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Editoriaal

Beste lezers
Er wordt wel eens gezegd dat de beste cadeaus de geschenken zijn die recht uit het hart komen en die persoonlijk zijn. Ook unieke cadeaus doen het goed. Als
we op dat spoor verder denken is een van de mooiste
cadeaus die je iemand kan geven jouw volle aandacht
en tijd. De inzet van vrijwilligers is vanuit dit opzicht onbetaalbaar. Het is dan niet meer dan op zijn plaats om
de vrijwilligers die hun tijd zo belangeloos inzetten voor
anderen in de bloemetjes te zetten (zie. p. 43).
Dankzij het engagement van vele helpende handen
heeft MS-Liga Vlaanderen niet enkel een verleden en
een heden, maar bouwen we ook aan een toekomst.
Een van de mooie voorbeelden is het engagement en
de interesse van studenten om te luisteren naar wat er
echt leeft bij personen met MS. Het tweede jaar op rij
mochten we langsgaan bij studenten van Thomas More
(zie p. 45) en ook de Jongerenwerking bracht al moedige getuigenissen voor de verzorgenden van morgen.
Misschien nog meer bijzonder is de inzet van onze piepjonge ambassadeurs. Dankjewel Selena om te laten zien
dat op strijden voor MS geen leeftijd staat (zie p. 44 )

We mochten 2018 afsluiten met een vrolijke noot. Ook
dit jaar zijn we blij verrast en ontroerd door de tomeloze inzet tijdens Music for Life. En ook 2019 zijn we positief gestart. Projecten zoals de nieuwe website en het
fondsenwervingsplatform Trooper kunnen nu en in de
toekomst onze organisatie een extra duwtje in de rug
geven. En verder kijk ik uiteraard samen met jullie reikhalzend uit naar de vele activiteiten die nog op de planning staan. Zo mogen we al het tipje van de sluier oplichten van de Wereld MS-Dag 2019. Het zijn boeiende
tijden, dat is zeker.
Maria TORFS
Voorzitter MS-Liga Vlaanderen vzw

© fo to: Ilse Fimmers

Ondanks al die goede omringende zorgen, blijft MS
iets dat tijd vraagt: tijd voor de diagnose (zie p. 5), tijd
voor verwerking (zie p. 6), tijd leren nemen voor jezelf
(p. 12), … Een extra paar helpende handen
(zie p. 14) geeft je de ruimte om die tijd te
nemen of om te kiezen wat voor jou echt
quality time is.

LOOP
MET ME MEE!
GA NAAR

NEURO-BIONICS.EU
Ontdek op onze website hoe
innovatieve technologie MSpatiënten met drop-/klapvoetsymptomen kan helpen opnieuw
op een natuurlijk manier te
bewegen, te stappen, te fietsen
en trappen te lopen.

Voor meer mobiliteit
Voor meer therapeutische
resultaten
Voor meer levenskwaliteit

Neuro-Bionics
is een onderdeel van Ortho-Medico, Mutsaardstraat 47, 9550 Herzele, België.
Contacteer ons: info@neuro-bionics.eu of +32(0)54 50 40 05
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Uit de medische wereld

Tijd in multiple sclerose
Tijd wordt wel eens de vierde dimensie genoemd. Een gebeurtenis heeft immers behalve een plaats ook een
tijdstip, een tijdsduur of een bepaald verloop. Naast hoogte, breedte en lengte is er dus tijd. Met deze wat filosofische inleiding richt ik graag de aandacht op het belang van tijd in multiple sclerose (MS).

De diagnose alleen al is afhankelijk van het optreden van
evolutie in de vastgestelde ontstekingsletsels. Evolutie
veronderstelt een bepaalde tijdsduur. Zonder deze spreiding van letsels in tijd en ruimte, wat klinisch of radiologisch kan vastgesteld worden, kan geen zekerheidsdiagnose van MS gesteld worden. Afhankelijk van wanneer
in het ziekteverloop een persoon zich bij de neuroloog
meldt, kan het dus ook een tijdje duren vooraleer deze
evolutie wordt vastgesteld en besloten kan worden tot
MS. In zo’n situatie lijkt het soms dat de neuroloog twijfelt of de diagnose niet kent, terwijl er wel degelijk het
vermoeden is van MS maar dit nog niet bevestigd kan
worden wegens het (nog) ontbreken van de evolutie. In
zo’n situatie kan dus niet gerustgesteld worden, want het
kan nog evolueren naar MS. Er kan ook niet duidelijk en
formeel een diagnose meegedeeld worden, want dat is
voorbarig. Er moet dus uitgelegd worden waarom tijd zo
essentieel is bij de diagnose van deze aandoening.
Eens de diagnose gesteld en meegedeeld, begint de verwerking van deze diagnose. Ook dat vraagt tijd. Tijd is hier
nodig om door de verschillende fases te gaan van verlies:
ontkenning, verdriet, woede, aanvaarding. De snelheid
waarmee dit proces doorlopen wordt, is verschillend van
persoon tot persoon, en iedereen die zelf of in zijn/haar
onmiddellijke omgeving hiermee te maken krijgt, moet
hiervoor de nodige tijd krijgen.

Ook het verloop van de ziekte zelf is sterk verweven
met tijd. Opflakkeringen komen en gaan, beperkingen
kunnen met de tijd toenemen, behandelingen worden
gestart zonder duidelijk eindpunt in het vooruitzicht.
De bijwerkingen van behandelingen worden soms minder uitgesproken na een bepaalde tijd, maar anderzijds
weegt het moeten nemen van een behandeling soms
meer en meer door naarmate men langer de ziekte heeft
en de behandelingsduur toeneemt. MS is ook niet te genezen, en je draagt de ziekte dus je hele leven mee. Aan
een chronische ziekte is geen eindpunt. De tijdsduur ervan is dus oneindig.
Wanneer mensen vernemen dat ze aan MS lijden, wordt
vaak de vraag gesteld naar de toekomst. Hoe zal de ziekte
evolueren? Zal ik rolstoelafhankelijk worden? Hoelang zal
ik kunnen werken? Allemaal vragen die verwijzen naar
de evolutie van de ziekte in de toekomst en over een bepaalde tijdsperiode.
Als we dan denken aan die toekomst, komt onmiddellijk de hoop dat we zullen beschikken over efficiëntere
of beter verdragen behandelingen. De laatste jaren hebben we al een hele verandering zien plaatsvinden in de
behandelingsmogelijkheden, maar het moet nog beter!
Nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde zijn meestal
het gevolg van doorgedreven wetenschappelijk onderzoek. Ook dit vraagt tijd. Het bestuderen van het effect
van behandelingen in MS vraagt langdurige opvolging
van patiënten in studieverband. Nieuwe wetenschappelijke inzichten vertalen naar acties die een verschil maken
voor personen met MS vraagt heel veel tijd.
Tijd is dus alom aanwezig bij MS en voegt zonder twijfel
aan deze ziekte een bijkomende en bijzondere dimensie.
Prof. dr. Bénédicte DUBOIS
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
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Uit de medische wereld

MS: wat was, wat kan zijn, en wie je bent
Toen de MS-Liga me vroeg om een stukje te schrijven over 'MS en tijd', geef ik toe dat ik best lang naar een blank
scherm heb zitten turen. De eindejaarsdagen liggen echter in het vooruitzicht wanneer ik dit schrijf, en mijn
oudste dochter heeft net naar een mooie, maar soms ook wat griezelige kerstvertelling gekeken. Dus heb ik
maar besloten mijn gedachten wat te structureren langs de lijnen van onze vriend Charles Dickens.
Ondertussen ben ik al wel een behoorlijke tijd werkzaam in het Nationaal MS-centrum, en ik laat me voor die
gedachten dan ook graag inspireren door de vele verhalen van onze patiënten over het leven met MS.

De Geest van het Verleden
Hoe je het draait of keert, MS betekent vaak dat je afstand
moet nemen van dingen. MS gaat nu eenmaal gepaard
met verlies, en dat houdt onvermijdelijk een rouwproces
in.
Hoeveel tijd heb je nodig om MS te verwerken? Het zal
wellicht niet verbazen dat hier geen eenduidig antwoord
op te geven valt. Rouwverwerking is een erg individuele
aangelegenheid, een proces dat voor iedereen anders
verloopt. Het heeft te maken met je eigen persoonlijkheid, hoe goed je omringd bent, en natuurlijk ook de aard
van het verlies.

Bij een chronische evolutieve ziekte als MS wordt men
doorheen de tijd geconfronteerd met verschillende van
deze verliesmomenten. En dat gaat telkens vergezeld van
zijn eigen klein of groot rouwproces, dat opnieuw zijn tijd
vergt.
Want het is niet enkel de diagnose die een plaats moet
krijgen, ook het optreden van een nieuw symptoom
vraagt de nodige rouwarbeid. En wat wellicht al even
hard -zo niet harder- doorweegt, zijn de gevolgen die dit
heeft op je levensomstandigheden. Minderen of stoppen
met werken, een geliefde hobby moeten opgeven, het
verlies van contact met vroegere vrienden, ... Het is net
dat wat voor anderen soms moeilijk te vatten valt, want
die diagnose, die dateert toch al van tien jaar geleden?
Vooral in het begin van het ziekteverloop kunnen sommige symptomen van MS relatief onzichtbaar zijn voor de
anderen. Dit maakt het des te moeilijker te begrijpen voor
die buitenwereld. Zeker voor zij die niet dicht bij je staan
en je niet zien worstelen met MS in het dagelijks leven.
Wees dus mild in je denken over dat onbegrip van anderen: voor een buitenstaander is het erg moeilijk om te beseffen wat MS voor je inhoudt. (die onzichtbaarheid van
MS en hoe daar mee om gaan is hét thema van de Wereld
MS Dag 2019, zie p. 52)
Maar wees vooral mild voor jezelf: neem die tijd om te
rouwen, maar sluit jezelf daarbij nooit te lang af van die
buitenwereld. Want het tobben over wat je verloren hebt
kan doen verstijven. Net zoals de angst voor de toekomst
kan verlammen.
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Het Spook van de Toekomst
Vooral kort na de diagnose durven diverse schrikbeelden
de kop opsteken. De meeste mensen hebben van tevoren maar een vaag beeld van wat MS juist inhoudt. Maar
de associatie tussen MS en de rolstoel zit toch wel wat in
de publieke perceptie gebeiteld. (We zullen het maar niet
over het woord 'spierziekte' hebben). Ook het internet is
een onuitputtelijke bron van mogelijke doemscenario's
waar je zeker niet vrolijker van wordt.
Maar wellicht is de beste manier om dit spook wat te bezweren het recht in de ogen durven kijken. En dat is de
confrontatie aangaan met die angsten. Beseffende dat de
kans groot is dat de meeste voor jou geen bewaarheid
zullen worden.
Vooreerst, zorg ervoor dat je bij een neuroloog terechtkomt waar je je goed bij voelt, want jij en hij/zij zullen
elkaar nog een tijdje zien. Iemand met kennis van zaken,
waar je al je vragen & bekommernissen openlijk kan uiten
en een eerlijk en begrijpelijk antwoord mag terug verwachten. Iemand die samen met jou bekijkt of medicatie
zinvol is en zo ja dewelke, en je ook op de hoogte kan
houden over de wetenschappelijke vooruitgang van de
behandeling van MS.
Wat zeker niet geïnterpreteerd moet worden als een aanmoediging om te gaan dokter-shoppen. Geen van hen
beschikt over dat ene magisch medicijn, noch die kristallen bol die vertelt wat MS voor jou in petto heeft.
Verlies daarnaast ook zeker je huisarts niet uit het oog,
want die bredere kijk op je lichamelijke en geestelijke
gezondheid is ook onontbeerlijk. Een MS-diagnose beschermt je spijtig genoeg niet van andere kwalen en
ziektes. En ook de MS-revalidatiearts kan vaak kan helpen
met een diverse waaier aan symptoombehandeling.
Denk na over de mogelijke financiële en materiële gevolgen van je ziekte. Wat bv. als ik niet meer kan werken, hoe
los ik dat op? Belangrijk is het dan om je oor eens te luisteren te leggen bij een maatschappelijk werker van MSLiga Vlaanderen om te weten wat er mogelijk is. Maar het
is nog belangrijker om hierover eens samen te zitten met
je naaste en een gezamenlijke toekomstvisie uit te dokteren voor een worst case scenario. Plannen voor het ergste, en hopen voor het beste, zo klinkt het terechte cliché.

Gaan we ons herenhuis met die eindeloze trappen renoveren, of gaan we toch beter voor die bungalow? Een
ergotherapeut kan je adviseren over de belangrijke aandachtspunten, en wat er bestaat van aanpassingen en
eventuele tussenkomsten.
Hoe hou ik mijn conditie en kracht op peil zonder systematisch over mijn grenzen te gaan? Voer voor de kinesist
met ervaring in MS.
Ook het gesprek aangaan met je lotgenoten is erg zinvol.
Wanneer mensen met een recente MS-diagnose ons centrum komen binnengewandeld, schrikken ze doorgaans
van het grote aantal rolstoelgebruikers. Is dat mijn toekomst over vijf jaar? Als ik in zo'n ‘karreke’ terecht kom,
heeft het leven mij dan nog voldoende te bieden? Het
woord 'confronterend' valt dan ook quasi altijd tijdens
dat eerste kennismakingsgesprek in mijn bureau.
Maar eenmaal mensen in de wandelgang het gesprek
durven aangaan met hun meer 'ervaren' lotgenoten,
verwordt rolstoelgebruiker A al snel tot Frans, met zijn
aanhoudende flauwe grapjes. En wandelstokgebruiker B
die eigenlijk Linda heet, zit zo in met de studieperikelen
van haar jongste. Dan blijkt al gauw dat de relatie tussen
het gebruik van een hulpmiddel en iemands levenskwaliteit helemaal niet zo rechtlijnig is als men oorspronkelijk
dacht.
De levenservaring van andere mensen met MS is vaak
een grote bron van inspiratie. Hoe gaat elke persoon om
met de obstakels op zijn parcours met MS, en welke aandachtspunten daarin neem ik mee voor mezelf?
Tenslotte speelt ook het voortschrijden van de tijd een
belangrijke rol. Mensen die al langer met MS leven, zijn
meestal ook minder angstig over die toekomst. Doorgaans hebben ze ook geleerd dat voor de meeste problemen wel een oplossing bestaat. Een oplossing die
misschien niet altijd ideaal is, noch makkelijk genomen,
maar die hen wel in staat stelt om verder te gaan met
hun leven. Het menselijk beestje beschikt over een groter
aanpassingsvermogen dan het van zichzelf vermoedt.
Zo is de beslissing om die rolstoel te gebruiken voor niemand een evidentie. Doch eenmaal die emotionele en
sociale drempel overwonnen, merken mensen dat net
door dat hulpmiddel hun mogelijkheden om verwaterde

activiteiten op te nemen terug vergroot. De aanvaarding
dat die wandeling langs de zeedijk niet meer het hele
eind al stappend lukt, opent de mogelijkheid om dit met
behulp van een aangepast hulpmiddel weer op te nemen
Er zijn natuurlijk grenzen aan hoeveel plannen nuttig en
wenselijk is. En geen van al deze zaken zal dat beangstigend toekomstspook helemaal ten grave kunnen dragen.
Maar het helpt mensen wel om hun aandacht te richten
op wat waarlijk belangrijk is: het heden.

De Vrek in het Heden
Wat geen evidentie is, want MS is ook een gierigaard met
tijd.
Er is vaak meer nood aan het inlassen van rustpauzes, en
de zorg voor het eigen lichaam (kiné en/of fitness, medicamenteuze opvolging, doktersconsultaties, ...) nemen
een flinke hap uit je dagelijks tijdsbudget. Bovendien nemen vele taken meer tijd in beslag dan vroeger.
Voor gezonde mensen is het al vaak een huzarenstuk om
alles gejongleerd te krijgen wat de Moderne Samenleving (een andere MS, die louter op zichzelf al tot beschavingsziektes kan leiden) van hen verwacht. Of tenminste,
wat we denken dat die verwacht.
Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat het voor veel
mensen met MS helemaal onbegonnen werk wordt om
alle ballen in de lucht te houden. Al zullen de meesten
het wel een tijdlang proberen. Vaak lukt dat ook wel, op
voorwaarde dat de symptomen beperkt en hanteerbaar
blijven, en de ziekte zich koest houdt. Maar de kans is reëel dat vroeg of laat enkele van die ballen de grond op
stuiteren.
Belangrijk hierbij is eerst wat afstand te nemen en eens
kritisch je eigen leven onder de loep te nemen. Evalueren
en uitmaken wat echt van tel voor je is. Dat kunnen plezierige dingen zijn, maar doorgaans heeft het vooral te
maken met de rollen die ons maken wie we zijn. Dat kan
die van kostwinner zijn, maar evengoed die van ouder,
van partner, van vriend(in), ... Een cruciaal woord in dit
denkproces is zingeving, in zijn meest brede betekenis.
Je naaste omgeving is hierbij je belangrijkste klankbord,
maar ook gesprekken met diverse professionelen en lotgenoten kunnen hierin erg zinvol zijn.
Samen je dag en week op een realistische manier plannen, is alvast een goed begin, en kan een grote hulp en

houvast betekenen.
Vaak kunnen bepaalde activiteiten anders aangepakt
worden, of kan wat hulp van buitenaf hierin nuttig blijken. Kleine aanpassingen in het dagelijks leven (zoals bv.
een werkstoel tijdens het koken) doen soms meer dan je
denkt. Maar het is zeker niet omdat iets trager en moeizamer verloopt dan vroeger, dat je het per se moet uitbesteden. De persoon met MS die alles uit handen geeft dat
hem/haar meer tijd kost, dreigt soms met weinig over te
blijven.
Soms blijkt een bepaalde bezigheid echter te moeilijk om
te blijven onderhouden. Wanneer je jezelf toch gedwongen ziet om iets te laten vallen of uit te besteden, is het
goed om eens na te denken of je die behoefte niet op
een andere manier kan invullen. Iemand die vroeger marathons liep, gaat nu nog dagelijks joggen. Of is begonnen met zwemmen.
Maar neem ook de tijd om de dingen op een andere manier, meer bewuste manier, te benaderen. Voor velen is
koken bijvoorbeeld een verplicht dagdagelijks corvee
dat ingelast moet worden tussen het thuiskomen van een
drukke werkdag en het in bed stoppen van de kinderen.
Maar mits voldoende tijd, kan het ook een erg ontspannende activiteit zijn. Wie weet ontdek je wel je innerlijke
Jeroen Meus of Pascale Naessens.
Soms komt door het afbouwen van belastende activiteiten ook terug opnieuw tijd vrij, wat de ruimte kan bieden
om nieuwe dingen te ontdekken. Het vult me steeds met
plezier -en ook bewondering- wanneer ik mensen enthousiast hoor vertellen over hun nieuwe passie voor de
piano of het schilderpenseel.
En regelmatig hoor ik mensen vertellen dat het stukje
vertraging dat MS in je leven brengt ook wel een mooi
kantje kan hebben. Een toegenomen talent om te kunnen genieten van, en ook dankbaar te zijn voor, de kleine
dingen des levens. Wat niet meer hoeft te zijn dan die
zonsopgang vanaf je balkon. Of de vlucht van een ijsvogel over de naburige vijver.
Ruimte om te rouwen om wat was. Je voorbereiden op
wat kan zijn. Maar vooral leven in het hier en nu. Met de
beperktere mogelijkheden die je hebt. Maar ook samen
met je dierbaren, en vooral met de interesses en de passies die je maken tot wie je bent. Waarvan je er sommige
wellicht nog niet zelf hebt ontdekt.
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De psychiater Kübler-Ross beschreef reeds in de jaren
60-70 de ondertussen welbekende vijf stadia van verwerking. Toegepast op MS kan je ze kort als volgt omschrijven:
-

-

-

-

Ontkenning: Ik heb toch geen MS, dat kan toch niet?!
Misschien moet ik maar voor een tweede of derde
opinie gaan.
Boosheid: Waarom overkomt dit nu mij, dat is toch
niet rechtvaardig!? En ook: wiens schuld is dit? Is het
die werkstress, of die medische ingreep drie jaar geleden? Of misschien zelfs die moeilijke relatie met mijn
ouders?
Marchanderen: Indien ik nu heel hard begin te trainen, kan ik MS dan overwinnen? Misschien kan deze
alternatieve benadering mij wel helpen waar de klassieke geneeskunde geen antwoord biedt?
Verdriet: Het heeft geen zin meer nog te vechten. Een
moment waarop velen in zichzelf terugtrekken, en
zich dan ook meer en meer dreigen af te sluiten van
hun naasten.

