebben we het nog niet ge-
had over de interne communicatie en het stroomlijnen 
doorheen onze organisatie van informatie op de lokale 
en provinciale niveaus. Meer dan ooit is een profes-
sionele aanpak, wat eveneens een goede omkadering 
inhoudt, van cruciaal belang. Investeren in communica-
tietools en in personeel dat zorgt voor de correcte ‘voe-
ding’ en het dagelijks beheer, vergt heel wat middelen. 
Gezien de steeds verdere ontwikkeling van communi-
catiemiddelen (o.a. Instagram, diverse apps) zal die in-
vestering blijvend moeten zijn. 

Luc DE GROOTE
Directeur MS-Liga Vlaanderen
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Nieuwe site in opmaak:
cruciaal als platform voor nieuwe dienstverlening

De onzekerheid door de nieuwe zorgsystemen 

De overheid, zowel in België als in Vlaanderen, sleutelt 
aan een heel nieuw zorgsysteem. Nu al krijgen we alar-
merende berichten binnen van PmMS die er niet meer 
wijs uitraken waar ze terecht kunnen of waar ze nog 
recht op hebben, erger nog, die in de kou blijven staan. 
Als belangenorganisatie investeert de MS-Liga sinds ja-
ren tijd en energie in het lobbywerk om overheden en 
beleidsmakers te ontmoeten en de noden van PmMS 
en hun omgeving bespreekbaar te maken. Meer nog 
probeert MS-Liga  om onze werkwijze (o.a. Multidisci-
plinaire samenwerking met ziekenhuizen en revalidatie-
centra) als werkmodel voor chronisch zieken aanvaard 
en gefinancierd te krijgen. Dat laatste gebeurt in sa-
menwerking met andere patiëntenorganisaties, omdat 
al snel bleek dat we als middelgrote speler te licht be-
vonden werden door de overheden.

Maar met lobbywerk alleen kom je er niet. Onze dienst-
verlening moet mee in dat veranderende zorgsysteem, 
willen of niet. En dan is het beter om zelf mee in te stap-
pen dan af te wachten. Vandaar ook dat we sinds twee 
jaar opnieuw geïnvesteerd hebben. Dit keer in een (in-
tussen goed opgemerkte!) aanwezigheid als één van 
de weinige patiëntenorganisaties in de ‘geïntegreerde 
zorgprojecten‘ op Belgisch niveau en sinds kort ook in 
de ‘eerstelijnszorgprojecten’ op Vlaams niveau (zie ook 
p. 16-17). Dit zijn -typisch Belgisch- twee naast elkaar 
lopende ‘monsterprojecten’ om de zorg efficiënter (lees: 
goedkoper) te maken waarbij alle mogelijke spelers uit 
de zorgsector (waaronder ook de patiëntenorganisa-
ties) de nieuwe nog te realiseren zorgsystemen al ex-
perimenterend kunnen uitproberen. Zoals steeds heeft 
de overheid gezorgd voor mooie uitgangspunten (de  
patiënt centraal !). Maar na twee jaar voorbereiding stel-
len we vast, nu alles nog moet starten en uitgewerkt 

Verwijzend naar het vorig nummer van de MS-Link (2018/1 p. 31-32) onder de titel ‘de tijden veranderen … de 
MS-Liga ook) publiceren we het hele jaar door artikels over de noodzakelijke vernieuwingen binnen onze orga-
nisatie.

worden de komende vier jaar, dat die patiënt nog lang 
niet centraal staat, en dat er geen middelen voorhanden 
zijn om te investeren en dat er al een zekere moeheid 
in het engagement van elkeen toeslaat. Conclusie: we 
blijven wel actief meewerken, maar dit met het nodige 
pragmatisme en met enige kritische afstand.

Evolutie in de dienstverlening

En wat doen we in onze eigen organisatie? Er is een ab-
solute nood om de dienstverlening aan te passen aan 
de verschuiving in de behoeften en aan de wijze hoe 
PmMS hun zorg voortaan willen managen. Dit betekent 
een grote verandering in de wijze waarop de dienstver-
lening sedert jaren door de maatschappelijk werkers 
georganiseerd werd. En dit betekent naast een inhou-
delijk veranderingsproces (een andere werkwijze) ook 
een dringende injectie via investeringsmiddelen in IT en 
communicatie.

Iedereen is het erover eens in onze organisatie dat de 
maatschappelijk werkers superbelangrijk zijn. Ze zor-
gen in samenwerking met de vrijwilligers ervoor dat 
de PmMS omkaderd worden met diverse vormen van 
dienstverlening. Terwijl  een aantal jaren geleden het 
nog mogelijk was dat elk lid, met name elke PmMS, jaar-
lijks gezien werd via een huisbezoek, is dat niet meer 
haalbaar en in veel gevallen zelfs ook niet meer de vraag 
van de PmMS zelf. Met een jaarlijkse toename van min-
stens 250 nieuwe diagnose in Vlaanderen en Neder-
landstalig Brussel en met ons budget dat niet meer kan 
stijgen, kunnen we het huidig aantal van 18 maatschap-
pelijk werkers niet meer doen toenemen. Personen met 
MS zijn in veel meer gevallen dan vroeger in staat om de 
regie van de begeleiding zelf te organiseren. Dit komt 
door een mix van verschillende factoren. Zo wordt de di-
agnose steeds vroeger gesteld (wat PmMS betekent die 
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vlot gebruik maken van moderne IT-systemen en sociale 
media) en door beter gerichte medicatie kunnen PmMS 
steeds vaker langer stabiel blijven. Dat heeft uiteraard 
gevolgen voor de begeleiding en dienstverlening door 
de maatschappelijk werkers.

Naast het feit dat de maatschappelijk werkers sinds vorig 
jaar stapsgewijs ‘omgeschoold’ worden om die nieuwe 
aanpak in hun werking te integreren, loopt tegelijk een 
vormingstraject om met nieuwe IT middelen om te leren 
gaan. En net daarin speelt de website die momenteel in 
wording is een grote rol. Het zal een platform worden 
waar op een interactieve en gerichte wijze genavigeerd 
kan worden om informatie te verkrijgen, gelinkt aan 
concrete vragen, en dit aangepast aan diverse contact-
modi (smartphone, tablet, laptop), maar ook aan diverse 
wijzen waarop gereageerd zal worden. Er wordt een 
‘GPS’-functie ingebouwd die de persoon met MS of zijn 
omgeving moet toelaten om doorheen het oerwoud 
aan dienstverlening op federaal en Vlaams niveau te 
kunnen zoeken naar wat een antwoord biedt op de spe-
cifieke vraag of waar men terecht kan om dat te weten 
te komen. Zo kan men de eigen vragen opgelost krijgen 
tot bij de dienstverlenende instanties zelf. Geraakt men 
toch niet waar men terecht wil komen of loopt het niet 
zoals gewenst, dan zijn de maatschappelijke werkers er 
in tweede instantie om telefonisch, per e-mail, skype of 
chat (die laatste twee nemen we in overweging voor de 
toekomst) gecontacteerd te worden en zo ofwel van-
uit de eigen kennis ofwel via hun eigen contacten een 
oplossing aan te bieden. Deze vorm van begeleide’ zelf-
hulp’ of in een geleerde term ‘zelfmanagement’  is voor 
de overheid in Vlaanderen de weg die bewandeld moet 
worden en die we dus ook gedeeltelijk mee zullen vol-
gen door de installatie van de nieuwe site. Betekent dit 
dat we dan geen huisbezoeken meer zullen vastleggen? 
Zeker niet, maar wel heel gericht voor PmMS die spij-
tig genoeg deze vorm van zelfredzaamheid niet meer 
aankunnen of die er alleen voor staan en niet kunnen 
rekenen op een goede thuisomkadering van familie en 
mantelzorg.

Dringende noodzaak aan investeringen

Om een dergelijke interactieve site te maken is er op di-
verse vlakken heel wat kennis nodig nodig. Zelf eraan 
beginnen is ondenkbaar. Een selectie van gespeciali-
seerde sitebouwers was nodig om er die firma Novation 
uit Genk uit te halen die prijs/kwaliteit kon leveren wat 
wij nodig hadden. En het is ook een heel proces dat 
doorlopen moet worden. Vanuit de directie (lees: het 
diensthoofd van de centrale administratie die eindver-
antwoordelijke is van dit project, met het diensthoofd 
sociale dienst, het diensthoofd vrijwilligerswerking 
en mezelf ) en Glenn Buvens als ervaringsdeskundige, 
wordt dit project samen met de recent aangeworven 
communicatieverantwoordelijke volledig uitgewerkt, 
zowel inhoudelijk als qua ‘look & feel’. Tussentijds, wan-
neer een deel uitgewerkt is, wordt dit getoetst aan een 
panel van vrijwilligers, personen met MS die eveneens 
voldoende technische knowhow hebben om bij te stu-
ren.

Koken kost geld. En dan gaat het om een flinke investe-
ring om de site te bouwen en, dat vergeet men veelal, 
een blijvende investering om die site inhoudelijk up-to-
date en technisch op niveau te houden. Voor dit soort 
investeringen dienen middelen aangewend te worden 
die de MS-Liga Vlaanderen enkel maar kan halen uit 
het eigen vermogen. Een van de grote stappen in het 
transitietraject dat we aan het voorbereiden zijn om 
de Liga klaar te krijgen voor de nieuwe zorgsystemen 
en om de dienstverlening aangepast te krijgen aan de 
veranderende noden van veel PmMS, is dus de beslis-
sing te nemen om die nodige middelen effectief uit het 
vermogen te reserveren voor de realisatie van de site 
en de verdere follow-up. Dit betekent concreet dat het 
verder gaat dan technische ondersteuning. Elke site op 
dit niveau is gedoemd om binnen de kortste keren haar 
oorspronkelijk doel te verliezen als er geen personeels-
lid actief zorgt voor het beheer en de inhoudelijke up-
dates. Die kost op lange termijn garanderen is bijgevolg 
noodzakelijk.

