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Editoriaal

Beste lezers
Men zegt weleens dat het tegengestelde van liefde niet
haat is, maar onverschilligheid. En ja, onverschilligheid
kan verschrikkelijk pijn doen. Net als je onbegrepen of
miskend voelen trouwens. Het is een verzuchting die we
vaak horen van personen met MS. Ongelukkige reacties,
opmerkingen die hard aankomen, … iedereen kent ze
helaas. Het onbegrip over de ziekte en vooral ook over
de onzichtbare symptomen is een oud zeer.

Gaat hiermee alle onbegrip uit de wereld zijn? Nee, de
onbekende man of vrouw in de straat bereiken is niet
zo eenvoudig. Maar laten we alvast starten met van de
mensen uit onze omgeving onze bondgenoten te maken. Door hen te laten weten hoe de vork echt aan de
steel zit, hoe MS specifek voor jou roet in het eten gooit,
en wat jullie samen kunnen doen om er in de toekomst
beter mee om te gaan.

Maar ligt het wel aan slechte wil? Onbekend is vaak onbemind. Een eerste stap is dan om mensen te informeren: correct, to-the-point en met de nodige dosis geduld
en wederzijds begrip. Om iedereen hiermee een handje
te helpen, heeft MSIF (MS International Foundation) van
de onzichtbare symptomen hét thema gemaakt van de
Wereld MS-Dag (zie p. 38-39). De slagzin van de campagne #MyInvisibleMS ‘Je hoeft mijn symptomen niet te
zien om erin te geloven’ vat het mooi samen. Om te kunnen geloven, moet je eerst weten in wat je dient te geloven. Daarom hebben we van de gelegenheid gebruik
gemaakt om dit nummer te wijden aan de onzichtbare
symptomen.

Het zal enig doorzettingsvermogen vragen en soms ook
een finke portie geduld. Maar dat is nog zoiets dat in
veel personen met MS verborgen ligt. Niet als symptomen deze keer, maar als een stille, sterke kracht!

Maria TORFS
Voorzitter MS-Liga Vlaanderen vzw

© fo to: Ilse Fimmers

We openen met een mooi overzicht in de medische rubriek p. 4 en brengen de verborgen symptomen tot leven met enkele rake getuigenissen en beelden.
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Uit de medische wereld

Onzichtbare symptomen bij multiple
sclerosis (MS)
De onzichtbare symptomen van MS kunnen op zich reeds een ernstige impact hebben op de levenskwaliteit,
maar daarnaast geven ze jammer genoeg ook aanleiding tot onbegrip of ongeloof bij de omgeving en wordt het
soms beleefd alsof men een strijd moet voeren anderen te overtuigen van de echtheid van de klachten.

Het is meer dan terecht dat er extra aandacht gegeven
wordt aan het geheel van de onzichtbare symptomen bij
MS. Ze behoren immers allemaal tot de meest voorkomende verschijnselen van de aandoening en hebben een
vaak zeer belangrijke psychosociale weerslag. Tot deze
symptomen rekenen we vooral vermoeidheid, angst,
blaas- en stoelgangsproblemen, seksuele stoornissen,
depressie, duizeligheid, pijn, temperatuurgevoeligheid,
slikproblemen en cognitieve moeilijkheden. Deze verschijnselen zijn ‘onzichtbaar’ voor de omgeving (partner,
gezin, kennissen, werkvloer, …) maar soms ook voor de
persoon met MS (PmMS) zelf, zoals bijvoorbeeld de lichte
stoornissen in cognitie in het begin van de aandoening.
Ongetwijfeld is het ene symptoom meer ‘onzichtbaar’dan
het andere, zijn ze niet altijd in gelijke mate onopvallend
en zijn ze soms ook in wisselende intensiteit aanwezig
doorheen het ziekteverloop, wisselend van dag tot dag,
soms zelfs van uur tot uur. Bovendien staan ze vaak niet
los van elkaar. Zijn verschijnselen onzichtbaar, dan mogen ze daarom niet onbekend of onbesproken blijven,
hetgeen jammer genoeg toch nog te vaak het geval is.
Mede omwille van hun rechtstreekse en onrechtstreekse
invloed op de levenskwaliteit, hun weerslag op fysieke,
psychische integriteit en impact op sociaal, relationeel en
professioneel vlak, verdienen ze minstens evenveel aandacht als de meer bekende, vaak met technische onderzoeken gemakkelijker meetbare ‘zichtbare’ klachten.
Wanneer de omgeving het probleem niet herkent, erkent
of naar de PmMS onvoldoende luistert, ontstaat gegarandeerd het gevoel van onbegrepen te zijn, er ontstaat een
spanningsveld dat snel tot conficten aanleiding geeft. En
al klinkt het dat een confict ‘een scharnierpunt is om in
een veranderende werkelijkheid opnieuw keuzes te maken’, het resultaat is helaas niet altijd positief en zet druk
op relaties. Deze diverse moeilijkheden worden verder
nog besproken.

Er zijn onzichtbare symptomen bij MS, maar benadrukken we vooreerst dat het ziekteverloop zelf soms als
onzichtbaar kan beschouwd worden. Een diagnose van
relapsing remitting MS met één of meerdere plotse, opvallende neurologische uitvalsverschijnselen wordt doorsnee veel sneller (en ‘gemakkelijker’) gesteld dan de onbegrepen, geleidelijk toenemende moeilijkheden bij de
primair progressieve MS. Hierbij ontstaat al het gevoel
van in zijn klachten niet voldoende ernstig genomen te
zijn nog vooraleer de diagnose wordt gesteld.
Het is niet haalbaar hier in één artikel alle bovenvermelde verborgen symptomen in detail te bespreken. Deze
komen door de verschillende edities van MS-Link en de
bijlagen stapsgewijze aan bod. Ik licht er dan ook maar
enkele uit.