-

Aanvaarding: Een woord dat vele mensen met MS
begrijpelijkerwijze niet graag horen. Het zou immers
kunnen suggereren dat men zich zonder slag of stoot
neerlegt bij de achteruitgang. Maar men kan het ook
zien als de ziekte een plaats toe kennen in je leven.
Geen te kleine plek, maar ook niet te groot. En vanuit
dit gevoel van berusting is het vervolgens terug mogelijk om je leven te heroriënteren en op zoek te gaan
naar nieuwe geschikte uitdagingen.

Dit is evenwel vooral een theoretisch model, want niemand verwerkt op dezelfde wijze. Het kan perfect zijn
dat een bepaalde fase bij jou niet of nauwelijks aan bod
komt, of dat je erg lang in één welbepaalde fase blijft
vastzitten. Ook kan de volgorde verschillen, en kan het
zelfs zijn dat je dezelfde fase meer dan eens doorloopt.
Gaël SPRUYT
Klinisch psycholoog
Nationaal MS Centrum Melsbroek

INVACARE

Making life's experiences possible

De wielen wegen slechts 7,8 kg per stuk
Een sensor registreert het hoepelen en activeert de elektrische motoren
Groot bereik en betrouwbare levensduur dankzij de lithium-ion batterijen
Ondersteuningsniveau volledig af te stellen op behoeften van de gebruiker alle rijparameters zijn vrij instelbaar, per wiel afzonderlijk
De terugrolvertraging zorgt ervoor dat het gemakkelijk is om hellingen en
obstakels te nemen

Op zoek naar een rolstoel met motorische ondersteuning?
Probeer de Alber e-motion M25!
Meer info op www.invacare.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.
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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.sanofigenzyme.com
2013 Sanofi Genzyme Corporation, a Sanofi company. All rights reserved.
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Neem de tijd
Nog niet zo lang geleden, twee maanden om wat preciezer te zijn, klonken we op het nieuwe jaar. En zoals stilaan traditie lijkt te worden, overviel het hele eindejaarsgebeuren mij nogal. Ik heb het dan niet over hectische
heen-en-weergeloop, want dat laat ik eerlijk gezegd met veel plezier aan mij voorbijgaan. Nee, ik heb het over
het gevoel dat mij jaarlijks een paar keer overvalt en dan voornamelijk met nieuwjaar. Hoe kan het in hemelsnaam alweer nieuwjaar, voorjaar, de verjaardag van x of y, een nieuw schooljaar … (vul in naar wens) zijn?!
Ligt het aan mij, of lijkt de tijd soms zo ongelooflijk snel
te gaan. De eindejaarsfeesten zijn nog maar net achter
de rug en het eerste paaseitje is alweer achter de kiezen.
Commerciële belangen nog buiten beschouwing gelaten, lijkt het ieder jaar weer sneller te gaan.
De tijd lijkt een flexibel begrip te zijn. Hetzelfde effect,
maar dan gespiegeld, doet zich vaak voor in wachtzalen.
Waar de tijd soms lijkt te kruipen. Tegelijk lijkt tijd een
heel persoonlijke beleving te zijn. Denk maar aan de ritjes
op de autoroute du soleil en de meervoudige vraag “Zijn
we er bijna?” vanop de achterbank.
En toch lijkt tijd niet alleen van ons persoonlijk te zijn. De
tijd gaat voort, ook zonder onze bewuste ervaring. Tijdens mijn slaap heeft het sterrendeken zich weer verruild
voor prille lentezon en hebben de krokusjes besloten niet
langer verlegen hun kleurenpracht te verbergen. Een mogelijke oplossing? We hebben tijd meetbaar gemaakt en
er namen op geplakt. Toegegeven, woorden als ‘later’ en
‘straks’ mogen dan wel ambigu zijn, andere termen hebben zich erg succesvol getoond in het preciseren van tijd.
Er valt weinig mis te verstaan aan een afspraak om kwart
over 11 die twee uur in beslag zal nemen. Meten is weten
naar het schijnt, en niet alleen in wetenschap.
Hoera, zou je denken. Nu is alles opgelost. En toch ... Alle
conventies over tijdsmeting en de successen die dit ons
gebracht heeft ten spijt, is de subjectieve beleving niet
verdwenen. Een half uurtje keuvelen met een oude boezemvriend die je in geen tijden meer hebt gezien is namelijk niet hetzelfde als een half uur wachtzaal.
Als geen ander jongleren we met deadlines, afspraken,
taken, meetings, de sportactiviteiten van de kinderen, de
uitstapjes in het weekend, de ingeplande ‘ontspanning’,
… Werkelijk alles krijgt een plaatsje in onze (drukke)
agenda. En ondanks dat alles netjes en duidelijk is voorzien, voelt het jammer genoeg tijdens het afhaspelen van

de dag fout. Herman van Veen schreef dat gevoel ooit
neer in een iconisch nummer met een tekst die zowat iedereen van ons al eens hakkelend heeft proberen mee te
zingen:
Opzij, opzij, opzij
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
We hebben ongelofelijke haast
Er is niets mis met planning. Er is niets fundamenteel verkeerd met een rustige of net drukke levensstijl. Zolang je
ook rekening houdt met jouw beleving van de tijd. Heb je
het gevoel te moeten ‘rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan’ met je beperkte energie? Ga ermee aan de slag. Dichten is vrij. Maak er gerust
de volgende songtekst van. Dat mag.
Kom erbij, kom erbij
Ik maak graag wat plaats
Neem een stoel en zet je ernaast
Greet JANSEN
Communicatieverantwoordelijke MS-Liga Vlaanderen
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RELAX. TAKE IT EASY …
Onze maatschappij vandaag de dag is er eentje die heel veel vraagt. Van iedereen, dus ook van personen met
MS (PmMS). Naast alle ‘moetjes’ die de maatschappij ons oplegt, brengt ook MS heel wat van die moetjes met
zich mee. Het is soms moeilijk om een overzicht te krijgen van wat echt van belang is en wat niet, wat echt moet
en wat niet.
Er moét zoveel, en dat brengt vaak stress met zich mee. Iedere PmMS weet dat stress en MS geen al te beste
vrienden zijn. Het is dus ontzettend belangrijk om op regelmatige basis te ont-stressen. Om niet enkel je lichaam, maar ook je hoofd de nodige rust te gunnen.

Vijf tips om je succesvol te ontspannen
1 – SOMETIMES THE MOST PRODUCTIVE THING YOU
CAN DO IS RELAX.
De eerste horde die je moet nemen, zit in je hoofd. Je
moet jezelf ervan overtuigen dat ontspanning geen tijdverlies is. Een goede afwisseling tussen stress en ontspanning is wat een menselijk lichaam nodig heeft om goed
te kunnen functioneren. Een evenwichtige balans tussen
deze twee heeft een positief effect op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Na een chill-momentje voel je je fitter en beter uitgerust, je hebt meer energie
en je geest staat scherper. Ontspanning is dus het ideale
wapen om de strijd aan te gaan met de vermoeidheid die
de meeste PmMS parten speelt. Het goede gevoel dat je
tijdens het moment van ontspanning zelf ervaart, geeft
je positiviteit dan weer een enorme boost. Je leest hier
dus geen enkele reden om je niet elke dag even te ontspannen …

2 – PUT YOURSELF AT THE TOP OF YOUR TO-DO LIST.
Letterlijk. Zet ontspanning op je to-do lijstje. Liefst ergens
bovenaan, zodat je het zeker niet over het hoofd kunt
zien. Ook als je geen drukbezette agenda hebt, is het niet
enkel handig, maar vaak zelfs noodzakelijk om ontspanning echt in te plannen. Het lijkt misschien overbodig om
dit daadwerkelijk op de kalender of in je agenda te schrijven, maar het inplannen van ontspanningsmomentjes
zorgt op zich al voor rust in je hoofd. En het zorgt ervoor
dat het niet verdwijnt in de wirwar van alle andere ‘moetjes’ van de dag.
3 – DEAR BRAIN, PLEASE SHUT UP!
Het denkvermogen van de mens is hetgeen dat ons onderscheidt van de dieren. Doordat we kunnen denken,
zijn we in staat om allerhande problemen op te lossen
en onszelf verder te ontwikkelen. Het zorgt er echter ook
voor dat ons hoofd altijd vol zit met gedachten. Ons denken valt niet zomaar stil, integendeel: het is moeilijk om
stop te zetten. Soms kan het zo ver gaan dat onze gedachten dwangmatig worden, en dat het denken overgaat in piekeren. Te veel piekeren resulteert in stress en
spanning. Zit je in dit denkpatroon en wil je dit doorbreken? Dan heb je met deze beslissing alvast de eerste stap
gezet! Zoek iets dat je kan helpen je gedachten even te
verzetten, iets dat jouw focus verlegt waardoor je hoofd
tijdens jouw ontspanningsmomentje geen kans krijgt
om in het piekerpatroon te vervallen. Ben je op zoek naar
specifieke tips? Dan kan een kleine zoektocht op het internet al heel wat nuttige informatie opleveren. En weet
je wat? Tijdens die zoektocht is de kans klein dat je gedachten de pieker-toer opgaan!
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4 – SEEK AND YOU WILL FIND …
Heb je nog geen hobby? Dé manier om te ontspannen
nog niet gevonden? Dan is er maar één oplossing: zoek!
Een hobby komt niet vanzelf op je af, je moet er vaak echt
actief naar op zoek gaan. Praat erover met anderen, zij
zien vaak talenten of kwaliteiten bij jou die je zelf nog
niet ontdekte, of ze kunnen je dat laatste duwtje in de
rug geven om iets dat je al lang wil doen echt een keertje
uit te proberen. Denk goed na wat je wil: wil je graag iets
vinden dat je snel even tussendoor kunt inzetten om tot
rust te komen, of ben je op zoek naar een activiteit die je
op vaste momenten gedurende langere tijd (een half uur,
een uur, enz.) kunt ondernemen? Wil je alleen ontspannen, of zoek je iets dat je samen met je broer, zus, partner,
een vriend(in) kunt doen? Zoek, en je zult vinden!
5 – SEEDS TAKE TIME TO TURN INTO FLOWERS
Heb je na het lezen van de vorige vier tips zin gekregen
om eraan te beginnen, aan dat ontspannen? Top, doen!
Maar verwacht geen wonderen. Neem de tijd om een
regelmaat op te bouwen in jouw ontspanningsmomentjes. Geef je hoofd de tijd om uit het piekerpatroon te
stappen. Het lijkt raar, maar zeker voor mensen met een
drukbezette agenda is ook ontspanning iets dat ze echt
moeten en kunnen leren. En dat leerproces, dat heeft z’n
tijd nodig.

Heb je na het lezen van dit artikel iets van: ‘Leren ontspannen? Dat kan ik toch al?!’ Top, dan weet je ook dat
het echt werkt. Doe in dat geval vooral zo voort.
Ik wens je een ontspannen nieuw jaar toe!
Marlies SCHEVENEELS
Bronnen:
https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/ontspanning
https://plancoach.nl/ontspanning/
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/48270-onthaasten-een-balans-zoeken-tussen-stress-en-rust.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/spiritueel/160509-piekeren-stoppen-je-hoofd-leegmaken.html
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Helpende handen
Een overzicht van de diensten in de thuiszorg
Ik trap waarschijnlijk een open deur in als ik zeg dat hulp vragen en diensten inschakelen om u te helpen bij het
uitvoeren van uw dagdagelijkse activiteiten als een noodzakelijk kwaad wordt beschouwd en niet altijd evident
is. Beroep moeten doen op derden wil immers zeggen dat u erkent dat een aantal zaken niet zo goed meer vlotten, dat de ziekte impact begint te krijgen op uw doen en laten en terrein wint. En dat is absoluut niet leuk om
te constateren. U zou natuurlijk liever geen hulp nodig hebben en het allemaal zelf willen doen. Het is dikwijls
ook zoeken naar een goed evenwicht tussen activiteit en rust. Het vraagt organisatie en dikwijls reorganisatie,
stellen van prioriteiten en uiteindelijk taken delegeren, wilt u voldoende energie en tijd over hebben om de dag
door te komen.
Daarbij komt dat beetje bij beetje, bijna sluipend de taken die niet zo goed meer lukken vaak door uw partner,
kinderen of andere mantelzorgers worden overgenomen. Zonder er bij stil te staan komen er steeds meer taken bij dezelfde personen terecht. Om te voorkomen dat
zij niet te veel hooi op de vork nemen en te zwaar belast
worden, is het belangrijk om tijdig professionele thuiszorgdiensten in te schakelen. Zij kunnen immers een
deel van het werk overnemen en zorgen voor een betere
verdeling van de taken. Op die manier hebt u misschien
ook niet het gevoel een last te zijn voor uw huisgenoten
of naasten. Aan hen hulp vragen is niet altijd evident. Ze
doen al zoveel of hebben een drukke agenda. Daarom is
het soms gemakkelijker om beroep te doen op professionele hulp, u betaalt hen voor hun werk.
Het aanbod van diensten die kunnen helpen is talrijk met
daarbij grotere en kleinere spelers, al dan niet verbonden
aan deze of gene zuil of ziekenfonds. Er zijn spelers uit de
non-profit sector zoals dat heet, maar ook uit de profitsector zoals bijvoorbeeld in de dienstenchequebranche.
Hieronder een overzicht.

Thuisverpleging
Als u verpleegkundige zorgen nodig hebt, kan u een beroep doen op een dienst thuisverpleging of een zelfstandig thuisverpleegkundige. Deze hulp kan worden opgestart op basis van een voorschrift van uw behandelende
arts. Deze dienstverlening wordt rechtstreeks door de
ziekteverzekering aan de verpleegkundige dienst of zelfstandig thuisverpleegkundige betaald zodat deze voor
u gratis is. Slechts een beperkt aantal zorgen wordt niet
terugbetaald.
Zij kunnen helpen bij het wassen en aankleden, aanbrengen van steun- en drukverbanden, wondverzorging, inspuitingen geven, sonderen, oogdruppels of oogzalf aanbrengen enzovoort. Enkel voor wassen en kleden (toilet)
is geen voorschrift van de arts nodig. Het volstaat dat de
thuisverpleegkundige een kennisgeving (Katz-schaal)
stuurt naar de adviserend arts van uw ziekenfonds.
Als de hulp wordt opgestart, zal de verpleegkundige u
dus ‘scoren’ op de Katz-schaal. Dit is een evaluatieschaal
die uw afhankelijkheid weergeeft. Ze bestaat uit een vragenlijst waarbij men uw capaciteit in 6 domeinen van het
dagelijks leven nagaat en bekijkt hoe het gaat om u te
wassen, te kleden, transfers en verplaatsingen te doen, te
eten, naar toilet te gaan en dergelijke.
Hoe meer hulp u nodig heeft, hoe hoger uw score op
deze Katz-schaal, hoe langer de verpleegkundige per dag
zal langskomen en hoe hoger ook de vergoeding die de
verpleegkundige of de dienst van het Riziv zal ontvangen
om deze zorgen te verlenen. U hebt waarschijnlijk al gehoord van een O-, A-, B- of C-forfait waarbij u bij een Oforfait het minst hulp nodig heeft en bij een C-forfait het
meest.
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De verpleegkundigen zullen meestal langskomen tussen
7.00 en 21.00 uur. Er zijn wachtdiensten die 24 uur per
dag bereikbaar zijn en waar u naar kan bellen mocht u
dringend hulp nodig hebben.

Gezinszorg
De diensten gezinszorg kunnen bepaalde taken in het
huishouden geheel of gedeeltelijk op zich nemen en u
bijvoorbeeld helpen met koken, de was, de strijk of boodschappen en ook ondersteuning geven bij een aantal administratieve taken. Zij mogen ook instaan voor het onderhoud van uw woning, maar dit mag niet de hoofdbrok
van hun taken zijn. Daarnaast kunnen zij u ook helpen
bij uw lichamelijk verzorging zoals wassen en aankleden,
haar- en nagelverzorging, maar geen verpleegkundige
handelingen.
Als u beroep wilt doen op deze zorgen kan u zich richten
tot de diensten gezinszorg die eventueel samenwerken
met uw ziekenfonds of aangeboden worden door het
OCMW of dergelijke.
In principe kan elke werkdag hulp geboden worden
en afhankelijk van de draagkracht van de dienst ook ’s
avonds en in het weekend. In de praktijk komt de verzorgende echter meestal tussen 8.00 en 17.00 uur en in het
weekend op zaterdag- en zondagvoormiddag.
De kostprijs wordt berekend per uur en gebeurt volgens
ministeriële bijdrageschalen. Uw persoonlijke bijdrage is
dus bij alle diensten gezinszorg hetzelfde. Bij de berekening houdt men rekening met verschillende elementen,
nl.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gezinsinkomen berekend op maandbasis:
beroepsinkomsten (het gemiddelde maandloon van
de laatste drie maanden)
roerende inkomsten (intresten van belegde kapitalen, aandelen, obligaties, …)
inkomsten uit onroerende goederen
vervangingsinkomens (pensioen, ziekte- of invaliditeitsuitkering)
de niet-belastbare tegemoetkomingen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ)
het niet-belastbare zorgbudget voor ouderen met
een zorgnood (Vlaamse sociale bescherming)
de niet-belastbare tegemoetkoming hulp van derden
van het Riziv.
ook alle inkomsten van de andere personen die met

u samenleven in dezelfde woning, en die tot dezelfde
generatie behoren, worden in rekening gebracht
• De gezinssamenstelling: men houdt rekening met
het aantal personen ten laste. Hebt u 9 punten via de
FODSZ of 66 % handicap via het Riziv, dan wordt u
beschouwd als een persoon ten laste en geeft dit een
voordeligere berekening.
• Er wordt een korting toegestaan als u zwaar zorgbehoevend bent. Daarbij moet uw zelfredzaamheid een
score van 35 punten op de BEL-schaal aangeven (*).
• Jaarlijks wordt deze bijdrage herbekeken. Daarnaast
worden ook de verplaatsingskosten die de verzorgende in functie van u doet in rekening gebracht. De
gebruikersbijdrage zal voor de avond- en weekenduren meestal hoger zijn (+ 30 % of + 67 % op zondag).
Men houdt geen rekening met de gezinsbijslag (kindergeld, kraamgeld en adoptiepremie), studiebeurzen en
het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zie verder).