Luc DE GROOTE
Directeur MS-Liga Vlaanderen
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Hervorming van het 
Sociaal MS-Fonds 
Als je een trouwe lezer van dit tijdschrift bent, weet je 
waarschijnlijk dat MS-Liga Vlaanderen reeds jaar en dag 
een Sociaal MS-Fonds heeft. Dit fonds wil aan de leden 
met MS onder bepaalde voorwaarden een financiële 
tegemoetkoming geven, met de bedoeling een aantal 
meerkosten ten gevolge van de ziekte te drukken. Zoals 
ook in het artikel ‘alle beetjes helpen’ elders in de MS-
Link (p. 18-21) te lezen is, heb je door chronisch ziek te 
zijn aan de ene kant veelal extra kosten en aan de an-
dere kant inkomensverlies. Met minder inkomen moet 
je dus meer bekostigen. Vandaar dat in de mate van het 
mogelijke MS-Liga Vlaanderen een duwtje in de rug wil 
geven.

Dit Sociaal MS-fonds voorziet een tegemoetkoming in 4 
domeinen, namelijk: 
• Thuiszorg (o.a. poets- en gezinshulp, dienstenche-

ques, wijk-werken, dagcentrum, …)
• Hulpmiddelen (rolstoel, elektronische relaxzetel, lift-

systemen, verzorgingsbed- en tafel)
• Verzorging (verzorgingsmateriaal wonden, voe-

dingssonde en –pomp, aspiratiesonde) 
• Psychologische begeleiding

Het Sociaal MS-Fonds betekent voor de MS-Liga Vlaan-
deren een zware investering. In 2016 bedroeg de jaar-
uitgave ongeveer 113 000 euro. Voor 2017 zijn, op het 
moment van het schrijven van dit artikel, de cijfers nog 
niet bekend. De uiteindelijk uitgave voor het verwer-
kingsjaar 2017 zal echter hoger zijn, aangezien de on-
kosten uitzonderlijk over anderhalf jaar in rekening wer-
den gebracht (zie verder). Dit zijn belangrijke sommen, 
maar het Fonds is volgens ons een meerwaarde in onze 
dienstverlening, ook al zijn wij een vzw die zuinig moet 
omspringen met haar middelen. 

Desalniettemin, rekening houdend met het groeiend 
aantal leden, moet het SMS-Fonds op lange termijn fi-
nancieel houdbaar blijven. Daarom is beslist tot verdere 
hervorming, lees besparing vrees ik (voor 2017 was er 
reeds een aanpassing waarbij o.a. de maximumbedra-
gen van de tegemoetkomingen werden afgetopt).

Nieuwe voorwaarden vanaf 2018

• Het gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin 
mag niet hoger zijn dan 37 461,32 euro (voorheen 
was de maximumgrens 45 000 euro). 

• Dit bedrag is tweemaal het bedrag van de inkomens-
grens die wordt gehanteerd bij het bepalen van de 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming vanwege 
het Riziv, nl. 18 730,66 euro (index september 2017). 
Dit is ook een grens die in de lijn ligt van inkomens-
grenzen die andere instanties en overheden toepas-
sen. Bedoeling is om dit bedrag telkens op 1 januari 
aan te passen indien er het jaar voordien een indexa-
tie is geweest.  

• Bij het indienen van de documenten vragen wij om 
een kopie van het laatste aanslagbiljet toe te voegen 
(voor 2018 zal dit het jaar van inkomsten 2016 zijn). 
Voor personen die de verhoogde tegemoetkoming 
hebben, volstaat een klevertje van het ziekenfonds 
en wordt geen kopie van het aanslagbiljet gevraagd. 

• In het domein hulpmiddelen hanteren we volgende 
regels:
o We voorzien enkel nog een tegemoetkoming 

voor hulpmiddelen waarvoor geen toelage is 
vanuit het VAPH, Riziv en dergelijke.

o Er is geen tegemoetkoming meer mogelijk voor 
een therapeutische bewegingstrainer en WalkAi-
de. 

o Bij de liftsystemen is er nu een tegemoetkoming 
mogelijk voor een traplift, indien er geen tege-
moetkoming is van een andere instantie.
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Terug naar kalenderjaar

Omwille van boekhoudkundige redenen, liep sinds ver-
schillende jaren het refertejaar van 1 juli van het ene 
jaar tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Omdat het 
boekhoudkundig terug mogelijk was om de afrekening 
per kalenderjaar te laten verlopen en dit administratief 
ook duidelijker en eenvoudiger is, kon je voor het re-
fertejaar 2017 de onkosten vanaf 1 januari tot en met 
31 december inbrengen. Hierbij werd echter ook de 
periode van 1 juli tot en met 31 december 2016 mee in 
rekening gebracht. De onkosten voor 2017 liepen dus 
uitzonderlijk over anderhalf jaar. Het bedrag van de 
tegemoetkoming werd in die verhouding aangepast. 
Vanaf 2018 bekijken we terug de onkosten in de periode 
van 1 januari tot en met 31 december.

In de volgende MS-Link, die eind augustus verschijnt, 
zal je de volledige informatie omtrent de voorwaarden 
vinden, alsook waarvoor wij een tegemoetkoming ge-
ven en hoeveel dit maximum kan bedragen. Dit wordt 
samengevat in een apart document waar ook het aan-
vraagformulier in vervat zit. Hou dus alle documenten 
die onkosten in de bovenvermelde domeinen kunnen 
bewijzen goed bij. 
Aarzel bij vragen echter niet om de maatschappelijk 
werker van je regio te contacteren.

Stiene CATTEEUW
Maatschappelijk Werker MS-Liga Vlaanderen
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Zee in zicht!
Vakantie Ter Helme

Datum: van maandag 8 oktober t.e.m. zaterdag 13 oktober 2018.

Plaats: Ter Helme  –  Kinderlaan 49-51  –  8670 Oostduinkerke  – tel.  058 23 45 02
 Dit gerenoveerd centrum is voorzien voor rolstoelgebruikers.

Prijs: € 350 per persoon of € 480 voor wie een kamer voor één persoon wenst.
 Inbegrepen in de prijs: logies, drie maaltijden per dag, lakens, handdoeken en de nodige ont-

spanning.
 Opgelet, het aantal singles is beperkt. Indien er te veel singles worden gevraagd, werken 

we met een wachtlijst!

Organisatie:      -    Gedurende de hele week is er een hulpploeg aanwezig met verpleegkundigen 
       en begeleiders. 
       Overdag staan zij voor je klaar om je verlof zo aangenaam mogelijk te maken. 
       Er wordt nachtopvang voorzien.
 -     Tijdens de week wordt ontspanning aangeboden waar iedereen vrij kan aan deelnemen.
 -     De organisatiekosten (logies en maaltijden van de hulpploeg) en de animatiekosten worden 
       door de Nationale Loterij en de MS-Liga gedragen.

Begeleiding:     Indien je veel hulp nodig hebt bij je dagelijkse activiteiten, is eigen begeleiding aangewezen. In-
dien het vakantiecomité vermoedt dat jouw zorgbehoefte te groot is, neemt de maatschappelijk 
werker van de MS-Liga met jou contact op.

Lidmaatschap:   Om deel te nemen moet je lid te zijn van de MS-Liga Vlaanderen vzw.

Inschrijven:     Inschrijven kan via onze website www.ms-vlaanderen.be vóór 31 mei 2018. Ook het voorschot 
moet zo vlug mogelijk worden gestort. De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum. Let 
op de plaatsen zijn beperkt. We werken met een wachtlijst indien er meer inschrijvingen zijn. 

Wij zullen alles in het werk stellen opdat het voor jou een deugddoend weekje wordt!

Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen

Met dank aan Nationale Loterij

Had je na het lezen van vorige MS-Link meteen zin om je koffers te pakken en ook mee te gaan op binnenlandse 
vakantie? Goed! Want in 2018 kunnen we opnieuw een vakantie organiseren voor leden uit de provincies Ant-
werpen, Limburg en Vlaams-Brabant en Brussel in het vakantiecentrum Ter Helme (Oostduinkerke).

Uit de werking
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Mag ik het ook weten?
Tienerweekend aan zee voor 
de broers, zussen en kinderen

Waar en wanneer?
Dit weekend vindt plaats op 19, 20 en 21 oktober 2018 
in het mooie, leuke Vakantieverblijf  "Het Galjoen" Vosseslag 17-21 in De Haan aan Zee.

Wat gaan we doen?
Op vrijdagavond verwelkomen we jullie allemaal en maken we op een leuke manier kennis met elkaar. Zaterdag en 
zondag staan er informatiemomenten over MS op het programma en praten we over wat MS betekent voor je fami-
lie. Maar we hoeven natuurlijk niet altijd serieus te zijn, dus we wisselen graag af met toffe activiteiten zoals sporten, 
gekke spelletjes en zwemmen! 

Het weekend wordt begeleid door enthousiaste jonge vrijwilligsters en medewerksters van de MS-Liga.

Prijs?
€ 35
€ 30 vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin

Heb je vragen, dan kan je steeds terecht bij de Projectcoördinator Katrien Tytgat (0477 425 429 of project.coordina-
tor@ms-vlaanderen.be) of bij Ludwina Cleys (0470 13 05 85 of ludwina.cleys@ms-vlaanderen.be).

Heb je interesse?
Schrijf je dan (vóór 1 oktober) in aan de hand van de uitnodiging op de website www.ms-vlaanderen.be.
We hopen jullie te mogen verwelkomen. Opgepast het aantal deelnemers is beperkt tot 16. 