Kraamzorg
Bij een zwangerschap is het moeilijk in te schatten hoe
uw lichaam na de bevalling zal reageren, hoe sterk de
vermoeidheid zal zijn, hoeveel energie de zorg voor uw
kindje zal vragen en ook of u de nodige nachtrust zal
hebben. Door de komst van een nieuw leven in uw gezin verandert ook de dagelijkse gang van zaken grondig. Voldoende rust is dus zeker belangrijk en hulp zoals
kraamzorg kan daarbij helpen. Ze dragen zorg voor u en
voor de baby en hebben ook aandacht voor de andere
kinderen in het gezin.
Zij zijn net als de verzorgenden die gezinshulp bieden
geen schoonmaaksters, maar kunnen daarnaast wel wat
lichte, huishoudelijke taken zoals koken, wassen en strijken opnemen. Op die manier hebt u de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en krijgt u de ruimte om de
rust te nemen die u nodig heeft.
Hier wordt de hulp meestal tijdens de gewone werkuren
aangeboden.
De berekening van de uurprijs is zoals bij de gezinshulp,
maar om het voor tweeverdieners of mensen met een
hoger inkomen aantrekkelijk te maken, hanteren de
diensten een maximale forfaitaire bijdrage. Deze kan van
dienst tot dienst verschillen.
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Poetshulp
Als u zelf niet meer of onvoldoende kan instaan voor het
regelmatig onderhoud van uw woning, kan u beroep
doen op poetshulp. Dezelfde instanties als hierboven
bieden veelal deze dienstverlening aan.
Ook hier is de kostprijs afhankelijk van uw gezinsinkomen en van de gezinssamenstelling. Daar er voor poetshulp geen ministeriële bijdrageschalen zijn opgemaakt
wordt de gebruikersbijdrage door de dienst zelf bepaald.
De prijs wordt jaarlijks of tweejaarlijks herzien. Ook hier
wordt de hulp tijdens de gewone werkuren geleverd.

Dienstencheques
Gezinshulp en poetsdienst geleverd door een dienst gezinshulp, OCMW of dergelijke wordt berekend op basis
van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger dus
de bijdrage. Is de uurprijs hoger dan 6,30 euro dan kan
het financieel interessanter zijn om dienstencheques als
betaalmiddel te gebruiken. Met deze cheques kan u hulp
betalen voor o.a. wassen, strijken, schoonmaken van het
huis met inbegrip van de ramen, bereiden van maaltijden
en occasioneel klein verstelwerk.
Buiten de woning mag u met dienstencheques betalen
voor boodschappen doen, de diensten van een strijkcentrale (met inbegrip van klein verstelwerk aan het te
strijken linnen) en voor de hulp bij het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit. Deze taken worden
uitgevoerd op werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren.
Per gebruiker mag er een maximum van 500 (of 1 000
per gezin) dienstencheques per jaar worden besteld. De
aanschafprijs per dienstencheque bedraagt 9 euro voor
de eerste 400 cheques en 10 euro voor de volgende 100
(voor een gezin bedraagt de aanschafprijs per dienstencheque dus 9 euro voor de eerste 800 en stijgt dit naar 10
euro voor de volgende 200 cheques).
Voor personen met een handicap, gebruikers die een gehandicapt kind ten laste hebben of eenoudergezinnen
wordt deze limiet opgetrokken tot 2 000 dienstencheques per kalenderjaar. De prijs per cheque blijft in dit geval 9 euro voor alle aangekochte cheques. Wie ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH), een tegemoetkoming ontvangt van de
FODSZ, in aanmerking komt voor het zorgbudget voor
ouderen met een zorgnood of minimum 7 punten scoort
op de zelfredzaamheidsschaal van de FODSZ, kan van

deze uitzonderingsmaatregel gebruik maken. Wanneer
het aantal van 400 dienstencheques wordt overschreden, bezorgt u een attest van een van deze diensten aan
Sodexo, de firma die de dienstencheques uitgeeft.
De dienstencheque is fiscaal aftrekbaar. De gebruiker
met een hoofdverblijfplaats in Vlaanderen geniet voor
het aanslagjaar 2019 van een belastingvermindering
van 2,70 euro per dienstencheque voor de eerste 163
uitgegeven cheques. Voor een gebruiker met hoofdverblijfplaats in Brussel is dit 1,35 euro voor de eerste 156
uitgegeven cheques.
Sodexo stuurt u elk jaar in maart een fiscaal attest dat u
bij uw belastingaangifte moet voegen. Bent u gehuwd of
wettelijk samenwonend, dan kan het fiscaal interessanter zijn dat u zich beiden laat registreren om dienstencheques aan te kopen. U kan dan beiden genieten van
het grensbedrag. Wie uiteindelijk effectief betaalt speelt
geen rol.

Daarnaast is er ook het systeem van wijk-werken
Daarnaast is er sinds 1 januari 2018 ook het systeem van
wijk-werken, het vroegere PWA-stelsel. Via dit systeem
kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente
werkervaring en die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een
laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Concreet
betekent het dat langdurig werklozen enkele uren per
week klusjes aan huis kunnen uitvoeren, zoals kleine herstellings- en onderhoudswerken, klein tuinonderhoud,
huishoudelijke taken e.d. en dergelijke meer.

Klusjes- of karweidienst
Voor allerhande karweitjes in en rond het huis, zoals beperkt tuinonderhoud en snoeiwerken, kleine herstellingen aan de woning, schrijnwerk en sanitair, schilderen
en behangen, afwassen van rolluiken, plafonds schoonmaken van leefruimten e.d. staat een klusjesdienst in. Dit
wordt aangeboden door bepaalde diensten voor gezinszorg en OCMW's. De gebruikersbijdrage is een vast bedrag of varieert volgens het inkomen. Ook hier komt men
tijdens de gewone werkuren langs.

Oppasdienst
Soms kan de voortdurende zorg te veel worden en moet
de partner of mantelzorger even de kans krijgen om
op adem te komen. Dan kan men beroep doen op een
thuisoppasser. Hiervoor kan u eventueel terecht bij dien-
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sten die gezinshulp aanbieden of bij uw ziekenfonds. Het
zijn verzorgenden of opgeleide vrijwilligers die aan huis
komen en de zorg even kunnen overnemen.
Zij houden de zieke enkele uren gezelschap zodat de verzorger er even tussenuit kan. Zij kunnen ook helpen bij
beperkte verplaatsingen rond het huis, eventueel helpen
bij het opwarmen van een maaltijd, eten geven en toiletbezoek. Ook voor de zieke zelf kan het gezelschap een
aangename verandering zijn. De dagelijkse sleur wordt
even doorbroken.
Er wordt een beperkte bijdrage gevraagd van een aantal
euro’s per uur.

Nachtoppas
Omdat thuiszorg een taak is van 24 uur per dag, 7 dagen
op 7, wordt er door een aantal diensten de mogelijkheid
voor nachtzorg of nachtoppas aangeboden. Zo voelt u
zich veiliger of kan de mantelzorger even op adem komen. Op die manier kunnen zij de zorg beter volhouden.
Verzorgenden of opgeleide vrijwilligers bieden toezicht
en ondersteuning. Deze zorg is veelal elke dag van de
week mogelijk, ook op zaterdag en zondag. Wel kan er
een beperking staan op het aantal nachten per week.
De kostprijs varieert maar kan oplopen tot 30 euro per
nacht.

Warme maaltijden
Als u zelf niet meer in staat bent om eten klaar te maken of als dit te veel energie vraagt, kan u een maaltijd
aan huis laten bezorgen. Een aantal OCMW’s organisaties
actief in de thuiszorg en private traiteurs brengen maaltijden aan huis.
De prijs is meestal een vast bedrag, maar kan soms variëren afhankelijk van het inkomen van uzelf of uw gezin en
van de gezinssamenstelling.

Boodschappendienst
In een aantal gemeenten kan u een beroep doen op een
boodschappendienst. Vrijwilligers halen dan het boodschappenlijstje op en leveren alles bij u thuis af of doen
samen met u boodschappen. De vergoeding verschilt per
organisatie. Informeer bij uw OCMW of gemeente.
In deze hectische tijden hebben echter steeds meer gezinnen de weg gevonden naar de commerciële boodschappendiensten waarbij u uw boodschappen kan af-

halen of vragen om aan huis te leveren. Ik denk hierbij
aan Delhaize.be met afhaalservice en thuislevering, Carrefour Drive eveneens met afhaalservice en in een aantal
regio’s levering aan huis. Bij Colruyt is er de afhaalservice
Collect&Go en werkt men aan een duurzame thuislevering in de grote steden.

Tegemoetkomingen
Al deze dienstverlening aan huis is niet gratis en samen
met de andere medische onkosten, kan het prijskaartje
aardig oplopen. Vandaar dat het belangrijk is om na te
gaan of u in aanmerking komt voor één van de onderstaande tegemoetkomingen:
•

Er is uiteraard het fiscaal voordeel bij gebruik van
dienstencheques en wijk-werken.
• Bepaalde ziekenfondsen geven via hun aanvullende
verzekering een tegemoetkoming voor gezinshulp,
kraamhulp en nachtoppas. Vraag het na.
• Als u veel zorgen en hulp nodig hebt, kan het aangewezen zijn om te laten bekijken of u in aanmerking
komt voor een uitbetaling van het zorgbudget voor
zwaar zorgbehoevenden.
• U komt in aanmerking als u over één van onderstaande attesten beschikt:
• 35 punten scoren op de BEL-schaal die gebruikt
wordt door de diensten van gezinszorg;
• een B of C-forfait op de Katz-schaal die gehanteerd wordt door de thuisverpleging;
• minimum 15 punten scoren op de schaal die gebruikt wordt door de FODSZ bij het bepalen van
de integratietegemoetkoming of het zorgbudget
voor ouderen met een zorgnood.
• Kan u één van bovenvermelde attesten voorleggen,
dan ontvangt u het vaste bedrag van 130 euro per
maand, ongeacht de kosten of diensten waarop u beroep doet.
• En last but not least is er ook de MS-Liga die o.a. een
tegemoetkoming kan geven in de onkosten voor gezinshulp, poetsdienst, kraamzorg, oppashulp, dienstencheques, klusjesdienst en wijk-werken.
Bij het bepalen van de tegemoetkoming hanteren we
een inkomensgrens en houden we rekening met de helft
van de uitbetaling van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Voor onkosten gemaakt in 2019 bedraagt
deze grens 38 211,16 euro per jaar. Als u aanspraak maakt
op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering kan u 15 % van de onkosten terugbetaald krijgen,
indien u dit niet hebt, is dit 10 % waarbij er steeds een
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minimale tegemoetkoming van 40 euro moet zijn. Meer
info vindt u elk jaar bij de MS-Link van augustus of informeer bij de maatschappelijk werker van uw regio.

Afstemming van de zorg
Als verschillende diensten bij u aan huis komen en de
zorg complex wordt of veel vraagt van uw naasten en
mantelzorgers, kan het aangewezen zijn om met alle
hulpverleners eens rond de tafel te zitten. De meeste ziekenfondsen hebben een zorgcoördinator die dergelijk
overleg organiseert. Op uw vraag of op vraag van een
betrokken dienst, nodigt de zorgcoördinator iedereen
uit voor een overleg en zit de vergadering voor. Op die
manier leert iedereen elkaar kennen, kan men duidelijke
afspraken maken en kan de zorg optimaal worden afgestemd op uw noden. Door de koppen bij elkaar te steken
voelt men zich ook geruggensteund en komt men tot betere oplossingen en afspraken.
Ik zei het al in de inleiding. Liever zou u geen beroep
doen op deze diensten, maar nood breekt soms wet. Voor
de één zal dit al makkelijker gaan wegens toch geen favoriete bezigheid, voor de ander betekent het loslaten en
toezien dat een deel van het huishouden ‘anders’ wordt
gedaan. De kunst is om op tijd bovenvermelde dienstverlening in te schakelen. Ze zijn er om u te helpen en
in veel gezinnen bieden ze op verschillende fronten een
welkome ondersteuning.

In dit artikel zijn heel wat diensten besproken, maar geen
contactgegevens vermeld. Het aanbod is daarvoor te
groot. Wilt u hulp inschakelen of wenst u meer info over
de diensten en mogelijkheden in uw regio, contacteer
uw sociale dienst. Zij zullen u met plezier verder helpen.

Stiene CATTEEUW
Maatschappelijk Werker MS-Liga Vlaanderen vzw
(*) Naast de Katz-schaal worden nog andere ‘profielschalen’ gebruikt om
de zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid te bepalen. Zo zal men om te
bepalen of u in aanmerking komt voor een uitbetaling van het zorgbudget
voor zwaar zorgbehoevenden meestal gebruik maken van de BEL-schaal
(ook wel BEL-profiel of BEL-foto genoemd). In essentie worden daarbij dezelfde functies bekeken om de mate van zelfredzaamheid of zorgbehoevendheid te bepalen. Bij de BEL-schaal is het zo dat u een score van 35 moet
behalen om als zwaar zorgbehoevend te worden beschouwd en zo het
zorgbudget te ontvangen.
Naast de Katz-schaal en BEL-score is er ook nog de medisch-sociale schaal
die gehanteerd wordt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid
bij de FODSZ om na te gaan of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming of bepaalde sociale en fiscale maatregelen. Ook de adviserend arts
van uw ziekenfonds zal dergelijke schaal hanteren om na te gaan of u aanspraak kan maken op de tegemoetkoming hulp van derden (toeslag bij uw
invaliditeitsuitkering).
Alhoewel al deze schalen en vragenlijsten hetzelfde willen meten, nl. uw
zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid, moeten ze allemaal apart door
verschillende diensten worden ingevuld. Kafka is in deze niet ver weg, maar
zowel de Vlaamse als de federale overheid wil er werk van maken om het
aantal schalen te reduceren.
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Revalidatieplanning: hoe ga je
daarmee aan de slag?
Vele personen met MS dienen met een bepaalde regelmaat naar de revalidatie te gaan. Iedere neuroloog zal
immers samen met de patiënt een individueel zorg- en
behandelplan uitwerken zodat de verschillende betrokken disciplines (revalidatiearts, uroloog, psycholoog, MSverpleegkundige, maatschappelijk werker, …) zo goed
mogelijk op elkaar en in de tijd afstemmen.
Binnen deze multidisciplinaire samenwerking zullen onder andere afspraken gemaakt worden op welke wijze
de revalidatie zal gebeuren. Naargelang de noodwendigheid zal geopteerd worden voor een langdurige opname,
verschillende kortdurende opnames of ambulante begeleiding voor hen die gevolgen ondervinden van de lichamelijke beperkingen die MS veroorzaakt.
De naaste omgeving wordt vaak ook betrokken bij de
zorg voor de persoon met MS: de partner en/of andere
familieleden krijgen educatie met betrekking tot de aandoening en het verloop van de revalidatie, kunnen soms
meeloopdagen in het revalidatiecentrum genieten, krijgen praktische tips om de revalidatietechnieken thuis te
vergemakkelijken, …

Een revalidatieplanning kent drie fasen:
1. Bilanfase: iedere revalidatie start met deze fase. Nadat de neuroloog een diagnose ‘MS’ heeft gesteld,
wensen de meeste personen met MS dat er zo snel
mogelijk een duidelijk ‘werkschema’ komt en dat de
revalidatie zo tijdig mogelijk van start kan gaan. De
behandelaars gaan daarom tests uitvoeren en het
functioneren van de persoon met MS observeren. Op
basis hiervan worden de behandeldoelen bepaald (en
vastgelegd in het behandelplan). Voor de revalidatiesetting is het belangrijk dat de benutting van de therapeuten zo efficiënt mogelijk georganiseerd is.

2. Oefen- en evaluatiefase: vervolgens zal de training
opstarten. Dit zal gebeuren en/of opgevolgd worden
door de revalidatiearts, de kinesitherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de psychosociale dienst.
De revalidatiearts superviseert alle activiteiten. Van
de verpleegkundigen wordt verwacht dat zij de personen met MS begeleiden, informeren en in sommige
gevallen samen oefenen wat men aangeleerd heeft
gekregen tijdens de verschillende therapiesessies. Tijdens multidisciplinaire teambesprekingen wordt de
toestand en evolutie besproken zodat aanpassingen
aan het programma mogelijk zijn. De duurtijd van
deze fase is sterk afhankelijk van de impact van de revalidatieoefeningen.
3. Ontslagfase: Indien de betrokken behandelaars
vaststellen dat de persoon met MS voldoende gerevalideerd is (en terug kan keren naar de thuissituatie
of best kan opgenomen worden in een vervolginstelling), gaat deze fase van ontslag in. Samen met de persoon met MS wordt alles voorbereid naar het ontslag
toe: afspraken worden gemaakt hoe men best in de
thuissituatie of de vervolginstelling verder aandacht
kan geven aan de revalidatieaspecten en/of er best
op ambulante basis verder kan gerevalideerd worden.
Voor iedere revalidatieplanning wordt er naast de specifieke zorgvraag van de persoon met MS, rekening gehouden met het type MS, de geldende wettelijke bepalingen
en de RIZIV-nomenclatuur. De hoeveelheid, de frequentie en de duurtijd van het therapieaanbod zijn afhankelijk
van het revalidatiesysteem dat is bepaald. Dit geldt zowel
voor neurologische (ADL-training, geheugen- en concentratietraining, spraak- en sliktraining, …) als locomotorische revalidatie (fysieke en/of functionele training).
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Revalidatieplanning is niet puur en alleen training.
MS verloopt immers bij iedereen anders en de impact
van de aandoening is in de loop van de tijd wisselend.
Daarom is het van belang om voldoende aandacht te
schenken aan het leven vanuit de eigen mogelijkheden van de persoon met MS, meer dan vanuit de beperkingen die MS oplevert. Zo krijg je immers de kans
om deelname aan het gewone dagelijkse leven in de
mate van het mogelijke verder te zetten. Dat betekent
dus dat de juiste keuzes gemaakt dienen te worden.
Iedere persoon met MS mag hierover dus best nadenken, plannen maken en prioriteiten stellen. Zo kan je een
evenwicht vinden in enerzijds de ‘strijd tegen MS’ en anderzijds het verder deelnemen aan de maatschappelijke
activiteiten (werk, hobby, gezinsleven, …). Laat je daarbij,
indien gewenst, bijstaan door iemand uit jouw naaste
omgeving, een goede vriend of een hulpverlener, zodat
de revalidatie van bij de start een persoonlijke aanpak
kent. Iedere revalidatiebehandeling die je als persoon
met MS ondergaat, moet daarom nauw aansluiten bij de
eigen behoeften en wensen van dat moment. Zo kan een
revalidatieplanning de kwaliteit van het leven van personen met MS duidelijk verbeteren. Mogelijke resultaten
van de revalidatie kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw dagindeling biedt weer ruimte voor de dingen die
u echt belangrijk vindt.
U bent (weer) mobiel, bijvoorbeeld dankzij het leren
lopen met krukken.
U beoefent een (aangepaste) sport.
U voelt zich energieker en kunt uw energie beter verdelen.
U voelt meer rust bij het omgaan met uw klachten en
beperkingen.
U voelt zich weerbaarder ten opzichte van uw ziekte
Door bepaalde aanpassingen kunt u dingen beter
onthouden.
U kunt beter spreken, kauwen of slikken.
De relatie met uw familie verloopt meer ontspannen.

Getuigenis van Fanny Van Geel, kinesitherapeut en onderzoeker aan de UHasselt
Hoe ervaren personen met MS de aspecten ‘tijd, planning en begeleiding’ om vordering te maken op vlak
van het (blijven) bewegen (en sporten)?
Allereerst uit de ziekte MS zich bij iedere persoon natuurlijk helemaal anders, wat een volledig verschillend klinisch
beeld heeft, en dus ook een invloed geeft op hoe ‘tijd’ beke-

ken kan worden. Sommige personen met MS blijven verder
werken, waardoor de planning en extra begeleiding naar
bewegen en sporten belangrijker is dan voor anderen, aangezien ze dit nu naast hun werk zeker moeten blijven volhouden. Verder heb je personen die moeten stoppen met
werken (meestal vanwege een fysieke beperking door MS),
waardoor er wat tijd vrijkomt. Zij hebben iets minder begeleiding nodig naar planning toe, maar hebben het soms
moeilijker om te blijven sporten of bewegen, aangezien dit
vaak ook een confrontatie is met de realiteit van hun fysieke
beperking. Maar in het algemeen merk ik dat de meeste personen met MS enorm gemotiveerd zijn om niet toe te geven
aan hun ziekte, en vooral de tijd MAKEN om actief te blijven,
aangezien ze weten en begrijpen dat dat hun ziekte kan vertragen.
Wat beschouw ik als onderzoeker/kinesitherapeut als
‘vordering’? En is dat hetzelfde als wat de persoon met
MS van een ‘vordering’ verwacht?
De personen met MS bespreken altijd eerst hun doelen met
de kinesitherapeut, waardoor ‘vordering’ dus meestal samen wordt besproken. Echter, soms kan de therapie heel positief aanslaan, maar soms geen ‘vordering’ of verbetering
tonen. Hoe dan ook is ‘stabiel blijven’ ook al een vordering,
volgens de visie van de kinesitherapeut. Dit wordt niet altijd
als vordering bekeken door de persoon met MS, of in de onderzoekswereld. In de onderzoekswereld spreekt men van
‘vordering’ vanaf dat er statistisch significant (= wanneer de
kans op toeval om een gevonden waarde te vinden kleiner
is dan een van tevoren vastgelegd niveau) ook verbetering
optreedt op verschillende testen.
Hoe ziet er een planning voor revalidatie uit? Hoe stel je
als persoon met MS best doelen (zijn dat die van de dokters, kinesitherapeuten of onderzoekers, of wat wensen
personen met MS zelf te bereiken)? Praten zij daarover
met mij?
Het beste is dat er multidisciplinair gecommuniceerd wordt
tussen dus zowel dokters, kinesitherapeuten en andere
hulpverleners. Zij nemen verschillende testen af, die telkens
informatie hebben over persoonlijke mogelijkheden waardoor je doelstellingen kan bepalen. In de onderzoekswereld
worden de doelen per training vaak op basis van de testen
gestandaardiseerd (= volgens een vooraf bepaalde maatstaf) vastgelegd.
Elke planning voor revalidatie ziet er ook anders uit, maar
heeft wel hetzelfde principe; iedereen traint bij voorbeeld 10
weken aan 70% van zijn maximale intensiteit. In de onder-
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zoekswereld wordt het therapieplan best zo goed en gestandaardiseerd mogelijk uitgeschreven, waardoor er vooral
veel planning van de onderzoekers wordt gevraagd, en minder van de personen met MS. Zij moeten de opgegeven dagen en uren aanwezig zijn om hun training te vervolledigen,
en dit wordt voor de start van de studie gecommuniceerd,
en eventueel samen bekeken hoe dit ingepland kan worden
in hun persoonlijke leven. Tijdens en voor de therapie wordt
er gepraat over de revalidatie, planning en doelen (bijvoorbeeld op basis van een informatiebrochure, die samen mondeling overlopen wordt, vooraleer ze toestemming geven
om in de studie te stappen).
Wanneer beschouw ik de doelen op vlak van revalidatie
en bewegen (bijvoorbeeld bij het dansen) als ‘bereikt/
gewonnen’? En ook hiervoor geldt weer: hoe kijken volgens mij personen met MS daarnaar?
Persoonlijk waren de doelen voor dans (ik gebruik het dansen als onderzoeksmethode) voor mij reeds bereikt toen ik
zag dat de dansbewegingen zonder cognitieve twijfels gedanst werden, en dat de bewegingen uitgevoerd konden
worden met de juiste dosis kracht, balans en coördinatie.
Ook hun lichaamskennis steeg enorm en de dansbewegingen werden na een paar weken trainen sneller aangeleerd,
aangezien het lichaamsschema veel beter gekend was na
enkele weken trainen. De bewegingen werden ook telkens
groter en groter.
Het puntje op de i, is zeker dat als je de testen na een poos
opnieuw afneemt je inderdaad verbetering ziet. Maar dan
nog kan dit een vertekend beeld geven, aangezien er meerdere factoren kunnen meespelen op de dag van testing, of
ze misschien niet statistisch een verbetering vertonen, maar
dit zelf wel voelen en aangeven. Vandaar is het belangrijk
om zowel subjectief als objectief naar verbeteringen te bekijken. De testsessie is ook maar een momentopname, dus
hoewel ik onderzoeker ben, en met harde ruwe feiten moet
aantonen dat mijn therapie geholpen heeft, ben ik er toch
van overtuigd dat dit duidelijker geuit werd doorheen de
10 weken danstraining. Natuurlijk elke positieve reactie, en
het goede gevoel van de personen met MS, en de warmte en
dankbaarheid die je terugkrijgt is voor mij (en ook voor de
personen met MS) de echte overwinning.
Welke (soort) doelstellingen liggen er voor de personen
met MS nog in de toekomst? Is het makkelijk om doelen te stellen en toekomstgericht te kunnen kijken? Hoe
slaag ik er in om hen telkens opnieuw daar positief mee
om te laten gaan? En wat als het even niet lukt? Wat is

daarbij een zingevende boodschap voor alle personen
met MS?
Doelen in de verre toekomst opstellen is moeilijk(er), aangezien je niet weet hoe de ziekte verder zal evolueren. Vandaar
dat er vaak tussentijdse evaluaties worden gedaan om de
doelen bij te stellen. Motivatie, succeservaring maar ook
relativeren en acceptatie zijn heel belangrijk om personen
met MS hier positief mee te laten omgaan.
Soms komen we nu eenmaal niet aan de doelen, maar zijn
er andere positieve bijwerkingen. Blindstaren op de specifieke en gedetailleerde doelen kan negatieve gedachten
teweegbrengen, terwijl kijken naar het holistisch beeld van
de persoon sneller een succeservaring teweeg zal brengen.
Sommige personen zijn stabiel gebleven tijdens bijvoorbeeld de dansinterventie, maar hebben vele nieuwe vrienden leren kennen, en een ervaring voor het leven erbij, door
op een podium voor 400 man op te treden. En exact dit motiveert hen om verder te gaan. Niet de fysieke verbetering,
maar andere positieve bijwerkingen van de therapie; de vordering zien in de kleinere dingen van het leven.
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Getuigenis van Koen De Visscher, persoon met MS
Bewegen en sporten
Als in een gesprek ter sprake komt dat ik door mijn MS niet
meer kan gaan werken, krijg ik steevast de vraag “Wat doe
je dan een hele dag?” of “Verveel je je dan niet?”. Neen, ik
verveel me niet en mijn to-do-lijstje geraakt niet leeg, dus de
eerstkomende tijd zal ik me nog niet vervelen …
Vijf maanden na de eerste klachten ben ik al moeten thuis
blijven van het werk. Ik was steeds vermoeid en kon mij niet
lang concentreren. Later kwamen er ook nog pijnklachten
bij en krachtsverlies in mijn been. Op zo een moment kun je
twee dingen doen, neerzakken in de zetel om er niet meer uit
te komen, of je leven aanpassen zodat er nog veel te doen
valt. Ik heb voor dat laatste gekozen.
Al vrij snel heb ik het huishouden op mij genomen, omdat
dat allemaal taken zijn die ik op eigen tempo kan doen.
Beetje per beetje. Niemand die mij opjaagt. De strijk moet
niet in één keer gebeuren, van het koken maak ik zoveel
werk als ik zelf wil en het poetsen dat de poetsvrouw op een
halve dag deed, daar doe ik twee dagen over, maar het is
gepoetst. Ik heb ook geleerd om alles wat ik doe, graag te
doen, positief te benaderen. Ik kookte niet graag en kon het
ook niet goed. Door recepten uit te zoeken en nieuwigheden
uit te proberen, krijg ik van mijn vrouw en dochter veel appreciatie (meer dan ik vroeger kreeg op mijn werk), hetgeen
aanzet tot meer.
Mijn verplaatsingen probeer ik zoveel mogelijk met de (elektrische) fiets te doen, zodat ik die beweging ook weer heb.
Ook naar de kinésist, drie keer per week, ga ik steeds met
de fiets. Soms hoor ik patiënten klagen dat ze weer naar de
kiné moeten. Voor mij is dat een training met een personal
coach, waar anderen meer dan € 40 voor betalen in
een fitnessclub …

Vorig jaar ben ik drie maanden op revalidatie geweest in
het Revalidatie & MS Centrum te Overpelt (Pelt). Dat waren
intensieve en zware maanden, maar ze hebben de moeite
geloond. Ik ben er met wandelstok binnen gewaggeld en
zonder naar buiten gewandeld. Als oefening heb ik daar een
paar keer tafeltennis gespeeld. Dat ging zo goed en ik vond
het zo fijn om te doen dat ik dit jaar in de tafeltennisclub
van mijn gemeente ben gaan spelen. Een avondje recreatief
pingpongen doet me fysiek zo goed, maar is ook fijn voor
het sociaal contact.
Om het cognitieve te blijven trainen, lees ik dagelijks de
krant, volg het nieuws, doe geheugenspelletjes en “braintraining” op de tablet en ik ben met een blog begonnen,
“leven, ook met MS” (www.komalo.be). Daar probeer ik aan
te tonen dat er ook nog een mooi leven is met MS. Ik durf te
zeggen dat ik op dit moment zeker zo gelukkig ben als voor
mijn MS. Het vraagt aanpassingen en ik leg andere klemtonen, maar ik geniet meer van alles.

Paul VANLIMBERGEN
diensthoofd Sociale Dienst
met dank aan Fanny Van Geel en Koen De Visscher

Bronnen: www.msreva.be; www.merem.nl; www.utwente.nl

Tip: Je las de getuigenis van Fanny Van Geel. Zij is een van
de drijvende krachten (discipline dans) achter het spektakel op 29 mei in kader van Wereld MS Dag.
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Walk for MS
De Walk for MS is telkens opnieuw een dag op reikhalzend naar uit te kijken. Ook dit jaar wordt er weer een Walk
for MS georganiseerd. Waarom je er zeker bij moet zijn? Lees het verslagje van vorig jaar en het gaat vanzelf
kriebelen!

Walk for MS 2018
Onder een staalblauwe hemel vond voor de zevende keer
de Walk for MS plaats. We mochten weer meer dan 1000
man verwelkomen in Lier. Het mooi weer zorgde voor een
heel gezellige sfeer en al de tafels waren snel gevuld met
goed geluimde mensen. Iedereen genoot van het eten,
van een ijsje, een hotdog, of gewoon van een verfrissend
drankje van de Wijnmarkt.
Het standje van MS-Liga Vlaanderen was weer zeer uitnodigend. Je kon er terecht voor informatie en leuke aandenkens. Dit jaar kregen ze het gezelschap van de recent
opgerichte MS-Liga Vlaanderen Jongerenwerking.
Het schitterende boek ‘bouillonblokjes van het leven’
werd ter plaatse voorgesteld door de auteur, Carine
Schelkens.
Om half drie begon de opwarming van de Walk for MS
onder leiding van Ayar Castro van Fit Up plus met een
heel leuke, opzwepende Zumbasessie. Na de opwarming
zong iedereen uit volle borst mee met "You’ll never walk
alone". Totale verbondenheid … Kippenvel!
Daarna vertrokken we voor een wandeling van 5 km
langs de mooie Lierse Vesten. Het was hartverwarmend
om te zien hoe iedereen, gezellig met elkaar babbelend,
achter elkaar stapte, rold, stepte, …

Na de wandeling wachtte er nog de prijsuitreiking van
de tombola … een heel spannende dit jaar. De prijzen
waren dan ook meer dan de moeite: een wasmachine
en droogkast van Beko en 6 zalige tuinrelaxzetels van
Lafuma en ook van Brico Zemst nog een heel handige
heggeschaar.
Kortom: het was weer heel gezellig en er werden vlot
afspraken gemaakt om volgend jaar zeker weer mee
te doen. Ben jij er deze keer ook (weer) bij?

Walk for MS 11 mei 2019
•
•
•
•
•
•
•

8ste Walk for MS
11 mei 2019
Rolstoeltoegankelijk parcours van 4,8 km
Start- en aankomstplaats: Parking CC De Mol – Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier
Starttijd: 14u30 met politiebegeleiding
Inschrijven (ter plaatse) en registratie (online ingeschrevenen) kan vanaf 13u30
Prijs per persoon: € 15 (volwassene met T-shirt), €
10 (volwassene), € 5 kinderen

Annick BOGAERTS
Move to Sport
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Wandelsport in opmars
Wandelen is goed voor iedereen en zeker voor mensen met MS. Heel wat onderzoeken hebben dit bewezen of
zijn zich hierop nog verder aan het verdiepen.
Eind vorig jaar las ik in de krant de vetgedrukte titel
“#wandelen is eindelijk sexy’. De wandeldirecteur van
Wandelsport Vlaanderen zegt dat de wandelsport aan
een revival toe is. Hun ledenbestand stijgt en het aantal
wandelevents schieten als paddenstoelen uit de grond.
Daarbij is wandelen zeer Instagrammable. Je kan er je
identiteit mee onderstrepen: gezond, avontuurlijk en één
met de natuur.
AZ Groeninge te Kortrijk lanceerde een brochure die patiënten aanspoort gezond te bewegen in de natuur. “De
natuur opzoeken is erg belangrijk, voor iedereen trouwens”, zegt neuroloog Peter Vanacker. “Mensen die dat
doen hebben minder kans op hart- en vaatziekten.”
Allemaal goede redenen om je aan te sluiten bij de wandelingen van Moving Spirit, de wandelclub voor en door
mensen met MS die om de 2 maand een toegankelijke
wandeling aanbied op zondagnamiddag. En dit telkens
op een andere locatie. Noteer alvast de data en hou de
website www.ms-vlaanderen.be in de gaten. Sportieve activiteiten vind je in de kalender onder het thema
#bewegen.

De data zijn: 24 februari – 28 april – 23 juni – 25 augustus – 20 oktober en 15 december 2019
Woon je in West-Vlaanderen of in de buurt, dan kan
je elke 3de maandag van de maandag mee wandelen
met de walkie talkies. Let op: Dit zijn geen toegankelijke wandelen. Je moet min. 6 km kunnen wandelen.
Meer info vind je op hun facebookpagina ‘Meet the
walkie talkies’
De data zijn: 18 februari - 18 maart - 15 april - 20 mei
- 17 juni - 15 juli - 19 augustus - 16 september - 21 oktober - 18 november - 16 december 2019
Katrien TYTGAT
Tip: voor wandelplezier en veel meer, lees zeker ook
de info over de Walk for MS op de vorige bladzijde.

Foto: sfeerbeeld van de alpacawandeling december,
gemaakt door Jackie De Clercq
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De wandelmicrobe te pakken? De
3-bergentocht is de uitgelezen kans
om in groep je grenzen te verleggen.
Na drie succesvolle 3-daagse tochten door de mooie natuur van het Heuvelland en omgeving wilt het enthousiast team vrijwilligers uit de regio Ieper en de Westhoek met heel veel plezier een 4de editie van de aangename
3-bergentocht organiseren.
Kom mee genieten van de West-Vlaamse gezelligheid en
de deugddoende contacten tussen lotgenoten in een
mooie omgeving.

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Hoe ziet de planning er uit?
Dinsdag 17 september van 17.00 uur onthaal
Woensdag 18, donderdag 19 september 9.00
start wandelen
Vrijdag 20 september laatste wandeldag, 16.00
uur apotheose Kemmelberg

Wat biedt de 3 bergentocht?
ontdekken van een mooi landschap in eigen
land
een blos op je gezicht van de frisse en gezonde
lucht
deugddoende gesprekken met lotgenoten
goed voorbereide wandelingen van ongeveer 15
km/dag op een rustig tempo
goede begeleiding van kinesitherapeut, verpleegkundige en enthousiaste vrijwilligers
Wat kost het?
€ 130 (na bevestiging te betalen op rekeningnummer BE14 7380 3890 3183 van MS-Liga
Vlaanderen DRIEBERGENTOCHT met in de mededeling je naam en 3-bergentocht.

Wat krijgt je er voor?
Logement, maaltijden, tussendoortjes en dranken, verzekering en professionele begeleiding

•

•

Waar logeer je?
B&B “Het Neerhof”, een gezellige B&B, gelegen in Westouter

Hoe en tot wanneer inschrijven?
Er kunnen 25 personen met MS deelnemen,
dus snel inschrijven is de boodschap! De
mensen die voor de eerste keer deel nemen
krijgen voorrang en de datum van inschrijving telt. Inschrijven kan tot 30 april 2018.

Vragen of interesse? Aarzel niet om contact op te nemen met Katrien Tytgat, Projectcoördinator MS-Liga
Vlaanderen -  0477 42 54 29
 project.coordinator@ms-vlaanderen.be
We hopen jullie te mogen verwelkomen!
- Het vrijwilligersteam en Katrien Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen vzw
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20 km door Brussel
Op 19 mei vindt de 40ste editie plaats van de 20 km door Brussel. Lopen, wandelen, deelnemen met een handbike, … het kan allemaal.
Ben jij sportief aangelegd en wil jij samen met lotgenoten en sympathisanten MS in de kijker zetten? Geef een seintje
aan Katrien Tytgat (project.coordinator@ms-vlaanderen.be). We proberen een zo groot mogelijke groep deelnemers te
verzamelen.