Tot dan!
Katrien TYTGAT en Ludwina CLEYS

Ben je 10 tot 14 jaar oud met een ouder, broer of zus met MS? Wil je meer weten over de ziekte MS, maar wil je 
ook een leuk weekend vol plezante activiteiten beleven? Kom dan eind oktober mee uitwaaien in De Haan.
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Vrijwilligen

 
Diversiteit in vrijwilligerswerk
 

Vrijwilligerswerk evolueert 

Vrijwilligerswerk is niet samen te vatten in één simpele 
taakomschrijving die past bij één type persoon.
We moeten met andere woorden aandacht hebben voor 
wat concreet verandert bij onze Personen met MS en de 
mantelzorgers, voor de vrijwilligers die hen op alle ge-
bied ondersteunen, zonder daarbij het warm water te 
willen uitvinden. Ongetwijfeld zijn er ook heel wat raak-
punten met andere organisaties. Laten we dus niet alleen 
intern van elkaar leren, maar ook de link blijven leggen 
met mogelijke partners. Vanuit die gedachtegang is de 
jaarlijkse studiedag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk ideaal.

Vrijwilligerswerk is een vak apart … en vooral ook heel divers. Niet alleen de mensen zijn van verschillende ‘ma-
kelij’, met elk hun eigen expertise, verwachtingen, tijdsbestek, favoriete bezigheden enzovoort. Ook de taken 
en opdrachten zijn erg uiteenlopend. Daarbij komt ook nog eens dat er momenteel heel wat mogelijkheden zijn 
om een steentje bij te dragen die enkele tientallen jaren geleden stomweg niet bestonden. Denk bijvoorbeeld 
maar aan alles wat we tegenwoordig digitaal (kunnen) doen.

De vrijwilliger evolueert

Niet alleen het vrijwilligerswerk evolueert. Wie vrijwilligt 
maakt ook zelf een metamorfose door. Leg je oor maar 
eens te luisteren bij onze helpende handen. Zij zullen 
zonder twijfel beamen dat ze door hun vrijwilligerswerk 
van het ene in het andere zijn gerold, talenten hebben 
ontdekt en ontplooid die diep verborgen lagen en blij-
ven ‘verjongen’, dankzij de samenwerking met een diver-
se groep mensen. Vrijwilliger zijn is een ideale gezond-
heidskuur.

Mogelijke taken buddies

gezelschap boodschappen etentje

uitstappen vervoer andere

doktersbezoek administratie
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Vrijwilligen

 
Verslag studiedag ‘Iedereen Vrijwilligt’
 

Hoe kan je de drempels in een organisatie verlagen? Hoe 
krijg je meer diversiteit in je werking? Deze studiedag 
probeerde de deelnemers hierbij gerichte informatie te 
geven. Ook enkele goede praktijken werden voorgesteld.
Wanneer wij het hebben over diversiteit, dan mag dit 
begrip zeker niet verengd worden tot kleur en afkomst. 
Het gaat ook om gender, leeftijd, scholingsgraad, handi-
cap enzovoort. Iedereen moet kansen krijgen om vrijwil-
ligerswerk te doen. Ze moeten kunnen focussen op hun 
sterktes en hierbij ondersteuning en kansen krijgen om 
te groeien.

Tijdens de Week van de Vrijwilliger organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk meestal een boeiende 
studiedag. Dit jaar was de titel 'Iedereen Vrijwilligt'. Het centrale thema was: toegankelijkheid en diversiteit  in 
het vrijwilligerswerk. Meer diversiteit is goed voor een organisatie, want ze verbreedt haar wervingspotentieel 
en ze geeft meer zuurstof aan haar organisatie. Nochtans blijkt uit cijfers en praktijk dat de creatie van een di-
verse vrijwilligersorganisatie niet altijd evident is. 

Vrijwilligerswerk creëert verbondenheid tussen mensen.
Eva Hambach ,directeur van het Vlaams Steunpunt vrij-
willigers lichtte kort het ‘Gecoordineerd Vlaams vrijwilli-
gersbeleid’ toe. De visie is gebaseerd op 6 basiselemen-
ten:
1. Vrijwilligerswerk zuiver houden (duidelijke definitie 

van het vrijwilligerswerk)

2. Vrijwilligers beschermen (o.a. verzekeringen)

3. Inzetten op ondersteuning en informatie voor vrijwil-
ligers (bv. vorming)

4. Het verenigingsleven ondersteunen (o.a. digitaal lo-
ket)

5. Iedereen de kans geven om vrijwilligerswerk te doen

6. Vrijwilligerswerk promoten  en zichtbaar maken

Meer informatie vind je op de website www.vlaanderen-
vrijwilligt.be. 

Het was een boeiende, leerrijke studiedag waaruit we 
toch wel enkele nuttige tips konden halen. Wat we ook 
meenemen is het gevoel van herkenning dat ook ande-
ren erkennen dat vrijwilligerswerk sterk veranderd is en 
dat er nood is aan verjonging.

Katrien TYTGAT

 
Diversiteit in vrijwilligerswerk
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Op de praatstoel met Guy DE VOS

Op de praatstoel

Ik heb zo het gevoel dat ik een afscheidstournee begon-
nen ben. Zoals een overjaarse zanger nog eens het sport-
paleis vol wil krijgen en een stotterende toneelspeler nog 
eens voor volle zalen wil optreden, zo ook heb ik de indruk 
terug te gaan waar het ooit begon.

Naast een memorabele praatstoel met Wivine Schotte en 
een innige intellectuele omarming met Anny Vanherck, 
mag ik nu een geestelijke verrijkende, maar fysieke uitput-
tende confrontatie aangaan met Guy De Vos. Juist, dié Guy. 
Onze Allerbekende en Alomtegenwoordige Guy. Ik schrijf 
beide woorden met een hoofdletter omdat geen vergade-
ring, geen commissie, geen provincie, geen afdeling, geen 
bestuur hem vreemd is. Evenmin is hij onbekend voor ie-
dereen die ooit maar een link met de MS-Liga heeft.  

Guy is geboren in 1951. Na zijn studies technisch ingeni-
eur behaalde hij een licentie en aggregaat Germaanse Fi-
lologie. Net zoals elke leergierige en jachtige volwassene 
wilde hij de wereld zien. Maar koken kost geld en hij moest 
op zoek naar een zeker bron van inkomsten.  Als student 
werkte hij in een feestzaal om een stuivertje te verdienen 
om zijn studies te betalen.

Hij ging aan de slag bij een familiaal vleesverwerkend be-
drijf dat zich specialiseerde in de uitvoer van varkensvlees. 
Als eigenaar van een rijbewijs C reisde Guy vrolijk, gedre-
ven en enthousiast Europa rond.

Vervolgens heeft hij in een distributiebedrijf gewerkt met 
zetel te Antwerpen van waaruit hij eveneens Europa rond 
moest rijden (of rondjes moest rijden), maar dan met een 
andere lading. Polymeren en hun afgeleiden werden 13 
jaar lang in Europa in de meest cultureel verschillende 
landen verkocht. Maar met de gedrevenheid en kennis 
die hem eigen is, won Guy de eerste prijs en ontving zo 
dé prijs van zijn leven: vertegenwoordiger voor het Verre 
Oosten!

“Als gevolg van mijn goede resultaten behaalde ik een 
eerste prijs en werd ik aangesteld als vertegenwoordiger 
voor het Verre Oosten. Ik reisde naar Singapore, Korea, Ja-
pan, Hongkong, Bangkok, Djakarta, Kuala Lumpur en alle 
landen in de regio. Intussen was ik in 1977 gehuwd en 
woonde ik nog in Merelbeke. Nu is dit intussen Lembeke 
geworden.

Tot in 1981 ben ik intensief professioneel actief geweest. 
In dat jaar werd de diagnose gesteld en nam mijn leven 
ongewild een bruuske andere wending. Na deze diagnose 
ben ik nog vijf jaar voor de Belgische Distributie Dienst als 
bediende blijven werken.

Daarna werden de eisen van het vak voor mij te zwaar en 
werd ik niet meer weerhouden voor het uitoefenen van 
een fulltime beroepsactiviteit. In 1986 ben ik gestopt met 
werken.  Intussen was ik bestuurder geworden in de be-
schutte werkplaats Ryhove, waar ik nu nog deel uitmaak 
van de Algemene Vergadering.  Ik was er eveneens part-
time data-analist en heb vanuit deze functie de evolutie 
in het landschap in de zorg- en sociale sector vanop de 
eerste rij kunnen volgen.

Tot mijn 60ste ben ik er nog vrij actief geweest.”

Het verhaal van Guy binnen de MS-Liga is er een van ge-
drevenheid om nieuwe dingen te ontdekken, ze in bewe-
ging te zetten, mensen te zoeken en ze te motiveren om 
steeds opnieuw verder te doen.

“van je hart een steen maken, maar je pluimen niet verliezen …”
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Het is het verhaal van vallen en opstaan, telkens opnieuw 
beginnen, telkens opnieuw stap voor stap een beetje 
vooruitgaan. Evolutie is ook verandering. Wat ooit onder 
impuls van Guy, Marie-Louise Mareen, Monique De Lang-
he, prinses de Mérode als de ‘Patientencommissie’ is be-
gonnen, is intussen geëvolueerd naar een Adviesraad. De 
Adviesraad is een zelfstandig werkende zeer belangrijke 
instantie binnen de MS-Liga, waarin personen met MS uit 
alle provincies zijn vertegenwoordigd.

De grenzeloosheid die hem kenmerkte tijdens zijn profes-
sionele loopbaan, vinden we ook terug in zijn onbeperkte 
globaliseringsvisie binnen de MS-Liga. Als lid had Guy ook 
een mandaat binnen MSIF dat hem in Praag, Reykjavik, 
Oslo, Chicago, Boston, Delhi, Zweden, Barcelona, Berlijn, 
Manchester, London, … bracht.

Niettegenstaande Guy steeds een onbeperkt en grenze-
loos engagement had, heeft hij ook altijd aandacht gehad 
voor de nood aan toegankelijkheid, bereikbaarheid en 
dienstbaarheid. Een liga ten dienste van de personen met 
MS. Er is nood aan een betere en moderne liga, met goed 
werkende structuren, adviesraden, sociale dienst, vrijwil-
ligerswerk, enzovoort.

Geïnspireerd door het verhaal van Guy? Jouw ervaring als Persoon met MS of mantelzorger is van onschatbare 
waarde om de werking van de Liga te verbeteren. Kan jij ideeën, suggesties en opmerkingen bekijken met een 
kritische blik? Ben je bereid om samen met andere lotgenoten (over de provinciegrenzen heen) te zoeken naar 
een consensus? En lukt het jou tot slot om een advies te formuleren waarmee we op een positieve manier kun-
nen blijven bouwen aan de toekomst? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor de Adviesraad!

De Adviesraad voor Personen met MS en familie is een belangrijke gesprekspartner voor de Raad van Bestuur 
(RvB) van de MS-Liga. Op regelmatige basis vergadert de Adviesraad over specifieke thema’s en worden de ad-
viezen doorgegeven aan de RvB. Ook omgekeerd toetst de RvB regelmatig nieuwe ideeën of denkpistes af bij 
de Adviesraad.

Iets voor jou? Neem dan zeker contact op met Anneke De Blende, voorzitter van de Adviesraad (anneke.
de.blende@ms-vlaanderen.be).

Goed om weten: Laat je niet tegenhouden door eventuele verplaatsingsproblemen. De Adviesraad zoekt graag 
mee naar een oplossing.

Van de 12 leden van de huidige redactieraad van MS-Link 
(in 1991 nog De Sleutel) zijn wij de twee enige overblij-
vers. Zeker een reden om contact te blijven houden …

Van Guy krijg je nooit genoeg.  Je hebt het gevoel dat je 
met hem nooit uitgepraat geraakt. Het zijn niet alleen ver-
halen die de mensen raken, maar ook creatieve suggesties 
om de structuren van de MS-Liga te verbeteren, de com-
municatie te optimaliseren en de continuïteit te garande-
ren. Steeds kritisch constructief en observerend vernieu-
wend, zet Guy je op scherp en daagt hij je uit om nieuwe 
denksporen te vinden of te ontdekken.

Wie (zoals ik nu) een beetje creatiefloos, futloos, tempe-
ramentloos is … kan ik één iets aanraden: maak een af-
spraak met Guy en filosofeer erop los. Het brengt je op 
ideeën, het geeft je inspiratie en ’t geeft je vleugels.

En een ‘wistje’ om te besluiten: dit jaar is Guy 41 jaar ge-
huwd! De vorige verjaardag heb ik gemist, maar ik wil wel 
op de eerste rij staan om bij de volgende het glas te heffen 
op de volgende(n) …!

Benoît ANTHONIS

Wie Guy wil contacteren weet hem ongetwijfeld te berei-
ken op guydevos1@skynet.be

OPROEP
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Portret

Portret Greet Jansen

Waarom heb je voor MS-Liga gekozen?

Ik heb mij altijd meer thuis gevoeld in de non-profitsector 
dan in de commerciële wereld. Producten aan de man 
brengen heeft mij nooit goed gelegen. Ideeën uitwisse-
len, verspreiden of ‘verkopen’ daarentegen wel. Schrijven, 
plannen uittekenen, mensen verbinden, … ik doe dat al-
lemaal doodgraag. Dat voortdurende schakelen tussen 
strategisch denkwerken en uitvoerende opdrachten vind 
ik heel boeiend. Het houdt mij scherp én houdt mijn blik 
gefocust op het belangrijkste doel: de meerwaarde voor 
de persoon met MS en zijn betrokkenen.

Want het allerbelangrijkste voor mij is dat de MS-Liga een 
organisatie is waar ik volledig achter kan staan. Ik zou dat 
niet kunnen, de hele dag communiceren over iets waar ik 
niet in geloof. Het is een cliché, maar iedereen zoekt uit-
eindelijk naar een plek waar hij zich thuis voelt en op een 
aangename manier zich nuttig kan maken. En dat heb ik 
hier gevonden.

De MS-Liga is volop in verandering. Hoe ervaar 
jij dat?

Het is overduidelijk dat de MS-Liga in volle evolutie is. Niet 
dat ik al een compleet plaatje heb van alles wat in de Liga 
gaande is. Daarvoor werk ik hier nog niet lang genoeg. 
Toch is het merkbaar aan de ‘feel’ van de organisatie. Er zit 
een soort van dynamiek of swung in die typisch is voor 
een organisatie in volle groei. Het zijn boeiende tijden, dat 
is zeker.

Zoals ik al zei is zes maanden erg kort om zo’n brede or-
ganisatie van A tot Z te kennen. Daarbij komt nog dat ik 
de geschiedenis van keuzes en projecten wat mis. Daarom 
probeer ik zoveel mogelijk mee te luisteren en die info zo 
goed mogelijk te ‘sponzen’. Collega’s, Personen met MS, 
vrijwilligers die al jaren meedraaien, … ze zijn op alle ge-
bied een echte bron van informatie. Niet schrikken dus als 
ik plots een vragensalvo afvuur. Ik ben dan gewoon weer 
aan het sprokkelen om de puzzel te vervolledigen.

Veel vragen stellen, vind je dat belangrijk?

Zeker! Er wordt weleens gezegd dat stomme vragen niet 
bestaan. Wel, … ik vind het vooral doodjammer wanneer 
er géén of te laat vragen gesteld worden. Een open-vra-
gencultuur is echt zo belangrijk, zeker wanneer er veel 
verandert. Het is net door vragen te stellen en open te 
staan voor andere mensen, meningen en ideeën dat je iets 
nieuw kan ontdekken. Onder de voorwaarde dat je jezelf 
ook openstelt voor het antwoord natuurlijk. Anders is het 
een maat voor niets.

Als kind doen we niet anders. Waarom? Wanneer zijn we 
er? Wat wil dat zeggen? We stellen voortdurend vragen. 
Naar mijn gevoel zijn volwassenen dat wat verleerd. Terug 
wat meer kinderlijke openheid en verwondering zou ons 
allen goed doen. Als ik een kleine oproep over communi-
catie in deze tekst mag smokkelen, laat het dan deze zijn.

Genoteerd!

Sinds november hebben we een nieuwe communicatieverantwoordelijke in ons midden. Tijd om haar even aan 
jullie voor te stellen.
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Naar welke nieuwe ontwikkeling kijk je vooral 
uit?

Er liggen heel wat interessante projecten op de stapel 
waar ik ook mijn schouders onder kan zetten. De nieuwe 
website is sowieso eentje op de lijst waar zowel ik als heel 
wat van onze leden naar uitkijken. Dit jaar zal een deel van 
mijn tijd naar het denk- en schrijfwerk gaan. Vanaf volgend 
jaar zal het vooral om de voortdurende infostroom gaan. 
Er komt uiteraard heel wat meer bij kijken dat gewoon wat 
teksten en foto’s in een scherm gooien, maar het is heel 
boeiend werk en ook een belangrijke stap voorwaarts.

En verder kijk ik ook altijd uit naar positief nieuws uit het 
medische front, al kan ik op dat gebied weinig betekenen.

Je hebt communicatie gestudeerd en bent 
communicatieverantwoordelijke voor MS-Liga 
Vlaanderen. Wil dat zeggen dat jij altijd online 
te vinden bent?

Nee, zeker niet. Dat zou teveel van het goede zijn. Zo’n 
ganse dag prikkels langs alle kanten: telefoon, e-mail, 
Facebook, bezoekers, collega’s die iets vragen, … ik kan 
daar goed mee om. Maar ik heb toch ook echt mijn stil-
temomenten nodig om de batterijen op te laden. Thuis 
kan ik met gemak alles eens even uitschakelen. Het is 
trouwens in die rust dat het echte broeden begint en de 
beste ideeën bovenkomen. Bovendien vind ik écht sociaal 
contact te belangrijk. Meestal gaan dan alle toestellen of 
andere ‘storende elementen’ uit.

Sociale media zijn wel fantastisch om snel iets af te spre-
ken of om op de hoogte te blijven van vrienden en kennis-
sen in het buitenland. Dat ging vroeger veel moeizamer, 
waardoor ik jammer genoeg enkele mensen uit het oog 
ben verloren. Nu zijn er zoveel opties om toch contact te 
houden. En het wordt ook gemakkelijker om te connecte-
ren met mensen met dezelfde interesses. Zo heb ik al jaren 
discussies over boeken enz. met mensen over de hele we-
reld. Heel verhelderend.

Waarmee ben je in je vrije tijd graag bezig?

Wroeten in de aarde, plantjes verzorgen, nieuwe bloemen 
ontdekken, … ik word daar echt intens gelukkig van. Zo 
ben ik momenteel een border aan het aanplanten met al-
lemaal blauwachtige planten (mijn favorietjes) en van het 
opzoeken en uittekenen alleen word ik al blij. Het zit bij 
mij echt in de kleine dingen (lacht). Sinds vorig jaar heb ik 
ook het wandelen herontdekt. Ideaal wanneer sporten op 
een vast tijdstip niet in te plannen valt. In Limburg (waar 
ik nog maar enkele jaren woon) valt er nog veel te ontdek-
ken, dus dat komt goed uit.

Verder studeer ik ook nog filosofie. Gelukkig is dat een van 
de weinige universitaire richtingen die je ook volledig ’s 
avonds kan volgen. Toch is het niet altijd gemakkelijk om 
alles te combineren en moet ik er ook veel andere vrije-
tijdsbestedingen voor laten. Maar het is het zeker waard!

Nog iets om op de valreep toe te voegen?

Vragen zijn altijd welkom.
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Mont Ventoux met extra gewicht? 
Zwaar onder de indruk van 2 
moedige dames

Leen en  lies, 2 zussen met MS, gingen de uitdaging aan 
van “Comopsair goes MS” om de Mont Ventoux te beklim-
men met 45 andere personen met MS. Zij deden dit wel 
op een zeer speciale manier. Leen is een dappere brand-
weervrouw en wandelde in die uitrusting de berg op. 
Lies is een fervent crossfitter en ging de Mont Ventoux op 
met haar gewichtsvest van 10 kg. Met hun extra bagage 
hoopten ze in de kijker te staan om op die manier geld in 
te zamelen dat 100% integraal naar de Nationale Belgi-
sche MS-Liga gaat als steun voor alle personen met MS. 