27

TRANSFORM

R. E.: Dr. Chr. Lenaerts - BE/OCRE/0317/0003 - 03/04/2017

MS
Doing now what patients need next
SpeediCath

een katheter
voor iedereen

Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. 2018-06 Alle rechten voorbehouden. V.U.: E. Binnemans

Vul deze coupon in om een gratis informatiepakket SpeediCath te ontvangen
q

Man q

compact q

standaard

Gewenste charrière: q

Vrouw

CH10 q

Gemeente

Naam

E-mail

Adres

Telefoon

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

Handtekening

CH12 q

CH14 q

CH16

Postcode

MS-link 06.18

Gewenste katheter: q

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 vertrouwelijk 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.
CPCC_SpeediCath range_Insert_03_NL_A5_landscape_coupon.indd 1

14/06/2018 11:44:21
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Investeren in de toekomst via
een interne solidaire hefboom:
2019, jaar 1
In het derde nummer van MS-Link, jaargang 2018, bracht ik u een artikel waarin ik u informeerde over de noodzakelijke stappen die de MS-Liga Vlaanderen in de komende jaren moet zetten om onze doelstelling als organisatie te kunnen blijven waarmaken: met name zorgen voor personen met MS en zorgen voor al wie voor hen
zorgt in hun directe omgeving.

Verandering is niet evident
Verandering roept altijd heel wat onzekerheid op, maar
ook weerstand om bestaande werking in vraag te stellen, laat staan wanneer een aanpak die al jaren zijn sporen verdiend heeft, ineens niet meer zo ideaal blijkt te
zijn. Niet iedereen in de MS-Liga ligt hier nu al wakker
van, wat begrijpelijk is. Niet iedereen zal immers op korte termijn te maken krijgen met die veranderingen en
dan is het in veel gevallen een ‘ver van mijn bed’-gebeuren. Maar dat is in feite een kwestie van tijd.
Vandaar ook dat tegelijk met de beslissing door de Raad
van bestuur om het 4-jarenplan goed te keuren op 21
juni 2018, stappen gepland werden om de interne communicatie te organiseren.

Open communicatie
Het beproefde recept om ervoor te zorgen dat het
vertrouwen groeit en dat iedere zich betrokken voelt,
is veel investeren in communicatie, met nadruk op informatie en duiding. Sinds de zitting van de Raad van
Bestuur van 21 juni werd steeds op twee locaties (Gent
en Heverlee) uitleg en duiding gegeven aan de afdelingsverantwoordelijken (meestal de voorzitters, soms
vergezeld door een bestuurslid) over de beslissingen
die de leden van de Raad van Bestuur of de Algemene
Vergadering genomen hebben. Dat leidde tot open besprekingen waar de lokale of regionale vragen voluit
aan bod zijn gekomen.
De vaststelling is wel dat er nog heel wat afdelingen bij
dit overleg ontbreken en bijgevolg we zeker zijn dat er
nog heel veel vragen onbeantwoord blijven.

Dit overleg vraagt veel inspanning aan beide zijden,
maar is heel belangrijk door het direct contact en de
open geest waarin het overleg gebeurt.

Een Algemene Vergadering met meer
participatie
De huidige zittingen van de Algemene Vergadering worden tweemaal per jaar georganiseerd. We vergaderen in
functie van de begroting, tijdens de maand december
voorafgaand aan een nieuw werkjaar en in april om het
resultaat en de balans van het vorig werkjaar goed te
keuren. Dit zijn uiteindelijk zeer formele bijeenkomsten
waarbij algemeen weinig animo is. Dit heeft veel te maken met het doel van de Algemene Vergaderingen, maar
zo missen we een kans om de vaste leden (1) de kans te
geven om zich uit te spreken.
Om te zorgen dat gerekend kan worden op een grotere
inbreng vanuit de afdelingswerking, zullen voor de Algemene Vergadering van 23 april 2019 twee aanpassingen gebeuren. Enerzijds zullen alle voorzitters en penningmeesters van de afdelingen gevraagd worden om
lid te worden van de Algemene Vergadering. Dit zal gebeuren via e-mail waarin het inschrijvingsdocument zal
bijgevoegd worden. Zo zullen de afdelingsvoorzitters
en penningmeesters (ook vanuit de provinciewerking)
nauwer betrokken worden bij de werking en zelf mee
kunnen beslissen over de koers van de organisatie. De
afdelingsvoorzitters en penningmeesters die reeds lid
zijn van de Algemene Vergadering zullen uiteraard niet
meer aangeschreven worden.
Verder zal ook per Algemene Vergadering een specifiek
thema aan bod komen waarover vooraf kan nagedacht
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worden om er dan tijdens de Algemene Vergadering
een open discussie over te organiseren.

Andere communicatiemiddelen
MS-Link en de maandelijkse elektronische nieuwbrief,
waarop iedereen zich kan abonneren (2) zijn belangrijke
informatiebronnen, maar daar komt nu ook onze vernieuwde website (www.ms-vlaanderen.be) bij die veel
directer en gerichter informatie zal brengen over de
werking en de activiteiten in alle geledingen van onze
organisatie. Hierbij wil ik alvast iedereen bedanken die
bijdraagt tot de informatiedoorstroming vanuit de afdelingen, want de site kan maar berichten en aanzetten tot
deelname in zoverre er effectief informatie doorstroomt
zowel van centraal als van de afdelingszijde.
En dan blijf ik pleiten om elkaar te ontmoeten op afdelingsniveau. Recente ervaringen leren immers dat heel
veel vrijwilligers nog met allerlei vragen blijven zitten.
Mijn aanwezigheid op vergaderingen van afdelingsbesturen waar iedereen elke vraag kan stellen en naar
elkaar gekluisterd wordt, is heel effectief om de onrust
weg te nemen en een duidelijk transparant beeld te krijgen op wat echt op ons afkomt en welke stappen we
allen samen dit jaar en de komende 3 jaar als organisatie (dienen te) zetten om de uitdagingen het hoofd te
bieden.

Prioriteitenplan en concrete investeringen
De leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering hebben op 11 december 2018 de begroting
van 2019 en het prioriteitenplan goedgekeurd. Krachtlijnen in dat prioriteitenplan zijn investeren in vorming,
investeren in communicatie en verbinding, investeren
in organisatie van de financiën en boekhouding en in
fondsenwerving. Dit komt voor een groot stuk neer op
investeren in IT en instrumenten om de werking efficiënter te maken, … maar niet zonder de mens in die processen uit het oog te verliezen, integendeel.

De concrete investeringen vat ik hier even kort samen:
- investering in opleiding en vorming
• Basisopleiding vrijwilligers: samenstelling inhoud en
opstart vorming via e-learning tool en via klassieke
aanpak
• Gespecialiseerde opleidingen: samenstelling pakket
voor penningmeesters, voorzitters, secretarissen en
websiteverantwoordelijken
• GDPR-opleidingen voor vrijwilligers en personeel en
organiseren veilige communicatie
• Registratie via format/database van opleidingen vrijwilligers
• Personeel: skype en intranet (mappenstructuur)
• Maatschappelijke werkers: gebruik intake-app, GPSfunctie op de site
- investering in communicatie en verbinding
• Deel 2 site: verdere uitbouw van de website met o.a.
login voor regionale webbeheerders
• Intranet met volgende toepassingen:
o Mappenstructuur voor personeel, voorzitters,
penningmeesters en secretarissen (documentenbeheer/inzage)
o Vrijwilligers:
* Herzien onthaalmap vrijwilligers, ook via papieren versie
* Database inlichtingenfiches open voor gerichte rekrutering door afdelingen
• ICT centraal secretariaat:
o Optimalisatie IT-infrastructuur giftenbeheer en ledenadministratie
o Verdere stappen naar integratie en synchronisatie
met verschillende databases en platformen
• Verbreden draagvlak via uitbreiding leden Algemene
Vergadering, verderzetten overleg voorzitters, start
overleg provinciale voorzitters
• Ondersteuning uitbouw Jongerenwerking en integratie in de provinciale- en afdelingswerking
• Aangepaste vrijwilligersovereenkomst via site/papier
en start check vrijwilligersbestand
• Wereld MS Dag (29 mei) in samenwerking met Move
to Sport
• Herziening huisstijl en sjablonen
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- investeringen in financieel beheer en boekhouding
• Exploratie op maat gemaakt en zelf beheerd boekhoudsysteem werkbaar voor de ganse organisatie
(afdelingen/provincie/centraal)
• Koppeling boekhouding centraal met giftenbeheer
en ‘online giving tool’
• Vereenvoudigen van betalingsverkeer en –beheer
• Financieel Fonds transparant organiseren
- investeren in fondsenwerving
• Digitale fondsenwerving: opzetten van een online
giving platform via site (initiatiefnemers maken hun
eigen FW-webstek). Dit gekoppeld aan Facebook en
aan een achterliggende database i.f.v. verrijking met
gegevens schenkers.
• Legatenwerving via roadshow met inschakeling van
een gespecialiseerde vrijwilliger
Met vragen over dit prioriteitenplan kan u steeds bij mij
terecht (directeur@ms-vlaanderen.be).

Interne solidaire hefboom die zorgt voor de
broodnodige financiële ruimte
De MS-Liga is dankzij de jarenlange inspanningen van
heel veel vrijwilligers een ‘rijke’ organisatie geworden.
We kunnen hen daarvoor niet dankbaar genoeg zijn.
Maar die rijkdom blijkt zeer relatief, want jarenlang
opgestapeld op bankrekeningen waar ze grotendeels
inactief bleven. En doordat er de laatste jaren centraal
steeds verder bespaard werd om zo weinig mogelijk uit
te geven, bleven de investeringen uit die nodig waren.
Pooling van alle middelen in de MS-Liga was dan ook
aangewezen om in alle transparantie de komende 4 jaar
de nodige investeringen door te voeren die de MS-Liga
nodig heeft om aan de hierboven gestelde uitdagingen
het hoofd te kunnen bieden. Dat deze stap heel gevoelig ligt en heel veel tijd en energie vraagt om toe te lichten hoe dit werkt, is absoluut begrijpelijk.
Elke afdeling dient duidelijk te weten dat voor iedere activiteit die ondernomen wordt middelen op de

werkrekening staan en waar er zich een opportuniteit
voordoet zullen op simpele vraag middelen uit de interne rekening ter beschikking zijn. Met de middelen
die men niet direct nodig heeft zal de financiering gebeuren van de nodige investeringen, zoals hierboven
opgesomd, en dit in alle transparantie.
En net daarvoor dient de open communicatie via de
bijeenkomsten van de voorzitters en het openstellen
van de Algemene Vergadering, maar ook mijn vraag om
aanwezig te zijn op bestuursvergaderingen in de afdelingen.

Luc DE GROOTE
Algemeen Directeur MS-Liga Vlaanderen vzw

(1) De kandidatuur als vast lid/lid van de Algemene Vergadering wordt voorgedragen door het afdelingsbestuur/provinciaal bestuur of door de Raad van Bestuur, gebruik makend van een vastgelegd formulier
te bekomen via het secretariaat (secretariaat@msvlaanderen.be). De kandidatuur wordt door de Raad
van Bestuur beoordeeld.
(2) Abonneren kan eenvoudig via de website.
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Vakantie Ter Helme
In vorige MS-Link maakten we jullie al warm voor een heerlijke vakantie aan zee. Al hoefden wij niet veel te zeggen, want de getuigenis van de deelnemers en de leuke foto’s spraken voor zich.
Heb je zin om zo’n mooi verzorgde en begeleide vakantie zelf mee te maken? In 2019 zijn twee vakanties gepland in
Ter Helme.
•

Vakantie van 11 tot en met 17 mei
Voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel
Uitgebreide informatie hieronder en op www.ms-vlaanderen.be
Je kan je inschrijven via de website, of geef een seintje aan Katrien Tytgat
(project.coordinator@ms-vlaanderen.be, 0477/42 54 29)

•

Vakantie van 9 t.e.m. 15 september 2019
Voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
Informatie over de formule volgt nog op de website en in een volgende MS-Link.

Datum:

van vrijdag 11mei t.e.m. vrijdag 17 mei 2019.

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

€ 425 per persoon of € 575 voor wie een kamer voor één persoon wenst.
Inbegrepen in de prijs: logies, drie maaltijden per dag, lakens, handdoeken en de nodige
ontspanning. Opgelet, het aantal singles is beperkt. Indien er teveel 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 u klaar om uw 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.
-		
Bent u enthousiast om deel te nemen maar op zoek naar een oplossing voor vervoer, contact
ons gerust. Misschien vinden we samen een oplossing.
Begeleiding:

Indien u veel hulp nodig hebt bij uw dagelijkse activiteiten is eigen begeleiding aangewezen.
Indien het vakantiecomité vermoedt dat uw zorgbehoefte te groot is, neemt de maatschappelijk
werker van de MS-Liga met u contact op.

Lidmaatschap:

U dient lid te zijn van de MS-Liga Vlaanderen vzw.
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Inschrijven:

Gelieve de inschrijving te vervolledigen vóór 28 februari 2019. Ook het voorschot moet zo vlug
mogelijk worden gestort.
De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum. De inschrijving is slechts geldig mits het
storten van het voorschot.
Inschrijven kan elektronisch via de website www.ms-vlaanderen.be, of contacteer Katrien Tytgat
op het nummer 0477/42 54 29.
De plaatsen zijn beperkt. Wij werken met een wachtlijst indien er meer inschrijvingen zijn.

Voorschot:

Gelieve € 300 per persoon te storten (€ 400 indien u een éénpersoonskamer wenst) vóór 28
februari 2019 op het rekeningnummer: BE34 7775 9518 3790 van MS-Liga Vakantiefonds,
Nieuwenhovelaan 27, 8020 Oostkamp, met melding: vakantie oktober+ naam van de persoon
met MS. Indien de begeleider apart betaalt, gelieve bij deze overschrijving ook de naam van
de persoon met MS te vermelden.

Bevestiging:

U zal in de loop van de maand maart de bevestiging krijgen van uw inschrijving.
Indien u op de wachtlijst staat, laten wij u dit ook weten.

Saldo:

We verwachten het saldo vóór 20 april 2019.

Annulering:

Annulering kan mits medisch attest.

Ter herinnering vermelden we nogmaals dat u pas ingeschreven bent als wij van u het
inschrijvingsstrookje én het voorschot ontvangen hebben.
Wij zullen alles in het werk stellen opdat het voor u een deugddoend weekje wordt!
Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen vzw

34
Uit de werking

Nieuwe afdeling in regio Antwerpen
Een warm welkom aan De Glimlach
Een mooie Nieuwjaarswens: een jaar met meer vrolijkheid, meer plezier, meer lachen, … Die toon werd alvast
gezet door de toetreding van een nieuwe afdeling in regio Antwerpen. Welkom aan … afdeling De Glimlach!
Het verhaal van De Glimlach begint in 1980. Op donderdag 29 januari 1981 had de eerste vergadering plaats.
De naam ‘De Glimlach’ werd vastgelegd! Raymond Naegels, een persoon met MS, schreef het volgende gedicht.
De Glimlach
Wanneer je aan MS lijdt,
En niets je nog verblijdt,
Kom dan bij ons in de kring,
Praat, lach en zing.
Om het in ‘t kort uit te leggen,
Bij ons kan men zijn mening zeggen.
We zullen U niet overstelpen,
Maar, waar het kan U helpen.
Wij allen hebben onze tegenslagen,
Die we samen, beter kunnen dragen.
Voor uw noden en wensen,
Kom bij ons, mensen.
En zit er iemand met verdriet,
Die vergeten wij zeker niet!
Want als het kan,
Beginnen we iedere dag,
Met een echt gemeende “glimlach”
De Glimlach is een bloeiende vereniging waar sfeer en
gezelligheid heerst, waar lotgenoten samen met een
schare enthousiaste vrijwilligers een gezellige familie
vormen. Vriendschap en hulpvaardigheid dragen wij allen hoog in het vaandel.
Ons doel is: onze Glimlachers samen te brengen. Door
zoveel mogelijk informatie en ervaringen met elkaar uit
te wisselen, helpen zij elkaar om zo goed mogelijk met
de ziekte om te gaan.
Ons doel is: De personen met MS en hun familie het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. We luisteren

en stellen ons open voor elkaar.
Ons doel is: Haal ze uit hun isolement. Daarvoor organiseren we maandelijkse bijeenkomsten, uitstappen, vakantie en jaarlijks een BBQ, een Paas- en een Kerstfeest.
Twee maal per jaar is er een informatieve bijeenkomst
onder leiding van een maatschappelijk werker (Klaartje
Stevens).
Maria BROECKX
Voorzitter MS-Liga Vlaanderen vzw, afdeling DE GLIMLACH
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Normaal gezien worden jaarprogramma's niet in MS-Link gepubliceerd, maar we wilden jullie de kans
geven om uitgebreid kennis te maken met deze nieuwe en dynamische ploeg.
Activiteiten van en nieuws over afdelingen kan je steeds vinden op www.ms-vlaanderen.be.
Of neem contact op met de afdeling.

Afdeling De Glimlach is een hechte groep mensen met een duidelijke missie. Herken jij jezelf ook in dit
verhaal? Wil je graag contact maken? Kom langs op een van de activiteiten van De Glimlach of geef een
seintje aan je maatschappelijk werker. De Glimlach is voornamelijk actief in regio Mechelen – Duffel – Lier.

24 januari

Bijeenkomst (donderdag) Breughelzaal

14u – 17u

28 februari

Bijeenkomst (donderdag) Breughelzaal

14u – 17u

3 maart

Pannenkoekenslag (zondag) Parochiezaal (Koninklijke Fanfare)
Mijlstraat 108 Duffel

13u – 18u

14 maart

Praatnamiddag PmMS (donderdag)
Lokaal OCMW Kwakkelenberg 1 Duffel
Onder leiding van Klaartje Stevens (Maatschappelijke Assistente)

28 maart

Bijeenkomst (donderdag) Breughelzaal

14u – 17u

25 april

Paasfeest (donderdag) Parochiezaal (Koninklijke Fanfare)
Mijlstraat 108 Duffel
11u viering – 12u30 diner

11u – 18u

23 mei

Bijeenkomst (donderdag) Benedenzaal Wilgenhof, Duffel

14u – 17u

27 juni

Bijeenkomst (donderdag) Benedenzaal Wilgenhof, Duffel

14u – 17u

25 juli

Wandeling Tivolipark Mechelen

14u – 17u

22 augustus

Barbecue (donderdag) Parochiezaal (Koninklijke Fanfare)
Mijlstraat 108 Duffel

14u – 18u

31 augustus tot
6 september
Vakantie Middelpunt Middelkerke
19 september
Bijeenkomst (donderdag) Benedenzaal Wilgenhof, Duffel

14u – 17u

13.30u – 16u

10 oktober

Praatnamiddag PmMS (donderdag)
Lokaal OCMW Kwakkelenberg 1 Duffel
Onder leiding van Klaartje Stevens (Maatschappelijk Werker)

13.30u – 16u

24 oktober

Bijeenkomst (donderdag) Benedenzaal Wilgenhof, Duffel

14u – 17u

21 november

Bijeenkomst (donderdag) Benedenzaal Wilgenhof, Duffel

14u – 17u

20 december

Kerstfeest (vrijdag) Parochiezaal (Koninklijke Fanfare)
Mijlstraat 108 Duffel
11u viering – 12u30 diner

11u – 18u

Uitgebreide informatie over de activiteiten wordt gepubliceerd op www.ms-vlaanderen.be. Of lees het maandelijkse krantje ’t Venstertje over het wel een wee van afdeling De Glimlach.
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Lid worden van de Adviesraad?
Een goed idee!
Dit is een oproep met een vraag naar jouw engagement! We zijn op zoek naar adviseurs. We verwachten van
adviseurs dat ze hun mening en goede raad geven over wat de Liga nóg meer kan betekenen voor de personen
met MS én hun familie.