Hun motivatie voor deze dappere actie op hun website 
www.msisterstothetop.be wil ik hier echt citeren: “Net 
omdat we zo dankbaar zijn dat we nog mogen genieten 
van een goede gezondheid, willen we ons inzetten voor MS-
patiënten die reeds in een later stadium van de ziekte zitten. 
We nemen hun en onze bagage van de ziekte mee naar bo-
ven om het op de top van ons af te werpen, om te tonen dat 
MS ons niet maakt wie we zijn.”

Communicatie en fondsenwerving
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Tijd voor een testament?
De hervorming van het Belgisch erfrecht brengt enkele 
belangrijke wijzigingen.

Zoals u weet, is MS-Liga Vlaanderen vzw voor haar wer-
king voor maar liefst 80% afhankelijk van giften en lega-
ten.
Indien we een jaar zeer weinig of geen inkomsten ont-
vangen vanuit legaten, drukt dit jammer genoeg een 
zware stempel op het resultaat van dat werkingsjaar.
Reden te meer dus om onze leden, personen met MS en 
sympathisanten grondig te blijven informeren en te la-
ten overwegen, of anderen te laten overtuigen MS-Liga 
Vlaanderen vzw mee op te nemen in hun testament. 

We wensen iedereen uiteraard een lang, vreugdevol 
en liefdevol leven, maar schuwen het thema liever niet, 
overtuigd van het belang van een weloverwogen (en fis-
caal interessant) testament en opdat u weet, hoe u, in-
dien u dit wenst, uw steentje kan bijdragen in de werking 
van MS-Liga Vlaanderen vzw. Nu en in de toekomst.

Wetten veranderen

Het huidige erfrecht is grotendeels gebaseerd op een 
verouderd maatschappijmodel waarin het klassieke ge-
zin (gehuwde ouder met kinderen) minder de norm is 
geworden. Meer en meer partners huwen niet en wo-
nen wettelijk of feitelijk samen. Ook de toename van het 
aantal hersamengestelde gezinnen zorgt voor nieuwe 
uitdagingen met betrekking tot de verhouding tussen 
stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers 
en -zussen en de stiefouders. 

De complexiteit van de maatschappelijke realiteit dwong 
te wetgever tot een flexibilisering van het erfrecht, die 
toelaat om in te spelen op de veelheid aan familievormen. 
Bij veel burgers leeft de wens tot meer autonomie, zodat 
men een erfrecht ‘op maat’ kan uitwerken, aangepast aan 
de eigen specifieke situatie. De vernieuwing zorgt voor 
een beter evenwicht tussen individuele keuzevrijheid 
en familiale solidariteit.

Op 1 september 2017 werd de Wet tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe re-
gels treden in werking op 1 september 2018. Ze zijn 
van toepassing op overlijdens vanaf dan. Voor overlij-
dens tot die datum gelden de huidige regels nog.

Hebt u reeds schenkingen gedaan, dan kan het in sommi-
ge gevallen nuttig zijn om de huidige regels te behouden 
met betrekking tot de waardering en het karakter van de 
schenking (werd de schenking al dan niet op voorschot 
van erfdeel gedaan). Hiertoe dient u een verklaring af te 
leggen bij een notaris. U heeft daarvoor nog de tijd tot en 
met 31 augustus 2018. Het is dus van belang om een be-
staande planning opnieuw vanonder het stof te halen en 
na te gaan of er desgevallend aanpassingen moeten of 
kunnen gebeuren, dan wel of een verklaring van behoud 
al dan niet opportuun is.

B e l a n g r i j k ! 
 
De wet wijzigt ook heel wat bepalingen niét. 
Zo wordt er niets veranderd aan de regels van de wette-
lijke devolutie. Deze regels bepalen wie bij uw overlijden 
uw erfgenamen zijn en wat zij erven, voor zover u van deze 
regels testamentair of contractueel niet afgeweken bent. 
 
Deze wet staat ook los van de erfbelasting of successie-
rechten die moeten betaald worden bij uw overlijden. 
Dit is een bevoegdheid van de gewesten en elk gewest 
heeft zo zijn eigen tarieven. Wat geldt in het Vlaams 
Gewest, kan dus verschillen van wat geldt in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest dan wel het Waals Gewest. 
 
Het is de plaats waar u in de periode van vijf jaar voor uw 
overlijden het langst gewoond heeft, die bepaalt welke 
tarieven er van toepassing zullen zijn.

Communicatie en fondsenwerving
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We zijn niet volledig vrij om ons vermogen toe te bedelen 
of na te laten aan wie ons lief is. Bepaalde erfgenamen 
hebben recht op een deel van onze nalatenschap. Dat mi-
nimumdeel is de reserve. Het deel waar we wèl vrij over 
kunnen beschikken, noemen we het beschikbaar deel.

Hieronder vatten we de belangrijkste punten 
van de hervorming even samen:

Uw kinderen: 
• Uw afstammelingen (kinderen, of bij vooroverlijden 

van een kind diens kinderen) erven elk evenveel van 
u indien u niets onderneemt. 

• Zij hebben zelfs een voorbehouden erfdeel (reserve)l 
waarop zij altijd aanspraak kunnen maken. In de hui-
dige regeling hangt dit voorbehouden erfdeel af van 
het aantal kinderen dat u nalaat (vb. één kind heeft 
recht op minimaal de helft van uw nalatenschap, twee 
kinderen hebben samen recht op ⅔ van uw nalaten-
schap, etc). Vanaf 1 september 2018 zal het voorbe-
houden erfdeel van afstammelingen (samen) 50% 
van de nalatenschap bedragen, ongeacht hoeveel 
afstammelingen er zijn. Hierdoor wordt het beschik-
baar deel (het deel waarmee u kan doen wat u wil) 
vastgeklikt op 50% van de nalatenschap.

• Met dit beschikbaar deel kan u één of meerdere 
kinderen specifiek gaan bevoordelen maar ook de 
langstlevende echtgeno(o)t(e) of partner, stiefkinde-
ren, kleinkinderen of derden. 

o Voorbeeld 1: U hebt 2 kinderen A en B. Zij hebben 
minstens samen recht op 50% van uw nalatenschap. 
U wil echter 1 kind bevoordelen bij testament. In dat 
geval kan u aan kind A bijvoorbeeld 75% geven en 
aan kind B 25%. 

o Voorbeeld 2: U hebt 3 kinderen. U hebt een testament 
opgemaakt waarbij u alles aan een goed doel nalaat. 
Uw kinderen hebben minsten samen recht op 50% 
van uw nalatenschap. De andere 50% kan toekomen 
aan het goede doel.

Uw stiefkinderen: 
• Stel u laat kinderen na uit een eerste huwelijk alsook 

een langstlevende echtgeno(o)t(e) uit een tweede 
huwelijk. De nalatenschap vererft in de verhouding 
vruchtgebruik (voor de langstlevende)/blote eigen-
dom (voor de kinderen). 

• Voor stiefkinderen is het soms moeilijk het vruchtge-
bruik van hun stiefouder te dulden. Om aan deze pro-
blematiek tegemoet te komen wordt de omzetting 

van het vruchtgebruik vereenvoudigd. Uw kinderen 
zullen tegenover hun stiefouder op eerste verzoek, 
het vruchtgebruik (m.u.v. van het vruchtgebruik op 
de gezinswoning) kunnen laten omzetten in volle ei-
gendom op een deel van de nalatenschap. Zij moe-
ten dus geen cash voorhanden hebben om te kunnen 
omzetten en moeten ook niet wachten om over hun 
deel ten volle te kunnen beschikken tot de stiefouder 
is overleden.

Uw ouders: 
• Stel dat uw ouders nog leven op het moment dat u 

overlijdt en u hebt geen kinderen. In dat geval erven 
uw ouders nog van u, ook al bent u gehuwd of samen-
wonend. Dit zal ook na 1 september 2018 zo blijven. 
Indien u dit niet wenst, omdat u - bijvoorbeeld - uw 
hele nalatenschap aan uw partner wil laten toeko-
men - dan kan dit in de toekomst zo gepland worden 
(vroeger kon dit slechts in bepaalde gevallen). Het 
voorbehouden erfdeel van de ouders (de ascenden-
tenreserve) wordt immers afgeschaft. 

• In ruil voor deze afschaffing hebben ouders wel een 
onderhoudsvordering ten aanzien van uw nalaten-
schap wanneer zij behoeftig zijn op het moment van 
uw overlijden (niet pas nadien). Deze onderhouds-
vordering kan worden voldaan in een rente of ka-
pitaal en beloopt maximum ¼ van de nalatenschap 
(per behoeftige ouder).

• Voorbeeld: U bent feitelijk samenwonend en hebt 
geen kinderen. U kan een testament opstellen waar-
bij u uw volledige vermogen nalaat aan uw partner. 
Zijn uw ouders nog in leven en zijn zij behoeftig op 
het moment van uw overlijden, dan zullen zij uw part-
ner aanspreken om hen een rente of kapitaal uit te 
betalen. Er zullen jaarlijks tabellen worden gepubli-
ceerd om dit kapitaal te berekenen. Zij kunnen even-
wel maximum samen 50% van uw nalatenschap via 
deze onderhoudsvordering ontvangen.

Uw langstlevende echtgeno(o)t(e): 
• Aan de omvang van het voorbehouden erfdeel van 

uw langstlevende echtgeno(o)t(e) verandert niets. 
Deze ontvangt in principe steeds minstens het 
vruchtgebruik van de helft van uw nalatenschap (ab-
stracte reserve) en in ieder geval het vruchtgebruik 
van de gezinswoning en huisraad (concrete reserve).

• Na uw overlijden heeft uw langstlevende echtgeno(o)
t(e) in principe ook recht op vruchtgebruik op al-
les wat u tijdens het huwelijk met voorbehoud van 
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vruchtgebruik, aan uw kinderen hebt gegeven. Uw 
echtgeno(o)t(e) zal dat vruchtgebruik dan mogen 
verder zetten, tenzij hiervan afstand werd gedaan.

• Belangrijk is dat vanaf 1 september 2018 de langst-
levende echtgeno(o)t(e) geen vruchtgebruik meer zal 
hebben op goederen die u aan uw kinderen hebt ge-
geven voor het huwelijk.

Inkorting/inbreng: 
• Stel u hebt schenkingen gedaan die afbreuk doen aan 

het voorbehouden erfdeel van uw afstammelingen. 
Deze kunnen dan de goederen die te veel toekomen 
aan deze begiftigde terugvorderen.

• Inbreng van de ontvangen schenkingen dient om de 
gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen.

• De inkorting en inbreng zullen vanaf 1 september 
2018 gebeuren in waarde, daar waar zij in de huidige 
regeling de inkorting in principe in natura (de goede-
ren zelf ) gebeurde en de inbreng afhankelijk van het 
voorwerp van de schenking in waarde of in natura ge-
beurde.

• Men zal vanaf 1 september 2018 ook altijd rekening 
houden met de waarde op het moment van de schen-
king en een indexatie aan de index der consumptie-
prijzen toepassen. 

• Hiermee worden de regels van inkorting en inbreng 
wat betreft de waarde en wijze met elkaar gelijk ge-
steld.

• Voorbeeld: U schonk in 2007 aan kind A een woning 
met een waarde van 300.000 euro en aan kind B in 
2009 een som geld van 300.000 euro. U overlijdt na 
1 september 2018. Voor de inbreng zal worden reke-
ning gehouden met de geïndexeerde waardes (niet 
meer met de waarde op het moment van overlijden 
- die evident sterk kan verschillen afhankelijk van het 
soort goed dat werd geschonken). Het onroerend 
goed zelf zal ook niet meer moeten worden inge-
bracht in natura door kind B.

Het verbod op erfovereenkomsten: 
• Het wettelijk verbod blijft behouden maar wordt ver-

duidelijkt en de wettelijke uitzonderingen worden 
uitgebreid.

• Er wordt een globale erfovereenkomst (familiepact) 
ingevoerd die zal toelaten dat moeder en/of vader 
met al hun kinderen een regeling treffen over de ver-
deling van hun nalatenschap. Daarbij kan rekening 
worden gehouden met schenkingen uit het verleden 
en deze die in het familiepact zelf worden gedaan 

maar even goed met andere voordelen die aan één 
van de kinderen werden toegekend (o.a. de zoge-
naamde dienstengiften). Dergelijke regeling zal enkel 
mogelijk zijn met alle kinderen en op voorwaarde dat 
een subjectief evenwicht wordt bereikt.

• Er worden verder ook enkele punctuele erfovereen-
komsten toegelaten.

Een hele boterham, deze hervorming. We hebben ge-
tracht voor u alle wijzigingen, in lekentaal op te lijsten. 
Desalniettemin is het uiteraard aangewezen om uw con-
crete wensen te bespreken met uw notaris.

MS-Liga Vlaanderen vzw als begunstigde?

Overweegt u om MS-Liga Vlaanderen vzw in uw testa-
ment op te nemen als begunstigde? Aarzel dan ook zeker 
niet om advies en specifieke informatie in te winnen bij 
ons. Wij kunnen u gratis, vrijblijvend en in alle vertrouwe-
lijkheid in contact brengen met een van de experts-fisca-
listen van Testament.be. of komen zelf, al of niet begeleid 
door Testament.be, bij u langs.

Contacteer ons:

Liesbeth Poorters
 011 80 89 80, 
  secretariaat@ms-vlaanderen.be
Wij helpen u graag en in alle discretie op weg.

Liesbeth POORTERS
Diensthoofd Centrale Administratie

MS-Liga Vlaanderen vzw 

Bron: www.testament.be ; www.vrt.be ; www.cazimir.be ; www.nagelmac-

kers.be 
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Internationaal

Op de concertaffiche: een grafische illustratie met een 
oranje, rood, groen, bruin en wit vlak, versierd met een 
notenbalk waarop elke noot een punt kreeg ter aandui-
ding van een staccato. Voorspelde dit een concert waarin 
de muziek met veel nadruk gebracht wordt?

In zijn openingswoord verklaarde voorzitter Charles van 
der Straten Waillet dat men in dit herdenkingsjaar een 
reeks zinvolle evenementen met symbolische waarde 
zal inrichten. Het galaconcert vormt daarvan alvast een 
waardige en feestelijke opener.

Omdat de Liga behoort tot de oudste verenigingen voor 
personen met MS op het Europees continent, wordt dit 
jaar de schijnwerper gericht op Europa. De heer Jean-
Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, is 
spontaan en vriendelijk ingegaan op het verzoek om als 
Erevoorzitter van de gala-avond op te treden. 
De voorzitter dankte de sponsors, in het bijzonder BMW 
Belux. Met de opbrengsten van hun golfcompetitie zal 
men de websites van de nationale en gemeenschaps-
liga’s grondig kunnen vernieuwen en afstemmen op de 
behoeften van voornamelijk de jongere personen met 
MS.  

Een woord van dank werd ook gericht aan de verant-
woordelijken van luchtmachtcomponent COMOPSAIR 
die door hun hernieuwde logistieke en menselijke steun 
in 2017 een groot succes hebben gemaakt van de derde 
beklimming van de Mont Ventoux met 48 deelnemers. 
2018 werd door EMSP en MSIF uitgeroepen tot ‘jaar van 
het onderzoek’. In deze context bracht de voorzitter voor-
zichtig het bemoedigende nieuws dat het onderzoek 
vooruitgang boekte, vooral in de behandeling van de ‘pri-
mair progressieve’ vorm. Hij pleitte voor meer middelen 
om gepaste behandelingen aan te bieden aan heel jonge 
PmMS, die soms nog niet eens twaalf jaar oud zijn en wier 
toestand tot wanhoop van hun ouders achteruitgaat.

Op 6 maart vond het jaarlijks Galaconcert van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga plaats in de Henry 
Le Boeufzaal van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Het was een jubileumeditie: de Liga viert dit jaar 
haar 60ste verjaardag. En de leden kwamen in groten getale opdagen: vanuit Vlaams-Brabant alleen al werden 
tientallen kaarten besteld voor personen met MS en hun familie.

Over naar het muzikaal programma waarin gekozen werd 
voor een zang-pianorecital. De Belgische sopraan Sop-
hie Karthäuser, aan de piano begeleid door Eugene Asti, 
leidde het publiek van Mozart via Strauss, Satie en Fauré 
naar Poulenc. Ze gaf het beste van zichzelf (ondanks een 
verkoudheid die bijna besmettelijk leek want uit de zaal 
kwam veel gekuch).

In het tweede deel bracht het Belgian National Orchestra 
de symfonie nr. 25 van Mozart onder leiding van Benja-
min Shwartz die met veel schwung, zonder partituur en 
zonder dirigeerstok dirigeerde. Zo expressief waren zijn 
handen dat het leek alsof hij een onzichtbaar instrument 
bespeelde. Daarbij bewoog hij zich gracieus en soepel als 
een balletdanser. Het orkest bracht een bijzonder homo-
gene klank voort en er was een mooi samenspel met de 
piano. Voorwaar, het galaconcert is altijd een buitenkans 
om muziek op topniveau te horen spelen!

Sponsoring maakte het mogelijk om alle concertgangers 
na het concert een receptie aan te bieden (met, o verras-
sing: verrassingsbrood) waarbij ze nog konden napraten 
in de Hortahal. Aan personen in een rolstoel werd in de 
zaal tijdens de pauze een drankje aangeboden.

Dank gaat naar de deelnemers, sponsors, medewerkers 
en vrijwilligers. 

Het inrichtend comité stond zoals steeds garant voor een 
onberispelijke organisatie en het personeel van Bozar 
verzekerde weer een professionele service.  

Met een belangrijk deel van de opbrengst van dit concert 
verzekert men zorg voor, en begeleiding van personen 
met MS in Brussel en Vlaams- & Waals-Brabant. 

Bea SEBRECHTS

GALACONCERT 2018
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Provincie Limburg

In de provincie Limburg wordt de jaarlijkse contactdag 
georganiseerd in het kader van de WMSDag.
Die zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 16 mei in de 
Universitaire campus Diepenbeek.
We starten om 13u en het einde is voorzien omstreeks 
17u.
We werken rond het thema "de grote MS puzzel"
In de namiddag worden heel wat workshops georgani-
seerd waarin onderzoek en behandeling voor MS aan 
bod komen.

Wereld MS-Dag 30 mei #bringuscloser 
De Wereld MS-Dag 2018 viert alle vormen van onderzoek naar MS. Niet alleen het wetenschappelijk onderzoek 
staat in de kijker, maar ook alle onderzoek naar sociale of andere ondersteuning van Personen met MS.

Provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen is het thema 'Boost your 
Brain'.
We spreken af op zaterdag 26 mei in Revalidatiecentrum 
De Mick in Brasschaat.
We starten om 8.50 u. en het einde is voorzien omstreeks 
13u30.
De dag start met informatie over de nieuwste behande-
lingen, cognitie en cognitieve training en effecten van 
bewegen op MS. Nadien zijn er praktische sessies voor 
Personen met MS, maar ook voor partners.
PmMS kunnen kiezen uit ‘Cognitieve training’, ‘Introduc-
tie mindfulnes’s, of een ‘Happy work-out’. Voor de part-
ners staat er een sessie ‘omgaan met MS’, ‘Beleef MS’, of 
een ‘Praatcafé’ op het programma.

Internationaal

Hartelijk dank aan alle onderzoekers, merci iedereen die 
enquêtes organiseert, mensen connecteert en motiveert, 
hulpmiddelen ontwikkelt, ideeën uitwerkt, dromen 
waarmaakt, … Dankjewel aan iedereen die zich inzet om 
de levenskwaliteit van PmMS te verbeteren. Jullie maken 
de campagne #bringuscloser waar.