Wie kan adviseur worden?

Waarom deelnemen?

In principe kan iedereen die lid is van MS-Liga Vlaanderen deel uitmaken van de Adviesraad voor personen
met MS en familie. We streven naar een goede verdeling qua leeftijd, woonplaats en evolutie van de ziekte.
Er zijn een paar voorwaarden voor je kandidatuur:

Heel simpel. Als patiëntenorganisatie is het zeer belangrijk dat de stem van de patiënt gehoord wordt! Vanuit
de Adviesraad hebben we gezorgd voor een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, zodat de ideeën
kunnen doorvloeien naar de hoogste regionen. Ook
omgekeerd, via de voorzitter wordt ook belangrijke informatie en vragen doorgestuurd naar de adviseurs.

-

-

-

-

Je hebt zelf MS of bent partner/kind/ouder of broer
of zus van iemand met MS.
Je bent bereikbaar via mail en bekijkt deze ook regelmatig. Er komen tussendoor ook af en toe berichten, zoals een enquête invullen of vragen die een
dringend karakter hebben. Het is nodig dat je dan
een antwoord terugstuurt binnen de week.
Als je interesse hebt om adviseur te worden, geef je
zo snel mogelijk je gegevens: naam, leeftijd, woonplaats, datum diagnose en of je al of niet mobiel
bent door aan anneke.de.blende@ms-vlaanderen.
be .
Al onze bijeenkomsten zijn rolstoeltoegankelijk. We
voorzien voor iedereen een broodje en koffie, thee
en water. We hebben op de vergaderingen géén assistentie maar als je bepaalde wensen hebt qua voeding, contacteer ons en dan zoeken we samen een
oplossing.
Je bent bereid om mee te denken in een ruimer kader. Jouw mening is belangrijk, maar ook de mening
van andere lotgenoten. We zoeken op de vergadering zo veel mogelijk naar een consensus waar iedereen zich in kan vinden.

Wanneer en waar?
De adviesraad komt momenteel 3 keer per jaar samen.
Voor 2019 hebben we een brainstorm-weekend gepland op zaterdag 23 en zondagvoormiddag 24 maart.
Op 24 augustus hebben we onze zomerbijeenkomst en
op 23 november de laatste vergadering van het jaar. De
plaats waar deze vergaderingen doorgaan is centraal:
meestal in het Eurovolleycenter in Vilvoorde. Het weekend vindt plaats in De Ceder in Deinze.

Wat hebben we de laatste jaren al gerealiseerd?
-

We hebben voor MSIF (de internationale MS-Liga)
de prioriteiten gerangschikt, zodat zij ook weten wat
belangrijk is voor de Vlaamse personen met MS.
- We liggen aan de basis van de ‘Ik laat de moed niet
zakken’-zakjes.
- Er is rekening gehouden met ons advies i.v.m. het lidgeld.
- Vanuit de Adviesraad is de nieuwe Jongerenwerking
gegroeid.
- Er wordt regelmatig op ons beroep gedaan vanuit
de Raad van Bestuur, bv. i.v.m. de organisatie van de
provinciale infodagen.
- We zijn volop aan het werk om van de Wereld MS
Dag 2019 een feest te maken.
- We zijn continu aan het zoeken naar nieuwe fundraising-activiteiten en manieren om MS begrijpelijk te
maken bij anderen.
- Aandacht voor familie en vrienden van personen
met MS staat hoog op onze prioriteitenlijst.
Interesse? Laat van je horen!
Wil je deel uitmaken van dit dynamisch team? Stuur
vandaag nog je bericht naar Anneke De Blende
anneke.de.blende@ms-vlaanderen.be
P.S. Kan je niet naar de vergaderingen komen, maar wil
je wel meedenken over de vragen die we behandelen?
Dat kan ook! Bezorg je mailadres en je wordt opgenomen in ons bestand, zodat je op de hoogte blijft waar
we mee bezig zijn.
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Jongerenwerking

Planning Jongerenwerking
Een nieuw jaar een nieuw verhaal … en een nieuwe planning. De afgelopen maanden werkte het team van de
Jongerenwerking aan een programma met wisselende activiteiten op verschillende locaties.
De eerste activiteit is inmiddels achter de rug. Op 23 februari organiseerde de Jongerenwerking een eerste Eetfestijn
in Wezemaal. Over hoe lekker en gezellig het was en wat de afwezigen gemist hebben, hoor je wellicht binnenkort
meer.
Belangrijker voor jullie is de planning van de komende activiteiten. Hopelijk tot gauw?

Overzicht van de activiteiten
23/02 Eetfestijn (Wezemaal )
9/03 Escape Room (Gent)
27/04 Bowlingavond (Brugge)
11/05 Walk for MS (Lier)
25/05 Smartphone Fotografie Workshop + Street Art Wandeling (Hasselt)
17/08 Bowlingavond (Vlaams-Brabant)
21/09 Bezoek Bellewaerde (Ieper)
09/11 Activiteit (Antwerpen, nog te bepalen)
16/11 2e Jongerencongres MS-Liga Vlaanderen vzw Jongerenwerking (Leuven)

Young Peoples Netwerk van EMSP
De Jongerenwerking (en dan met name vooral het Jongerencongres) werd eind vorig jaar opgepikt door EMSP
(European Multiple Sclerosis Platform). Wouter mocht
als gastauteur een tekst insturen voor de rubriek Young
People’s Netwerk. Zo kreeg het congres meteen ook een
internationaal tintje.

De link naar de tekst vind je op de website in het nieuws
(thema #verslag).
Alone we are strong … together we are stronger!
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2de Jongerencongres
(een korte impressie door Greet)
De aandachtige lezer is het meteen opgevallen. Eind november is er opnieuw een Jongerencongres gepland.
Wie er eind vorig jaar (10 november om precies te zijn) bij was, kon zien dat het goed was. Het ontvangst was
hartelijk, de sfeer was goed, de sprekers enthousiast, het publiek aandachtig én nieuwsgierig, de hapjes lekker en gezond, … en de ploeg terecht fier.
Ik zou hier een hele litanie kunnen schrijven over alle
belangrijke en interessante nieuwtjes en kapstokken
die tijdens het congres werden aangereikt, maar ik ga
me beperkte tot een korte impressie. Eigenlijk moet u
dit gewoon live meemaken. En die kans krijg je op 16
november.
Na een eerste korte voorstellingsronde en duiding van
de structuur en missie van de organisatie, startten we
met een toelichting over het wereldwijde project The
World vs MS, ondersteund door Sanofi Genzyme. Wie de
T-shirts van de Jongerenwerking goed heeft bekeken, is
wellicht bekend met het project, maar toch waren nog
heel wat jongeren verrast door de mogelijkheden. Jij
ook? Dat het een wereldwijd platform is, hoeft je niet af
te schrikken. Er is ook heel wat beschikbaar in het Nederlands.
Daarna gingen we onvermoeibaar over naar het volgende onderwerp. MS en vermoeidheid. Samen gingen we
op zoek naar het belangrijke verschil tussen vermoeidheid en MS-vermoeidheid en wat hiertegen te doen. MS
en mentale weerbaarheid was een praktische benadering vanuit bedrijfspsychologische hoek, maar dan toegepast op MS. We doorliepen een reeks oefeningen en
kregen een aantal kapstokken aangereikt om ook thuis
mee aan de slag te gaan.

MS en bewegen richtte de aandacht op het belang
van bewegen en wat voor resultaten de verschillende
bewegingsvormen (lage, intensiteit, hoge intensiteit,
interval, …) opleveren. We leerden ook hoe een procentuele toename aan spierkracht grote verschillen kunnen
opleveren voor iemand die bijvoorbeeld moeite heeft
om zelfstandig recht te staan. Het leverde allemaal veel
stof te nadenken op. Inspiratie volgde nog in de vorm
van spreker Gella Vandecaveye. De dag leverde veel stof
tot nadenken op en inspireerde om met de aangereikte
info aan de slag te gaan. Daarbij moet ook gezegd worden dat de informele contacten voor, tijdens en na de
presentaties zeker ook hun merites hebben. Het leverde
een aantal nieuwe contacten en vriendschappen op.
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Alle drukwerk voor handel & industrie

uitdrukkelijk goed!
drukkerij paesen nv
industrieweg noord 1199
3660 opglabbeek
t 089-85 55 15
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Vrijwilligerswerking: dit verandert in 2019
Een nieuw jaar is gestart. Meestal is dit het moment waarop we goede voornemens maken. We willen bepaalde
zaken anders of zelfs beter doen. Een nieuw werkjaar wordt vaak gestart met nieuwe afspraken, administratieve
aanpassingen, toepassing van nieuwe wetgeving, enzovoort. Dit is binnen MS-Liga Vlaanderen voor 2019 niet
anders.
Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen die ingaan vanaf 1 januari 2019. En je
kan het als GOED nieuws beschouwen. We zijn op zoek gegaan naar alternatieven om de administratie bij onze
vrijwilligers te verminderen … en dit is ons gelukt.
-

Vanaf 1 januari 2019 is er GEEN maandelijks logboek meer nodig! Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van onze vrijwilligers zouden we graag een jaarprogramma 2019 en telkens een uitnodiging van de
activiteiten en de bestuursvergaderingen ontvangen, zodat we alle (openbare) activiteiten op de kalender
van op de website kunnen plaatsen.

-

Vrijwilligers ouder dan 80 jaar blijven, ook wat betreft lichamelijke ongevallen, verzekerd.

-

De vrijwilligersovereenkomst is uitgebreid met meer informatie naar aanleiding van de suggesties van de
Zorginspectie. De bedoeling is dat elke vrijwilliger deze vernieuwde overeenkomst ondertekent en ons terug bezorgt.

-

We maken van deze gelegenheid gebruik om het overzicht met alle nuttige inlichtingen over vrijwilligers
te actualiseren. Dit helpt ons om gericht een vrijwilliger met specifieke vaardigheden/talenten te zoeken.
Deze kenningsmakingsfiche werd ook aan de provinciale/lokale voorzitter en secretaris bezorgd of kan via
onderstaand e-mailadres opgevraagd worden.

-

MS-Liga Vlaanderen wenst haar vrijwilligers duidelijk te informeren over de huidige werking en de structuur
van de vzw en natuurlijk ook over de wet rond de privacy (GDPR). Daarom zullen we in het najaar 2019 per
provincie een basisopleiding voor alle vrijwilligers aanbieden. De datums zullen met de provinciale voorzitter afgesproken worden. We hopen daar iedereen te mogen verwelkomen en stellen het op prijs dat de
vrijwilligers deze infodagen zullen volgen

-

Mogen we vragen om elk gevolgde opleiding georganiseerd door de MS-Liga of daarbuiten aan de vrijwilligerswerking door te geven?

-

De nieuwe website schenkt heel wat aandacht aan het vrijwilligerswerk binnen de Liga. Ga zeker eens een
kijkje nemen. We voorzien nuttige informatie (bv. ziekte-uitkering en vrijwilligerswerk, mag dit?) en de nodige basisdocumenten.

Heb je vragen over bepaalde zaken, contacteer ons gerust via vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be. Of bel
ons: Katrien (0477/42 54 29) of Yvonne (011/80 89 88).
Onze oprechte dank voor de hulp en aangename samenwerking!
Katrien TYTGAT
			
Verantwoordelijke vrijwilligerswerk		

Yvonne BOGAERTS
Administratie vrijwilligerswerk
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Vrijwilligerswerk in beeld: Lief Cuypers
Naar goede traditie laten we in de rubriek Vrijwilligen een vrijwilliger aan het woord. Deze keer is het de beurt
aan Lief Cuypers, persoon met MS, maar vooral persoon met een hart van goud. Kort maar krachtig, dat is de
reactie van Lief op onze vragen. Die positieve noot klinkt door in de manier waarop Lief aan de slag gaat. Steeds
positief, steeds omringd door mensen die voor haar en dankzij haar extra hun best willen doen.
"Toen ik in 1993 mijn diagnose va MS kreeg, werkte ik
fulltime en had geen tijd en aandacht voor vrijwilligerswerk. Daar ik enkel te horen kreeg dat MS ongeneeslijk
is en ik veel moest rusten, ging ik zelf op zoek naar antwoorden. Gelukkig stond de MS-Liga net op een beurs
in Flanders Expo in Gent en werd ik daar onmiddellijk
vriendelijk te woord gestaan en geïnformeerd over de
Belgische bureaucratie en de werking van de MS-Liga.
Eerst volgde ik de cursus MS-Begeleider zodat ik anderen kon helpen. Vooral de lessen Sociale Vaardigheid
spraken mij erg aan en zo maakte ik ineens op aangename wijze kennis met lotgenoten. Daarna ben ik 15 jaar
voorzitter van de MS Zelfhulpgroep Schoten geweest,
helemaal mijn ding! Nu houd ik mij bezig met de chocoladeverkoop in de MS-week en zamel geld in met mijn
collectebus. Ook organiseer ik nu voor het vijfde jaar
een actie voor Music for Life met als goed doel natuurlijk MS-Liga Vlaanderen.
Iedereen die het hart op de juiste plaats heeft en wil en
kan helpen, is zeer welkom als vrijwilliger bij de MS-Liga.
Mijn laatste job was in een grote dagbladhandel in het
centrum van Antwerpen en daar kon ik gebruik maken
van mijn talenkennis en het talent in de omgang met allerlei soorten mensen. Elke persoon met MS is anders en
het is boeiend te volgen hoe iemand daarmee om gaat.

Ik heb nog steeds hoop op een dag dat de woorden “
chronisch” en “ongeneeslijk” bij de diagnose van MS horen. Ondertussen informeer ik iedereen die wil luisteren
over wat Multiple Sclerose is door documentatie, folders
en een persoonlijk gesprek."

“Wanneer je vrijwilligerswerk doet, geeft dat zo
veel positieve reacties en energie dat je je eigen
batterijen oplaadt! Dus eigenlijk help je de MSLiga en ook jezelf.”
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Week van de vrijwilliger
(23 februari t.e.m. 3 maart)
Vrijwilliger, je bent een supertalent!
•

Jij hebt geen batmobiel nodig om superheld te zijn voor personen met MS. Dankjewel om hen te helpen om op hun
bestemming te geraken.

•

Jij hebt geen cape nodig om mensen te inspireren tot meer. Dankjewel om geduldig te willen luisteren naar moeilijkheden en samen te bouwen aan oplossing.

•

Jij hebt geen Mjölnir nodig om mythes aan flarden te slaan. Jouw sociale vaardigheden en heldere uitleg overtuigt
mensen van nieuwe ideeën.

•

Jij hebt geen lichtsnelheid nodig. Dankzij jouw zorgvuldige planning en overleg geraakt alles netjes op tijd klaar.
Jij hebt al die franjes niet nodig, want jij bent een supertalent!

Pssst … wil jij jouw supertalent nog verder ontwikkelen?
Geef een seintje aan vrijwilligerswerking@ms-vlaanderen.be
of 011/80 89 88.
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Jong geleerd … is oud gedaan
MS is een moeilijke ziekte om dragen en ook lastig om uit te leggen, maar met wat goede wil kan veel. Maak kennis met jonge ambassadrice Selena. Zij kwam op het lumineuze idee om multiple sclerose uit te leggen tijdens
een spreekbeurt in de klas.
Zo gezegd zo gedaan. Met heel wat informatie en een pakket stripboeken over MS onder de arm werd het een dijk
van een presentatie. Maar daar bleef het niet bij. Selena
wilde daarnaast ook geld ophalen om personen met MS
zoals haar mama te kunnen helpen.
“Hoi! Ik ben Selena en ik ben 10 jaar oud. In juni 2018 heb ik
in mijn school (basisschool De Negensprong in Poppel) een
spreekbeurt over MS gedaan. Mijn mama heeft MS en ik vond
het belangrijk dat mijn klasgenootjes er meer zouden over
weten.
Ik vind het een heel moeilijk onderwerp om te begrijpenen
het is ook niet altijd leuk. Mama moet soms in het ziekenhuis
blijven of kan thuis niet veel doen zoals met mij spelen of mij
helpen.
Ik ben heel blij dat de MS-Liga mij wou helpen. Ze hebben mij
heel veel info gegeven en ook een stripverhaal over MS, dat ik
aan de kindjes van mijn klas mocht uitdelen.

In de zomervakantie heb ik ook geld opgehaald ten voordele
van de MS-Liga. Hiervoor had ik flyers gekregen en ook zelf
gemaakt en ook potjes om het geld in te steken. Ik heb € 83.65
mogen overschrijven voor de MS-Liga! Ik vond dit heel leuk
om te doen, maar soms was ik ook wel wat teleurgesteld als
de mensen bijvoorbeeld niet opendeden. Ik ga aan de school
vragen of zij misschien een schoolfeest t.v.v. de MS-Liga willen doen!
Later als ik groot ben, wil ik graag visagiste worden of
schoonheidsspecialiste. Want ik wil dat ook mensen met een
ziekte zich goed en mooi voelen!”
Groetjes!
Selena
Dankjewel Selena om te laten zien dat er op
vrijwilligerswerk geen leeftijd staat!
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Op bezoek bij Thomas More
Bij nieuwe studenten … en met een nieuw verhaal
Een nieuwe lente, een nieuw geluid zegt men wel eens. In het geval van MS-Liga Vlaanderen was het begin
september eerder: “een nieuw academiejaar, een vertrouwd geluid”! In september kreeg MS-Liga Vlaanderen
opnieuw de vraag om te komen getuigen over het leven met MS, op de Thomas More Hogeschool te Turnhout.
Dit naar analogie van de mooie en moedige getuigenis van Luc.
Voor uw trouwe maatschappelijk werker begon opnieuw
de zoektocht naar een vrijwilliger. Waar we vorig jaar vooral het accent hadden gelegd op de ‘minder leuke’ gevolgen van MS, wilden we dit jaar ook aandacht schenken aan
het feit dat de diagnose MS niet steeds het ‘einde’ van iets
hoeft te zijn. Dat het soms ook nieuwe en andere deuren
kan openzetten.
Dit jaar vonden we deze getuigenis bij Iris, een vrolijke
twintiger die vrij recent (lees: ongeveer anderhalf jaar geleden) de diagnose kreeg. Iris vertelde de studenten hoe
ze haar opleiding Sociaal Werk diende stop te zetten, maar
hoe ze daarnaast toch een nieuwe uitdaging vond in de
opleiding tot schoonheidsspecialiste, met een bijkomende specialisatie voor oncologische patiënten!
Hoe ze haar leven, haar dagelijkse leven, wat diende aan
te passen (bv. veel meer noteren dan vroeger om het allemaal te kunnen onthouden), maar dat dit haar niet be-

lemmerde om (recentelijk) te gaan samenwonen met haar
partner. Hoe ze het huishouden verdelen, zodanig ieder
zijn taak heeft. Hoe ze haar vrije tijd doorbrengt bij haar
paard. ... Kortom, hoe kleine dingen haar gelukkig maken
zodat ze niet 24/7 aan de MS hoeft en moet denken.
De studenten luisterden stil en geboeid. Ik denk een
droom voor elke leerkracht en docent! Ze stelden zeer gericht vragen, ook zeer toekomstgericht: “ Hoe denk je dat
jouw toekomst er zal uitzien? Is er een kinderwens en zo
ja, houdt MS dit toch niet wat tegen?, …”
Voor we het goed en wel beseften, zat het lesuur erop en
moesten we, onder het welverdiende applaus van de studenten, afscheid nemen.
Bedankt Iris om dit te willen doen. Bedankt voor jouw
mooie en boeiende getuigenis!
Bedankt Justine Loosveldt (docent Sport&Beweging) van
de Thomas More Hogeschool Turnhout om de MS-Liga
Vlaanderen deze gelegenheid te geven om MS bespreekbaar te maken.
Bedankt studenten om zo stil, rustig en geboeid te willen
luisteren! Heel veel succes met jullie verdere opleiding!
Bedankt en wie weet tot een volgende keer!
Liesbeth RIJKERS
Maatschappelijk Werker MS-Liga Vlaanderen
Tip: Ook de Jongerenwerking zet in op goede connectie
met toekomstige hulpverleners, verzorgenden, … Zie
ook p. 38.