Om de Wereld MS-Dag te vieren, organiseren we in sa-
menwerking mét onderzoekers 2 boeiende infodagen 
met workshops. De volledige programma’s liggen bij het 
schrijven van dit artikel nog niet helemaal vast. Terwijl 
je dit leest is het overzicht van beide themadagen wel 
bekend. Voor meer info kan je terecht op onze website 
www.ms-vlaanderen.be.
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Follow the leader … 
natuurgidsen is een passie

Vrije tijd

van het gewonde dier. Ik stapte uit en begon te hollen … en 
ik weet nog dat ik dacht: “Ik HOL ! Ik REN ! Dit kàn ik normaal 
niet eens“. Ik voelde me lichtvoetig snel, ontzettend rustig, 
alert en zeer bewust . 
De ogen van het voorbijrazend verkeer waren op me ge-
richt, men wachtte af waaruit mijn actie zou bestaan. In 
die enkele seconden waren we met zijn allen even met me-
kaar verbonden. De heer in de terrein wagen draaide af en 
zette zijn wagen stil op de andere rijstrook, ter hoogte van 
de gewonde vogel, zodat er langs die zijde van de weg geen 
gevaar meer was, noch voor de vogel, noch voor mij. Zijn 
knipperlichten waarschuwden de anderen ook voor een uit-
zonderlijke situatie. 
Ik kwam ter hoogte van de duif tot stilstand en een dame in 
een rode wagen keek me van achter haar stuurwiel vragend 
aan. Het is gek dat je àl deze details waarneemt op die lutte-
le seconden. Mijn arm ging omhoog en ze hield halt. Andere 
voertuigen stopten netjes achter haar. Geen getoeter, geen 
ergernis … perfecte samenwerking.
Ik holde naar de duif die dapper bescherming zocht tegen 
de wieldop van de terreinwagen. De man had zijn raampje 
opengedraaid en sprak me bemoedigend toe. Ik verstond 
zijn woorden niet maar begreep ze wel. In één zwaai nam ik 
de jonge duif en stelde de helpende man gerust: “Ik breng ze 
naar de Vogelbescherming, het komt in orde”. De man glim-
lachte en de vrouw in de rode wagen wachtte geduldig tot ik 
haar seinde dat ik veilig was en ze kon doorrijden. 

Zachtjes sprak ik tot het duifje, dat zich roerloos en in vol 
vertrouwen in mijn handen had genesteld. “Alles komt goed 
nu, je bent veilig, hou nog even vol, ik zorg voor je …”. Terwijl 
ik het duifje in een grote boodschappentas stak (bij gebrek 
aan een doos) bekeek ik haar verwondingen … Eén poot 
was zeker gebroken, maar de vleugels waren intact en ik zag 
geen bloed. Dat was hoopvol.

Vergeet de Red Bull

Daarstraks reed ik naar huis, moe na de vrijdagse ochtend-
dienst als  natuurgids-vrijwilliger op de Vroente, die weer 
was uitgelopen tot een stuk in de middag. Het is een valkuil 
voor me, steeds de voldoening te willen proeven van een 
‘job well done’. Ik heb nog veel te leren in de mensenwereld.

Bijna thuis, nét voor de brug op de Kalmthoutse Steenweg, 
ontweek ik een verschrikte, gewonde duif die zich met de 
moed der wanhoop trachtte in veiligheid te brengen, strom-
pelend op haar vleugels. De vechtlust van het dier raakte me 
vol in het hart, en in één oogwenk was al mijn vermoeidheid 
verdwenen.
Wat er dan steeds weer met me gebeurt, is best wel bijzon-
der.

Ik word héél rustig en observeer de situatie in enkele secon-
den met oog voor elk detail. Net alsof alles in slow motion 
verder gaat.

Zo zag ik dat de duif gewond was, maar nog te redden, en 
ik besefte dat het een kwestie van minuten zou zijn voor het 
aanstormend verkeer haar een fatale slag zou toebrengen, 
ik moest snel handelen.

Ik zag ook dat een heer in een zwarte terreinwagen –klaar 
om af te draaien- aan het twijfelen was of hij zou ingrijpen. 
Een duif is misschien voor sommige mensen niet de moeite 
om een risico te nemen, maar voor die heer en voor mij, was 
het heel eenvoudig een wezentje in nood.
Je kan dan wegkijken en geloven in het lot en een genadige 
dood, of je kan ingrijpen en proberen te helpen.
Ik keek in mijn achteruitkijkspiegel, zag dat de weg achter 
me vrij was en parkeerde me op de pas gemaaide berm, net 
voor de brug. Op een veilige plek een kleine honderd meter 

Carine Schelkens, die je misschien al wel kent van het boek ‘Bouilonblokjes van ‘t leven’, put heel veel energie 
uit de natuur. Niet alleen thuis dompelt ze zich onder in een oase van rust, ze is ook natuurgids-vrijwilliger op 
de Vroente (Kalmthout) en het Landschappelijk Arboretum Hemelrijk. Nestkastjes, eitjes, de ‘binnenhuisarchi-
tectuur trends’ van verschillende vogeltjes, … Carine kent inmiddels haar pappenheimers wel. En dat doet haar 
duidelijk deugd …
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Tijdens de rit naar het Voc in Kapellen grijnsde ik terwijl ik 
naar de zachtjes bewegende tas naast me keek … Bosfee 
spelen eist heel wat verantwoordelijkheid, maar het geeft je 
zo’n verdomd fijn bevrijdend gevoel.
Helpen geeft je vleugels, vergeet de Redbull.
Carine Schelkens

Een echte natuurgids weet mensen steeds te boeien, 
vanuit zijn passie voor bomen, insecten, vogels, vlinder, 
paddenstoelen, … Ik kan niet anders dan je aan te raden 
om eens een tocht te maken mét een gids en je te laten 
betoveren door de vele weetjes én gedrevenheid. Het is 
eens een andere manier om op stap te gaan. Niet de kilo-
meters tellen, maar wél hoe je naar je omgeving onder-

weg kijkt. Bovendien steek je er nog heel wat van op. En 
wie weet gaat het bij jou ook kriebelen. Want zoals Carine 
het hier mooi verwoordt: helpen is niet alleen een tweede 
natuur, maar geeft ook vleugels!

Een paar tips om een gegidste tocht op te snorren:
- www.natuurpunt.be/cvn (bij samenwerken vind je 

links naar een heleboel partners)
- Toeristisch kantoor van je gemeente of provincie
- Educatief centrum/onthaalpunt van een natuurgebied

Hier vind je info om natuurverkenner, -gids, ... te worden: 
- https://www.natuurpunt.be/pagina/vormingsaanbod

Nvdr. vorige keer vergaten we het te melden, 
maar de foto van Carine werd genomen door Margo Tilborghs.

RECHTZETTING
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Tips en seintjes

Ik ga op reis en ik neem mee …

Reis je graag in groep en laat je het 
organisatorische werk liefst over aan anderen?

Als een vakantie voor jou pas echt ontspannen is wan-
neer je niet alles zelf moet opsnorren en regelen, dan kan 
je bijvoorbeeld kiezen voor een georganiseerde groeps-
reis op maat. Mutualiteiten hebben vaak een mooi aan-
bod voor jongeren, maar ook voor mensen die extra zorg 
nodig hebben. En vergis je niet. Er zitten zeker ook avon-
tuurlijke arrangementen bij.

Neem ook zeker een kijkje op pagina’s 39-41 en ontdek 
ons vakantieaanbod voor tieners en volwassenen.

Liever de touwtjes in eigen handen?

Heb je liever volledige regie over je vakantie? Raadpleeg 
voor binnenlandse reizen de website Toegankelijk Vlaan-
deren (toevla.vlaanderen.be). Je vindt er informatie over 
de toegankelijkheid van openbare gebouwen, maar ook 
van hotels, parken enzovoort. De handige icoontjes en fil-
ter helpen je op weg. Opgelet: nog niet alle informatie uit 
de oude website zijn overgezet. Het kan dus de moeite 
lonen om ook de vorige versie de raadplegen.

Op de website www.visitflanders.com/toegankelijkheid 
vind je onder andere een overzicht van toegankelijke 
daguitstappen, vakantiewoningen, hotels, jeugdverblij-
ven, … Ook voor informatie over vervoer, assistentie en 
zorg ter plaatse start je je zoektocht best op deze website. 
Goed om weten: de handige, dikke overzichtsbrochures 
kan je via hun webformulier laten toesturen naar je thuis-
adres.

Goed geïnformeerd vertrekken

TIP1: brochure ‘Ik heb MS en … 
ga op reis!’
Vragen over inentingen, transport 
van je medicatie of de ziekteverze-
kering? Deze gids (samengesteld 
i.s.m. neurologe prof. Dr. Béné-
dicte Dubois en Novartis Pharma) 
biedt een antwoord op de meest 
gestelde vragen.

TIP2: strandrolstoel

Wist je dat er speciale rolstoelen bestaan waarmee je vlot 
kan rijden op het strand en zelfs een stukje de zee in kan? 
Op 8 locaties aan onze Belgische kust zijn er speciale rol-
stoelen op luchtbanden beschikbaar. Tijdens de zomer-
maanden kan je trouwens beroep doen op de service van 
‘Zon, Zee … Zorgeloos’, een gezamenlijk initiatief van de 
provincie West-Vlaanderen. Voor alle inlichtingen kan je 
terecht op het gratis nummer 0800 20 021.

Op reis of gezellig op weekend? Waarom niet? Lekker avontuurlijk, knus genieten, gezond sporten, lekker luie-
ren, met het hele gezin, … Er zijn tal van opties voor een deugddoend verlof.

Ik heb MS en… 
ga op reis!