Getuigenissen als deze maken dat misverstanden
over MS de wereld uit geholpen worden. Dankjewel
Iris om de 1000 gezichten van MS kleur te geven.
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MS-Liga Vlaanderen steunen,
zonder 1 extra euro uit te geven?!
‘Trooper’ jij met ons mee?

Trooper is een online shop-platform. Het gróte verschil met alle andere gelijkaardige platformen is dat
je via Trooper jouw favoriete vzw of vereniging steunt, simpelweg door je online aankopen te doen via
Trooper, zónder dat het je iets extra kost. De aangesloten webshops staan immers een percentje van
jouw aankoop af, om zo je goede doel of vereniging te steunen.
Via Trooper ging er intussen al meer dan 425.000 euro aan extra middelen rechtstreeks naar de aangesloten verenigingen
en goede doelen. Hoog tijd dat MS-Liga Vlaanderen vzw hiervan een graantje kan beginnen meepikken, niet?

Gratis geld?
Krijgt ‘mijn vzw’ dan geld zonder iets te doen? Ja, in feite wel!
De consument betaalt geen euro méér, de vzw laat het online platform en de onderliggende webshops hun werk doen, en
de handelaar (webshop) die zich verbonden heeft met Trooper steunt de vzw bij elke aankoop. Gemiddeld 5% per aankoop.
De uitdaging voor onze vzw ligt weliswaar in het feit dat we zo veel mogelijk leden en sympathisanten aan het ‘trooperen’ moeten zien te krijgen. Maar dat kunnen we SAMEN verwezenlijken!

Iédereen kan trooperen!
Vandaag de dag shopt de meerderheid van ons regelmatig online. Overnachtingen zoeken we via Booking.com, sportkledij
via Decathlon, elektronica via Mediamarkt of Ali Express, onze boodschappen laten we klaarzetten via Collect & Go (Colruyt), schoenen en kledij vinden we in de webshops van La Redoute, JBC, Torfs, AS Adventure, Brantano, Hema, …
Wel, goed nieuws: al deze, en nog véél meer (web)shops kan je eenvoudig bereiken via www.trooper.be/msliga. Op die
manier ben ook jij snel mee aan het ‘trooperen’!
De lijst met deelnemende webshops is lang … Check de lijst of zoek via de zoekmotor op www.trooper.be/msliga en je zal
snel zien dat ook jij jouw vzw MS-Liga Vlaanderen kan helpen aan ‘gratis’ middelen om haar werking te garanderen. Zonder
dat het jou meer geld of tijd kost!
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Lezen, weten, maar vooral: NIET VERGETEN
We weten nu dat we heel wat online shops kunnen bereiken via www.trooper.be/msliga en dat we zo gratis de MSLiga kunnen steunen.
De volgende stap is dat het een gewoonte wordt om via Trooper te shoppen! Laat het ons de Trooper-reflex noemen!
Het is bijvoorbeeld handig om van deze url je startpagina te maken of alleszins een vaste plaats in je browser te geven.
Het is de bedoeling dat je de url gebruikt, telkens je een online boodschap wil doen.
Nóg handiger is de ‘Trooperbot’, die je kan installeren en die je er automatisch aan herinnert dat je desbetreffende
aankoop via Trooper kan afhandelen. Je vindt de Trooperbot terug op www.trooper.be/msliga.

Men zegge het voort
Laat ons eerlijk zijn: mirakels bestaan niet, maar Trooper toont ons wel dat er verenigingen zijn die amper € 5 verdienen en anderen € 500 per maand …
Als we er samen in slagen om bij jullie (leden), schenkers, sympathisanten, personeel, … de Trooper-reflex te kweken,
zijn we al een heel eind en winnen we alvast bij elke aankoop!

COMMUNICATIE en HERHALING zijn sleutelwoorden.
Gebruik Trooper, praat erover op een eerstvolgende ledenactiviteit, met vrienden en familie, deel je enthousiasme &
help ons onze ‘Troopergroep’ te laten groeien.
Wij zorgen ondertussen voor het ter beschikking stellen van de nodige informatie via onze website en Facebookpagina. Ook zullen we acties delen en Vlaanderen regelmatig ‘teasen’ om deel te nemen.
En tot slot doe ik een oproep aan alle provincies, comités of individuen die een bijeenkomst organiseren, uitbaters van
horecagelegenheden, kinesitherapeuten en artsen met een wachtzaal, … praat over Trooper en bestel bij ons een van
de affiches om dit initiatief kenbaar te maken. Zelfs een affiche in het kleinste kamertje, kan een groot effect realiseren

TOCH
NU JE HIER
E
BENT OM T
IN DE
MET JE
AAR
GA EFFE N
trooper.be/

msliga

EN FRISSE
EN LAAT E
R ONZE
WIND DOO
G WAAIEN
VERENIGIN
POWERED BY

Help jij mee?
Dank je wel alvast
,
Liesbeth POORTERS
Diensthoofd Centrale Administratie
MS-Liga Vlaanderen vzw
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Website
Vorige MS-Link werd al met hand en tand uitgelegd hoe de website stilaan vorm kreeg en welke keuzes hierbij
werden gemaakt. Ik kan me voorstellen dat het toen allemaal nog wat vaag was, zonder de website in levende
lijve op het scherm te kunnen zien. Hopelijk hebben jullie de website intussen al (meermaals) bezocht en hebben jullie een herkennings- en aanknopingspunt gevonden.

MS in alle facetten centraal
We vertrekken niet vanuit onze structuur, maar wel
vanuit jouw verhaal en jouw vraag. De website is uitgebouwd op maat van de persoon met MS, de vrijwilliger,
de mantelzorger, de jongere op zoek naar contact, de
toevallige bezoeker die wat basisinfo zoekt, de student,
de onderzoeker, …
De bedoeling is om de website zo te blijven voeden dat
er spek is voor de bek voor verschillende mensen vanuit
verschillende rollen en interesses. En dit alles zonder te
vergeten dat MS uitleggen verdomd moeilijk is en eigenlijk alleen maar kan door volop in te zetten op de kerncampagne ‘1000 gezichten van MS’. Het zijn de verhalen
van echte mensen die tonen wat MS is, wat het betekent
en op welke manier mensen, bedrijven en organisaties
van goede wil de persoon met MS en zijn omgeving
(kunnen) steunen.

MS-Link houden we je op de hoogte van de vorderingen
én wat jij kan betekenen voor de verdere uitbouw van
de website én de verspreiding van boodschappen die er
echt toe doen.

Wist je dat?
-

De contactgegevens van de maatschappelijk werker
vinden? Kies contact, sociale dienst en vul je postcode
of gemeente in.

-

Deelnemen aan een activiteit? De evenementen op
de kalender kan je filteren op thema, op gekozen
dag of periode of op departement. Sorteren kan op
postcode. Zo zie je in vogelvlucht wat er dicht in jouw
buurt te beleven valt.

-

Wil jij een van onze 1000 gezichten zijn en jouw verhaal vertellen? Geef een seintje aan webmaster@msvlaanderen.be. Ja, ook jouw verhaal als mantelzorger,
als verzorgende, als onderzoeker, … hoort hier meer
dan thuis. De persoon met MS én de omgeving staat
voor ons centraal.

-

De campagne van de Wereld MS Dag (zie ook p. 52)
leent zich dit jaar uitstekend om zelf aan de slag te
gaan. Lees vanaf maart meer over deze campagne
en hoe jij MS mee zichtbaar kan maken, ook op onze
website.

En in de toekomst?
De website is nog niet af en zal ook nooit ‘af’ zijn. De website is er namelijk voor en van jullie en zal mee evolueren
met nieuwe mogelijkheden, jullie veelgestelde vragen,
de verhalen die opborrelen tijdens meetings of informeel
in de wandelgangen, …
Er zitten nog heel wat mogelijkheden in de pijplijn, maar
we starten met de verdere uitbouw van de structuur die
momenteel al op poten staat. De volgende maanden
doen we een inspanning om de gehele regionale werking in kaart te brengen en om de activiteitenkalender
te spekken met al wat er in het MS-Liga Vlaanderen landschap te doen valt.
Je zal regelmatig een melding ‘nieuw op de website’ zien
verschijnen. Zo houden we je op de hoogte van de vorderingen en de nieuwe delen die interessant voor jou
kunnen zijn om door te nemen of op te volgen. Ook in

Greet JANSEN
Communicatieverantwoordelijke
MS-Liga Vlaanderen vzw
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Mijn MS-mama:
Ben je ...
•
•
•
•

een persoon met MS die op zoek is naar nieuw materiaal om multiple sclerose op een leuke manier uit te leggen aan
je kind(eren)?
iemand met een MS-lotgenoot in je familie/vriendenkring?
iemand die op zondagnamiddag doorgaans dorst en/of honger heeft?
op zoek naar een manier om de MS-Liga te steunen?

Dan kunnen wij jou daarbij helpen!
We verwelkomen je graag op 10 maart 2019 voor onze benefietnamiddag t.v.v. MS-Liga Vlaanderen. Wat we precies
voor jou in petto hebben, kom je de komende weken op de Facebookpagina te weten. Het zou wel eens iets met een
toog kunnen zijn, iets met een kinderhoek, misschien wordt er wel iets verkocht en als we echt uit ons dak gaan durven
we misschien wel iets vertellen door een microfoon. Wat we wel al meegeven is dat de opbrengst van deze benefiet naar
MS-Liga Vlaanderen zal gaan.
Na deze gedetailleerde uitleg ben je er zeker en vast van overtuigd dat je dit absoluut niet wilt missen! Zet je dus alvast
op aanwezig en mis zo geen enkele update ;-)
Tot dan!
Marlies SCHEVENEELS

Praktische info
De benefiet vindt plaats in de Fanfarezaal van de T-Blazers, Bosstraat 19 in Tongerlo (2260 Westerlo).
De deuren gaan open vanaf 14u. Er zal een uitgebreide
speelhoek voorzien worden voor de kinderen en voldoende zitgelegenheid voor de hele familie. Om 16u00
geven we een woordje uitleg bij het boekje, en er is ook
de mogelijkheid om het boekje te kopen. Gedurende de
hele namiddag zijn er drankjes en bijhorende knabbels
verkrijgbaar naar de smaak van groot en klein.
De boekjes zullen in drie vormen verkocht worden:
- de hardcover aan de prijs van €20
- de softcover aan de prijs van €12
- het MS-MAMA-PAKKET (hardcover + softcover + setje
kleurpotloden + een extraatje voor de MS-MAMA) aan de
prijs van €30.
Je kan het boekje al op voorhand bestellen op de website
www.plan-m.be om af te halen op de benefiet of om via
de post te ontvangen in de loop van de week die volgt op
zondag 10 maart.
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Wereld MS Dag 2019
Op 30 mei vieren we een van de belangrijke dagen in de jaarkalender: de Wereld MS-Dag. ‘Het leven is aan de
rappen’, dus starten wij dit internationale feest een dagje eerder.

Hoe zit dat met de internationale campagne op
30 mei?
Hét thema van 2019 wordt visibiliteit. Onbegrip voor onzichtbare symptomen en de onzichtbare impact op de
levenskwaliteit zijn vaak gehoorde verzuchtingen. Daar
gaan we dit jaar allemaal samen mee aan de slag. Hou
je creativiteit nog even in toom, want pas in maart wordt
de sluier definitief opgelicht en gaat de campagne voor
de Wereld MS-Dag pas echt van start. Het wordt dus nog
even geduld uitoefenen, maar naar we nu al kunnen horen wordt het wachten beloond.
Vanaf maart zal je de campagnebeelden en informatie
zien verschijnen op www.ms-vlaanderen.be, op onze
Facebookpagina enzovoort. Help jij dan ook een handje
om de onzichtbare symptomen op de kaart te krijgen?
Dankjewel!

Wat gebeurt er in België op 29 mei?
Voor 29 mei gooien we alvast alle remmen los. Op woensdagnamiddag ben je namelijk van harte uitgenodigd op
een totaalspektakel van dans, schilderkunst, woord, muziek, fotografie en videobewerking.
Symptomen van multiple sclerose worden vertolkt op
het podium door personen met MS. Ze brengen op een
pure manier een herkenbaar verhaal in 6 verschillende
kunstdisciplines.
De voorstelling wordt mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking van Move to Sport, Universiteit Hasselt en
MS-Liga Vlaanderen. De echte helden zijn natuurlijk de
personen met MS die op 29 mei op de planken staan.
Ben jij ook van de partij? Meer informatie vind je onder
andere op www.ms-vlaanderen.be. Tot dan!
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Galaconcert
De Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga vzw organiseert traditioneel een prachtig galaconcert in maart.
Ook dit jaar bent u weer van harte uitgenodigd voor een avond vol mooie en betoverende muziek.
Kostprijs

Programma
Het wordt een uitzonderlijke avond gekenmerkt door het
achtereenvolgend optreden van twee generaties solisten.
Tijdens het eerste gedeelte onthalen we met veel plezier
een ex-laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, Daniel Blumenthal, die het 5de concerto van Ludwig van
Beethoven “Keizersconcert” zal uitvoeren.
Na de pauze zal de jonge violiste, Meruert Karmenova,
afkomstig uit Kazakstan en nu residente in de Muziekkapel, ons betoveren met het vioolconcerto in D van Piotr
Tchaïkovsky, een voorproever van de Koningin Elisabethwedstrijd 2019.
Het Ensemble Orchestral de Bruxelles, onder de leiding
van Jacques Vanherenthals, zal beide solisten begeleiden.

• Prijzen van de plaatsen: 65,- / 45,- / 35,- / 30,- / 20,- EUR
• Speciale prijs voor jongeren onder 26 jaar : 15,- EUR
• Speciale prijs voor MS-leden + één begeleider: 10,- EUR
elk
Reserveren
Plaatsen reserveren kan van vanaf midden januari op de
website van de Nationale Belgische Multiple Sclerose
Liga vzw.
Let op: reservaties voor personen met een beperkte mobiliteit dienen uitdrukkelijk via het plaatselijk comité te
gebeuren, dat u verdere inlichtingen zal verschaffen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem een kijkje op de website of
neem contact op met een van de medewerkers van de
Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga.
a vzw
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Time management
Trendy term of noodzaak?
Wat is time management
Time management is het verstandig omgaan met de tijd.
Het is het bewust invloed uitoefenen op de tijd die je
spendeert aan bepaalde activiteiten. Door gebruik te maken van time management krijg je de regie over je werk/
leven weer in handen en kun je tijd en taken effectiever
regelen. Time management is namelijk een vaardigheid
die je kunt leren door niet harder, maar juist slimmer, te
werken en beter je taken te plannen.

Time management of leren omgaan met
beperkte energie? Klinkt dit bekend in de oren?
Is time management niet reeds een beproefde leefwijze
voor een persoon die moet omgaan met beperktere
energie? Heeft dit kind nu een naam … : Time management? Gaan timemanagement en energiemanagement
voor PmMS niet hand in hand?
Voor Personen met MS (PmMS) die sterk rekening moeten
houden met hun vermoeibaarheid is het een dagelijkse
realiteit. Plannen, ordenen, prioriteiten stellen zou best

een tweede natuur zijn. Omgaan met beperkte energie
en goed omgaan met de tijd die je aan activiteiten besteedt is de basis van dagelijks functioneren voor PmMS.
Dan komen we bij de vraag of er gelijkenissen en/of verschillen zijn tussen time management en energiemanagement? Is time management een ondersteunende
manier om te komen tot energiemanagement? Zijn
PmMS ervaringsdeskundigen in time management of
valt er nog wat te leren van de opleidingen in de bedrijfswereld? Hoe gelijkaardig zijn de principes van time management aan het leren omgaan met je beperkte energie? Heel wat vragen dus …

De voordelen van goed timemanagement
toegepast in de werksituatie
•
•

Goed timemanagement zorgt voor minder stress.
Wie zijn tijd goed indeelt werkt zorgvuldiger en efficiënter.
•
Een goede planning maakt dat ook anderen prettiger kunnen werken omdat ze weten waar ze aan toe
zijn.
•
Goed timemanagement houdt in dat je prioriteiten
stelt en activiteiten realistisch plant. Niet alles kan
tegelijk en niet alles heeft evenveel haast.
Green en Skinner publiceerden recent een artikel waarin
het effect van time management werd onderzocht. Uit
de resultaten bleek dat de vaardigheden op het vlak van
prioriteiten stellen, assertiviteit en het beheersen van
persoonlijke stress, significant waren toegenomen. De
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persoonlijke effectiviteit nam zelfs toe met een gemiddelde van 20% (!). Op een werkdag betekent dit algauw
een tijdwinst van meer dan anderhalf uur. De relatie tussen een time management cursus en persoonlijke effectiviteit wordt door deze studie duidelijk aangetoond.
Nu deze tijdswinst zou voor een persoon met MS ook een
goede zaak zijn. Mocht die 20 % gewonnen effectiviteit ,
de verminderde energie kunnen compenseren. Maar zo
simpel is dit niet helaas.

Wat is nu zo typisch aan time management en
aan energiemanagement?
Volgende toegepaste overzichten geven schematisch
weer wat de verschillende stappen zijn binnen de 2 benaderingen. Het is duidelijk dat er veel gelijkenissen zijn
tussen de toepassingen van timemanagement en energiemanagement, en de basisbenadering van het stappenplan dezelfde lijkt. Het doel is immers voor allebei om
energie en inzet te besparen.

Schema: Time management in de bedrijfswereld.