MiSvattingen
Nr.1
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Rolstoel Vermeiren (4 wielen), verstelbaar in hoogte
Vraagprijs: 150 euro 
 03/666 67 35 (regio Kalmthout)

Scooter, Strider Maxi 4. Grote vierwielscooter voor  
- Elektrische rolwagen
- Tillift
Prijs: € 100 per item
Regio: Zedelgem
 050/20 06 28
 
Scooter solo 3 met chassisnummer R1945002-2014. 
De scooter is 4 jaar oud en heeft 20000 km op te tel-
ler. Steeds goed onderhouden door de winkel.
Prijs: af te spreken
Regio: Antwerpen
 015/43 07 57

Aangepaste wagen
Renault Kadjar Bose Edition Energy DCI 110 EDC
Kleur: cappuccinobruin metaalkleur – Automaat – 
Cyl. Inh./aant: 1461/4 – brandstof: diesel – vermogen 
81KW. 110 DIN PK – CO2 uitstoot: 103 – Bouwjaar: 
2015/10 – 1ste ingebruikname 16/3/2016
De wagen werd aangepast met een stuurbol met 
functies in 10uur stand, gas + rem aan het stuur 
menox en rem- en gaspedaal opklapbaar.
Er staat net geen 7 000 km op de teller. De wagen 
wordt verkocht omdat ik niet meer met de wagen 
mag rijden.
Vraagprijs: 23 500 euro
Bij interesse graag een bericht via 
dimitri.dhaeyere@gmail.com 
of via  0495/53 43 86 na 18.00 uur.

Te koop

Seintjes

Oproep tot de kopers en verkopers 

Mogen wij aan de verkopers vragen om voor de 
hulpmiddelen die te koop aangeboden worden 
niet méér te vragen dan de opleg die u zelf (dus na 
aftrek van eventuele tegemoetkomingen van het 
Vlaams Agentschap of het Riziv) diende te betalen. 
De koper willen wij erop wijzen dat het Vlaams 
Agentschap een tegemoetkoming kan geven voor 
tweedehandshulpmiddelen. Informeer dus zeker bij de 
verkoper of er een tegemoetkoming voor het betreffende 
hulpmiddel is uitgekeerd en hoeveel die bedraagt. 

De redactie     

 ■ van en naar rolstoel, toilet, bad, 
douche, bed...

 ■ advies over woningaanpassing & subsidies
 ■ demo's in toonzaal of thuis

Handi-Move
TIL & VERZORGINGS

systemen

www.handimove.com • Tel 054 31 97 26 • info@handimove.com 
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Redactieadres:
Centrale administratie  
MS-Liga Vlaanderen
  Boemerangstraat 4
 3900 Overpelt
 011 80 89 80
 011 66 22 38
  secretariaat@ms- 
 vlaanderen.be
  www.ms-vlaanderen.be

Redactieleden:
Benoît Anthonis
Edwin Coremans
Luc De Groote
Guy De Vos
Bénédicte Dubois
Katrien Tytgat
Liesbeth Poorters
Greet Jansen 
Paul Vanlimbergen
Katrien Tytgat
Erwin Vanroose
Sybiel Verstraete
Els Ockers

Vormgeving:
Leslie Volckaert
RB-design

Druk:
Drukkerij Paesen nv
Opglabbeek
  info@drukkerijpaesen.be

Verantwoordelijke uitgever:
Maria Torfs
  Boemerangstraat  4
 3900 Overpelt

ANTWERPEN
 Jozef Wautersstraat 20, 2600 Berchem
 03 887 48 18
Permanentie:
Sociale dienst:  dinsdag en  donderdag
 van 9.30 tot 12.30
  ann.cornelis@ms-vlaanderen.be
 0470 13 05 76
  inghe.heeman@ms-vlaanderen.be
 0470 13 05 77
  liesbeth.rijkers@ms-vlaanderen.be
 0470 13 02 45
  kaltoum.ghazaoui@ms-vlaanderen.be
 0470 13 05 78

VLAAMS-BRABANT
 p.a. Het Mankement, Noorderlaan 4,  
1731 Zellik
 02 466 50 52
Permanentie:
dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12 uur
  chantal.wees@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 81
  an.van.nieuwenhove@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 80
 p.a. KU Leuven, Willem de Croylaan 54D bus 
4035,  3001 Heverlee
Permanentie: dinsdag van 9.30 tot 12 uur
  martine.brenard@ms-vlaanderen.be  
 0470 13 05 79
  miranda.van.berghen@ms-vlaanderen.be
 0470 13 05 92

LIMBURG
 Heilig Hartplein 22 b1, 3500 Hasselt
 011 24 28 82
Permanentie: woensdag van 8.30 tot 12 uur, 
donderdag van 9 tot 12 uur (enkel telefonisch)
  hilda.reijnders@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 83
  lut.ghaye@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 86
  nicole.geers@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 82

OOST-VLAANDEREN
 p.a. OCMW Gent - EW, Antwerpsesteenweg 
776, 9040 Sint-Amandsberg
Permanentie:
maandag van 14 tot 17 uur
  stiene.catteeuw@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 84
 p.a. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, 
Hoeksken 29A, 9940 Evergem
Permanentie: dinsdag van 9 tot 12 uur
  lieve.mortier@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 87
 p.a. ’t Punt, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Permanentie: donderdag van 9 tot 12 uur
  ludwina.cleys@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 85
 p.a. Huisartsenwachtpost regio Aalst,  
Leopoldlaan 44, 9300 Aalst
Permanentie: maandag van 9 tot 12 uur
  an.van.nieuwenhove@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 80

WEST-VLAANDEREN
 Site Molenerf, Ruddershove 4, 8000 Brugge
 050 32 72 92
Permanentie: donderdag van 9 tot 12 uur
  marianne.van.heucke@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 90
 p.a. AZ Groeninge,  
President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk
Permanentie: maandag van 9 tot 12.30 uur
  trui.vyncke@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 91
 Bosdreef 5, 8820 Torhout
Permanentie: donderdag van 9 tot 12.30 uur
karmen.dewachter@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 88
 p.a. De Zonnebloem, Zuidstraat 67, 8630 
Veurne
Permanentie: dinsdag van 9 tot 12 uur
  veronique.libeert@ms-vlaanderen.be 
 0470 13 05 89

SOCIALE DIENSTEN EN SECRETARIATEN
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Iedereen kan zich aansluiten bij de 
MS-Liga Vlaanderen, mits jaarlijkse 
betaling van 16 euro lidgeld (voor 
wie betaalt via een permanente 
opdracht), of 17 euro (voor wie 
een gewone storting doet) op het 
rek.nr. BE30 0011 3608 4511 – BIC 
GEBABEBB

Samenwonende personen die bei-
den lid willen zijn, betalen dan 
resp. 22 euro (via permanente 
opdracht) of 23 euro (via gewone 
storting).

Betaling van lidgeld geeft recht op 
een gratis abonnement op MS-LINK.

Giften
Giften, hoe klein ook, worden in 
dank aanvaard. Voor giften vanaf  
40 euro op jaarbasis wordt een  
fiscaal attest uitgereikt. 
Rekeningnr.: BE97 0000 0001 4649 
BIC BPOTBEB1

Iedere auteur is verantwoordelijk 
voor zijn eigen artikel. De redactie 
behoudt zich het recht voor om 
artikels in te korten. Ingezonden 
teksten mogen max. 2 pagina’s be-
slaan.

De meningen vertolkt in de opge-
nomen artikels komen niet nood-
zakelijkerwijze overeen met de of-
ficiële standpunten van de MS-Liga.

De goederen en diensten waarvoor 
reclame wordt gevoerd in dit tijd-
schrift, worden niet noodzakelijker-
wijze aanbevolen of goedgekeurd 
door de MS-Liga.

Sluit je nu aan

Centrale administratie MS-Liga Vlaanderen:
 Boemerangstraat 4, 3900 Overpelt
Bereikbaar iedere werkdag van 8.30 tot 16 uur.
 011 80 89 80  011 66 22 38  secretariaat@ms-vlaanderen.be

Betaling van lidgeld houdt niet automatisch een contactname of huisbezoek van 
de Sociale Dienst in. Ook voor deelname aan bepaalde activiteiten dient u zelf uw 
interesse kenbaar te maken. Er worden nl. niet altijd persoonlijke uitnodigingen 
verstuurd.

De MS-Liga respecteert uw privacy. De informatie die we van u ontvangen, wordt 
uitsluitend voor intern gebruik van de MS-Liga Vlaanderen in een bestand opge-
nomen. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, verleent u toegangsrecht tot deze gege-
vens en de mogelijkheid ze te verbeteren.

TRANSPARANTIE
De MS-Liga Vlaanderen is lid van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (VEF) vzw. Dat betekent dat we transparant willen 
zijn voor wie wil weten waar zijn/haar geld naartoe gaat als men de 
Liga steunt. Transparantie begint bij inzage in de inkomsten en uit-
gaven. U vindt een taartdiagram met de door de revisor gecontroleerde en door de  
Algemene Vergadering goedgekeurde inkomsten en uitgaven op onze site  
(www.ms-vlaanderen.be). Voor meer financiële info contacteert u ons best via  
volgend e-mailadres: boekhouding@ms-vlaanderen.be. 

Overname van foto’s, artikels of gedeelten daarvan wordt toegestaan na overleg met 
de redactie en met vermelding van bron.

Tip: werp je tijdschrift niet weg als je het gelezen hebt, maar geef het door aan iemand 
uit je kennissenkring, aan je arts, verpleegkundige …

De nieuwe MS-Link verschijnt in augustus 2018.
Teksten en foto’s verwachten wij graag uiterlijk 25 juni 2018 op de centrale administratie.
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Algemeen directeur:
Luc DE GROOTE
 Boemerangstraat 4, 3900 Overpelt
 0479 27 86 19
 directeur@ms-vlaanderen.be

Diensthoofd Sociale Dienst:
 Paul VANLIMBERGEN
 0479 90 22 73
 paul.vanlimbergen@ms-vlaanderen.be

Projectcoördinator:
Katrien TYTGAT
 0477 42 54 29  
 project.coordinator@ms-vlaanderen.be



We’re steadfast in our commitment to the MS community, with experts dedicated
to delivering new approaches for confronting this disease now and in the future.

Sanofi  Genzyme is committed to working harder so patients can live better—because 
in the fight against MS, we’re all in this together. And, guess what? We’re not backing 
down. Multiple sclerosis is not just a disease—it’s a challenge

 www.sanofi genzyme.com
©2013 Sanofi  Genzyme Corporation, a Sanofi company. All rights reserved.
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