Schema: Time management gericht op mensen met beperkte energie, noemen we energiemanagement of omgaan
met beperkte energie.
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Dit stappenplan is de basis van de aanpak rond vermoeidheid binnen de ergotherapie en binnen de multidisciplinaire zorgprogramma’s vermoeidheid binnen ons
centrum.
Nog even stilstaan bij de vergelijking tussen timemanagement en energiemanagement.
Timemanagement en energiemanagement binnen
omgaan met de MS-vermoeidheid
Energiemanagement heeft als doel om met zo weinig
mogelijk energie, zo efficiënt mogelijk te zijn. Efficiënter betekent meestal meer gestructureerd en gepland,
gebruik makend van ondersteunende hulpmiddelen,
delegeren van taken, kortom een en goed bedachte organisatie.
De MS-vermoeidheid of de verminderde energie, is het
symptoom met de grootste invloed op het dagelijks leven, en dikwijls de meest storende factor in de beginfase
van MS.
Het is een onzichtbaar symptoom, die de meesten reeds
een tijd meenemen binnen hun dagelijks functioneren.
Dit uit zich in activiteiten die worden aangepast of niet
meer ondernomen worden. Andere taken worden spontaan afgewisseld met rustpauzes, of trager uitgevoerd.
Deze vermoeidheid is duidelijk verschillend van een
vermoeidheid na een drukke dag of een zware inspanning. Het energietekort is niet steeds in verhouding met
de gedane inspanning. Reden te meer om ook zo goed
mogelijk om te gaan met jouw activiteiten en de tijd die
hiervoor genomen moet worden.
Hoe combineren we het beste van deze 2 werelden:
je activiteiten beter plannen en organiseren in 5 stappen
Hieronder vind je 5 stappen om effectief aan de slag te
gaan met time management toegepast op energiemanagement. Maar voordat je jouw activiteiten beter gaat
plannen en organiseren is het belangrijk om inzicht te
krijgen in jouw eigen (belemmerende) patronen.
De vermoeibaarheid is dikwijls ‘een stoorzender’ in het
dagelijks activiteitenprofiel en is bovendien heel persoonlijk, onberekenbaar en met een wisselend karakter
gedurende de dag.

Stap1: Meten is weten
Maak op voorhand een gedetailleerd overzicht van je
dag. Van je ontbijt tot ’s avonds laat nog een wasje insteken: sla niets over. Op die manier zie je duidelijk waar je
je tijd aan spendeert, en waar je eventueel wat zaken kan
verschuiven. Maak ook een schatting van de tijd die je
eraan spendeert.
Dit doen we in onze begeleiding aan de hand van het
vermoeidheidsdagboek dat je kan bijhouden gedurende
een aantal dagen. We gaan de activiteiten in kaart brengen, aangevuld met de bijhorende vermoeidheidsgraad.
We noteren in tweede instantie de belangrijkheid van de
activiteit. De belangrijkheid speelt vooral een voorname
rol bij het zetten van prioriteiten. Wat doe je en wanneer,
hoe ziet de dag eruit, en hoe zou je het zelf willen? Wat
vind je zelf belangrijk, hoe tevreden ben je over je dagelijkse routine? Het doel is om meer bewust te worden
van de eigen grenzen binnen de dagelijkse taken, leren
inschatten en voelen wat je moe maakt, wat je doet ontspannen.
Stap2: Belemmeringen en knelpunten
De ergotherapeut evalueert samen met jou de praktische
gevolgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het
is belangrijk om een volledig beeld te krijgen van jouw
takenpakket in verschillende situaties: zelfzorg, werk en
vrije tijd. Naast de evaluatie van een taak op zich met bijhorende VMH , mogen we de persoonlijke appreciatie,
dus de belangrijkheid die een taak krijgt niet vergeten.
Zijn er zaken die je tegenhouden om meer voor jezelf te
kiezen, om taken af te staan, minder activiteiten op te nemen? Welke emotionele waarde heeft die activiteit voor
jou, waarom wil je ze blijven doen, wat kan je afstaan aan
iemand anders, hoe zie je dit? Voel je je schuldig omdat
je niet meer kan functioneren als voorheen? Hoe zie jij
jezelf? Welke invloed heeft de vermoeibaarheid, hoe herkennen we de MS gebonden vermoeibaarheid.
Stap3: Plannen, prioriteiten stellen, organiseren
Binnen deze evaluatie van het individuele dagprofiel zijn
de ‘waarom, wanneer en wie doet wat’-vragen, een belangrijk middel om een correcte afweging te krijgen van
de taak en het belang die deze krijgt. Deze vragen die
opgekomen zijn tijdens het invullen, en hierdoor bewust
en bespreekbaar zijn, bieden ons een goed uitgangspunt
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om een persoonlijk overleg mogelijk te maken. Het doel
is om hier samen met jou eventueel veranderingen te
bespreken, werkmethodes te bekijken, en voorstellen te
doen naar meer structureren en plannen.
Alles vertrekt vanuit jouw keuzes binnen de bepaalde situatie, en met prioriteiten die je jezelf stelt om beter rekening te houden met jouw beperkte energie. Het is nu
eenmaal niet mogelijk om met beperktere energie hetzelfde activiteitenniveau te halen! Er moeten soms zaken
opgegeven worden, werktijden aangepast worden, taken overgelaten worden aan gezinsleden of professionele hulp. Deze prioriteiten moet jezelf wel stellen, gezien
het jouw activiteitenprofiel is, en het veel meer succes zal
bieden als je hier zelf overtuigd van bent. Hier koppelen
we dan ook de veranderingsmomenten aan, werkmethodes, volgordes, structureren en plannen.
Nu is het tijd om de activiteiten te elimineren waar je
geen voldoening uithaalt of die niet bijdragen tot de
doelen die je aan jezelf stelt. Herverdeel de gewonnen
tijd vervolgens volgens jouw prioriteiten. Waar liggen
de zwaarste activiteiten in de dag, kan iemand anders
ze overnemen, zijn er hulpmiddelen die hier kunnen bij
helpen. Kunnen ze een bepaalde taak ondersteunen en/
of aanvullen?
Stap4: Actie binnen realistische context
Veranderingen en nieuwe routines vragen meestal heel
wat aandacht en overtuiging tot veranderen. Maar …
steeds met aandacht voor haalbare doelen, kleine stappen, realistische zaken en activiteiten. Het gaat hier niet
om harder te gaan werken, maar om slimmer aan de slag
te gaan. Belangrijk hierbij is dat je het de tijd gunt om te
laten werken.
Fundamenteel is dat er een duidelijk inzicht is in de gevolgen van die grote vermoeibaarheid. In de praktijk betekent dit dat gevoelens zoals prikkelbaarheid, uitgeput
zijn, geen zin meer hebben in vrije tijd of beweging, …
een signaal zijn van verminderde levenskwaliteit.
Zelf de regie hebben over je eigen leven is belangrijk,
en dit is moeilijk als je steeds het gevoel hebt dat je veel
te veel ballen tegelijkertijd in de lucht moet houden. De
actie gaat om het vinden van een nieuw evenwicht, een
betere combinatie maken van activiteiten, en hierdoor
ook meer rust vinden. De MS-vermoeidheid vraagt dat

we een nieuwe balans zoeken, nieuwe gewoontes aannemen steeds ten voordelen van een betere levenskwaliteit.
Schuldgevoelens helpen er niet bij, het is een noodzakelijke aanpassing om te komen tot een goed voelen en beter functioneren met de beperkte energiedosis. Het hele
proces vraagt begeleiding en coaching, omdat er best
wat gewoontes doorbroken moeten worden, en er een
nieuwe weg ingeslagen wordt, stapje per stapje.
Voor goed time management heb je vaak anderen nodig.
Je staat er niet alleen voor. Of het nu je partner, je collega, een van je ouders of een professional is: je kan altijd
hulp vragen. Laat hen weten wat je wil bereiken en welke
moeilijkheden je ondervindt.
Stap5: Follow up
Belangrijk is het om dit proces van veranderen op te volgen. Binnen de transmurale zorg die we in ons het MS
centrum aanbieden, willen we net deze ondersteuning
bieden. Als iemand je opvolgt en begeleidt is het makkelijker om de veranderingen te blijven realiseren, steun
is er zeker steeds nodig!
Het is immers een hele klus om zaken bij te stellen,
nieuwe routines te maken, eigen keuzes en prioriteiten
te leggen. Het bewust zijn en beslissen is één zaak, maar
uitvoeren en volhouden is net zo moeilijk. Daarom is het
belangrijk dat je opgevolgd wordt, je terecht kunt bij een
begeleider/coach die dicht bij je staat en je stimuleert.
Dat kan zowel een professioneel persoon zijn, als iemand
vanuit je eigen omgeving die achter je staat en je steunt.
Ik wens jullie allemaal veel succes in dit boeiend proces!
Marijke DUPORTAIL
Ergotherapeute-adviesverlener Nationaal MS Centrum
Melsbroek
Marijke.duportail@mscenter.be
Tip: Lees meer over de ervaring van een persoon met MS
over het leren ontspannen op p. 12-13. Meer lezen over
de omgang met tijd en verlies doe je op p. 6-9. Klaar om
hulp in te schakelen? In de rubriek sociaal beleid op p.
14-18 krijg je een overzicht van helpende handen in de
thuiszorg.
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Revabeurs
REVA is een informatiebeurs over hulpmiddelen en diensten voor mensen met een beperking. De beurs vindt
plaats in Flanders Expo te Gent op 25, 26 en 27 april 2019
en dit van 10.00 tot 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
€ 5 voor het bezoek aan de beurs.
TIP: Gratis toegangskaarten worden verdeeld door de
exposanten, kinesitherapeuten, huisartsen en andere
zorgaanbieders van de eerste lijn.

U kan gratis toegangskaarten downloaden via de website www.reva.be. Sommige studiedagen zijn gratis, andere niet.
TIP: MS-Liga Vlaanderen heeft 40 gratis tickets klaarliggen. Wie interesse heeft, kan even langskomen op het
secretariaat in Overpelt.
Meer info via www.reva.be.

Mee stappen?
In vorige MS-Link maakten we jullie al warm voor een bijzonder samenwerkingsproject van MS-Liga Vlaanderen met
Buencamino en CM Zorgverblijf Ter Duinen.
Op zondag 9 juni wordt er in Nieuwpoort gestapt voor MS. Er zijn verschillende wandelingen voorzien, waarvan ook 1
rolstoeltoegankelijke.
Wil je er graag een bijzonder weekend van maken, dan kan je er een verblijf (zaterdag, zondag, maandag) bij het Vakantie- en Zorgverblijf aan koppelen.
Zin om mee te wandelen, of mag het voor jou ietsje meer zijn? Meer info en inschrijving via www.ms-vlaanderen.be of
bij Katrien Tytgat (project.coordinator@ms-vlaanderen.be, 0477/42 54 29.
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Vrije tijd

DisABILITY Filmfestival
Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2019 vindt de 9de editie van het Leuvense DisABILITY Filmfestival plaats. Dit jaar is de slogan “Cobbles and stones”. Het filmfestival is een doet wat ware kunst met mensen
doet. Het doet stof opwaaien, brengt discussies op gang en laat mensen op een boeiende manier samenkomen.
We zijn blij om dit jaar (op woensdag 13 maart) mee deel te mogen maken van dit boeiende event.

Het kernthema

Toeganklijkheid

Kasseien en stenen zijn niet altijd een pretje voor personen met een handicap. Ze bezorgen rolstoelgebruiker
kopzorgen en bemoeilijken het gebruik van de witte
stok. Daarnaast roepen kasseien en stenen ook het beeld
op van verzet en vakkundig opgeworpen barricades. Aan
de hand van filmvertoningen, workshops en lezingen
besteden we in deze 9de editie zowel aandacht aan de
onderdrukking als het activisme van personen met een
beperking.

Het Leuvense DisABILITY Filmfestival wordt georganiseerd in toegankelijke zalen en zet in op
een toegankelijke communicatie. Verder is er standaard
een ringleiding aanwezig in de
zalen.

Dit jaar selecteerden we opnieuw zeven steengoede
films en documentaires. Elk van deze vertoningen biedt
stof om gevoelige thema’s aan te kaarten, bepaalde wantoestanden aan de kaak te stellen dan wel de loftrompet
te laten schallen. In de films en documentaires zijn
personen met een handicap zowel slachtoffer van maatschappelijke keuzes, radicale voorstanders van een betere wereld of regisseurs die gewoon een goede film willen
maken.
Ze worden geflankeerd door ouders, professionals en
administratief personeel die weerwerk bieden, constructief mee zoeken naar een oplossing en soms ook wel een
partner in crime worden. Naast de filmvoorstellingen
omvat het programma ook verschillende workshops en
lezingen. Ook hier staat nadenken over hoe het anders
kan centraal.

Op aanvraag kan gebruik gemaakt worden van:
•
Een tolk Vlaamse gebarentaal
•
Assistentie dagelijks leven
•
Begeleiding van en naar het station in Leuven
Op woensdagavond is de film Tot altijd voorzien van Audiodescriptie en kan wie dat wenst gebruik maken van de
APP Earcatch. Op vraag worden oortjes en koptelefoons
voorzien.
Wens je gebruik te maken van één van de toegankelijkheidsinitiatieven dan kan je dat aangeven bij je inschrijving via de website.

Contact
Heb je praktische vragen, dan contacteer je best de organisator.
Breng ons ter plaatse gerust een bezoekje voor een praatje over de film(s) of meer.

Praktisch
•
•
•

ART 2019
11 TOT 15 MA

Gratis, maar reservatie is verplicht
Reservaties via de website: www.disabilityfilmfestival.be
Voor vragen: disability.festival@gmail.com
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Tips en seintjes

Tips
Lees jij MS-Link liever digitaal? Dat kan! Op jouw
verzoek sturen we MS-Link niet langer per post,
maar ontvang je melding van iedere nieuwe editie
in je mailbox.
Waarom kiezen voor een digitale versie?
•
Je kan je MS-Link (PDF) overal eenvoudig meenemen en lezen: aan de keukentafel, op de trein, knus in de zetel, …
•
Minder drukwerk is beter voor het milieu en drukt tegelijk de kosten.
•
Je kan gemakkelijk een archief aanleggen van je favoriete nummers.
•
Informatie delen met vrienden, familie en kennissen wordt eenvoudiger.
•
…
Hoe melden?
Je kan je voorkeur melden via het formuliertje achter deze link: http://bit.ly/mslink-digitaal
Tip: je vindt het formulier ook op www.ms-vlaanderen.be.
We vragen je naam en huidig adres (om persoonsverwarring uit te sluiten) en het e-mailadres waarop je MS-Link wil
ontvangen.

ALS TRAPPEN
TE ZWAAR
WORDEN.

Altijd een traplift op
maat van uw behoeften.
Coopman Orona NV | Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem
www.comfortlift.be | sales@comfortlift.be | 0800 20 950

Tips en seintjes

Te koop
Ziekenhuisbed en aterneringsmatras,
type Burmeier, nursingbed Royal
Prijs overeen te komen
 059/80 47 16, regio Oostende

s
e
j
t
n
i
e
S
Gratis
Ziekenhuisbed te koop
Traplift of onderdelen (Thyssenkrup – Flower
Swing) – perfect onderhouden – weinig gebruikt
Gratis
 02 356 27 58, regio Halle

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

Warme zorg
altijd dichtbij

Landelijke Thuiszorg
is er voor jou!
gezinszorg ❙ kraamzorg ❙ poetshulp
woningaanpassing ❙ nachtzorg
groen- en klusjesdienst ❙ dagopvang

bel GRATIS 0800 112 05
thuiszorg@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be
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SOCIALE DIENSTEN EN SECRETARIATEN
ANTWERPEN

Redactieadres:
Centrale administratie
MS-Liga Vlaanderen
 Boemerangstraat 4
3900 Overpelt
 011 80 89 80
 011 66 22 38
 secretariaat@msvlaanderen.be
 www.ms-vlaanderen.be
Redactieleden:
Benoît Anthonis
Edwin Coremans
Luc De Groote
Guy De Vos
Bénédicte Dubois
Liesbeth Poorters
Greet Jansen
Paul Vanlimbergen
Katrien Tytgat
Erwin Vanroose
Aldo De Martelaere
Marlies Scheveneels
Vormgeving:
Leslie Volckaert
RB-design
Druk:
Drukkerij Paesen nv
Opglabbeek
 info@drukkerijpaesen.be
Verantwoordelijke uitgever:
Maria Torfs
 Boemerangstraat 4
3900 Overpelt

 p.a. UZA, dienst neurologie, Wilrijkstraat 10,
2650 Edegem
Permanentie:
dinsdag van 13 tot 15.30 uur en donderdag
van 9 tot 12 uur
 klaartje.stevens@ms-vlaanderen.be
0470 13 05 93
 kaltoum.ghazaoui@ms-vlaanderen.be
 0470 13 05 78
 p.a. AZ Sint-Dimpna, dienst neurologie,
J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel
Permanentie:
donderdag van 08.30 tot 12.30 uur
 liesbeth.rijkers@ms-vlaanderen.be
 0470 13 02 45

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, 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
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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
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

De nieuwe MS-Link verschijnt in mei 2019

Teksten en foto’s verwachten wij graag uiterlijk 24 maart 2018 op de centrale administratie.

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.
MS-Liga Vlaanderen respecteert uw privacy. We gaan zorgvuldig met uw gegevens
om, rekening houdend met de wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming die van kracht is sinds 25 mei 2018. Op onze
website www.ms-vlaanderen.be kan u onze privacyverklaring lezen.
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 uitgaven. 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 …

Sluit je nu aan
Het lidgeld bedraagt voor elk lid
(elk individu) € 20. Het lidmaatschap loopt vanaf de datum van betaling in dat jaar tot 31/12 van dat
jaar (dus per kalenderjaar).
Stort per individu € 20 op het rekeningnummer BE30 0011 3608
4511 met in de mededeling 'LIDGELD 2019 + voornaam en naam
van het lid'.

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 beslaan.
De meningen vertolkt in de opgenomen artikels komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de officiële standpunten van de MS-Liga.
De goederen en diensten waarvoor
reclame wordt gevoerd in dit tijdschrift, worden niet noodzakelijkerwijze aanbevolen of goedgekeurd
door de MS-Liga.

Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga vzw
Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques asbl

CONCERT DE GALA-GALACONCERT
11.03.2019 – 20 h/u

Solistes - Solisten :

Daniel
BLUMENTHAL
CONCERTO POUR PIANO – PIANOCONCERTO
“Emperor”

Ludwig van Beethoven

Meruert KARMENOVA
Queen Elisabeth Music Chapel

CONCERTO POUR VIOLON – VIOOLCONCERTO

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE BRUXELLES
Direction – Dirigent :
PALAIS DES BEAUX-ARTS
DE BRUXELLES
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
TE BRUSSEL

Jacques Vanherenthals
> TICKETS – KAARTEN

Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques – Nationale Belgische MS-Liga
02 736 16 38 – www.ms-sep.be – info@ms-sep.be
Palais des Beaux-Arts – Paleis voor Schone Kunsten – www.bozar.be