Angst
Angst komt zeer vaak voor bij een PmMS; het is misschien
minder zuiver veroorzaakt door een zenuwcelletsel of demyelinisatie maar eerder door de weerslag van de diagnose en de andere verschijnselen van de aandoening. Het
betreft een angst omtrent het vreemde van de diagnose,
vragen over de toekomst, MS als onbetrouwbare partner,
… Ook de uiteenlopende informatie via hulpverleners
en het internet, het eenzaamheidsgevoel rond het beleven van het ziektebeeld, onzekerheid in relatievorming,
gezinsplanning maar soms ook fnanciële onzekerheid.
Al deze elementen spelen zeker bij de PmMS, uiten zich
vaak als angstgevoelen binnen het gezin, familie maar in
de wijdere omgeving van de PmMS wordt dit minder duidelijk als een probleem van angst beleefd, hoewel angst
het sociaal en professioneel functioneren kan ondermijnen. Herkenning van dit symptoom bij zichzelf is de eerste en noodzakelijke stap naar duiding en verwerking.
Stevige steunpilaren in de omgeving die kunnen omgaan
met de bezorgdheden en gevoelens van de PmMS zijn
van onschatbare waarde.
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Angst is ook een kernsymptoom van een depressie, een
bijkomend ziektebeeld dat vaak in het verloop van de
aandoening optreedt als reactie op moeilijke situaties,
rechtstreeks of onrechtstreeks door MS veroorzaakt. De
toestand ontwikkelt soms sluimerend en kenmerkt zich
door een aantal andere klachten als futloosheid, vermoeidheid, stoornissen in afect en emotionaliteit, slaapstoornissen, minder libido, klachten die elk afzonderlijk
een andere verklaring kunnen hebben en waardoor men
al eens sprak van een ‘gemaskeerde depressie’. Hoewel
we voorzichtig moeten zijn met deze bewoording en het
een term is die in de medische en psychiatrische wereld
niet echt meer graag gehoord wordt, illustreert ze toch
mooi hoe de depressie vermomd aanwezig is. De weerstand die al eens optreedt voor het zoeken naar en aanvaarden van psychologische hulp is een jammerlijke zaak,
maar soms ingegeven door de angst en moedeloosheid
die juist eigen is aan het probleem. Een evenwichtige samenhang van lichamelijke in- en ontspanning, gesprekstherapie en medicamenteuze ondersteuning zijn de drie
pijlers van de therapie van een depressie.

Vermoeidheid en temperatuurgevoeligheid
Vermoeidheid wordt vaak als het meest voorkomende
symptoom bij MS beschouwd en kan in alle fasen van de
aandoening een invaliderend karakter dragen. Sommige
studies geven aan dat het zelfs bij 95 % van de PmMS optreedt. Komt daarbij dat voor sommigen met een belangrijke temperatuurgevoeligheid de warme zomer eerder
een lijdensweg dan een godsgeschenk is. Het is bovendien een van de belangrijkste redenen van werkongeschiktheid of onderliggende reden tot defnitief stoppen
van de beroepsactiviteit.
We moeten een onderscheid maken tussen vermoeibaarheid en vermoeidheid zoals bedoeld wordt met ‘fatigue’.
Vermoeibaarheid is het verschijnsel waarbij door een
aangehouden inspanning de prestatie of het uithoudingsvermogen vermindert en dit is in gepaste onderzoeksomstandigheden een meetbare verandering. Deze
vermoeibaarheid is bijvoorbeeld de mogelijke wandelafstand of de snelheid van wandelen na een zekere afstand.
Dus ook personen zonder enige beperking kennen het
fenomeen vermoeibaarheid, bij MS kan dit echter in veel
grotere mate aanwezig zijn en is het bedoelde uithou-

dingsvermogen verminderd. Dit is evenwel een herkenbaar en belangrijk, meetbaar fenomeen dat we niet onmiddellijk als een onzichtbaar symptoom interpreteren.
Vermoeidheid bij MS is echter ook van een andere aard.
Het is het subjectieve gevoel van fysieke uitputting en
een mentale vermoeidheid. Niet enkel of niet zozeer het
(normaal voorkomende) gevoel van niet uitgeslapen te
zijn, maar heel wat mogelijke sensaties bijeen: de optelsom van een slaaptekort en indruk van grieperigheid
in de leden en een veel te zware fysieke inspanning te
hebben verricht en de invloed op het denken dat lijkt te
kunnen stilvallen. En dan begrijp ik dat dit nog maar een
vage benadering van het gevoel van MS-gerelateerde
vermoeidheid is. Bovendien kan dit licht tot extreem zijn
en erg snel variabel in hevigheid.
Een beoordeling kan gebeuren met aangepaste evaluatieschalen voor de vermoeidheid zelf (zowel algemeen
als aangepast specifek voor MS) of de weerslag op de
levenskwaliteit. Maar al zijn deze vragenlijsten, testen
met de grootste zorg samengesteld en zo goed mogelijk
gevalideerd, ze worden helaas door diverse regulerende
en controlerende instanties niet voldoende ernstig genomen en in een discussie met werkgever, verzekeringsmaatschappijen, controleartsen is de uitkomst onzeker.

Spierzwakte, vermoeidheid en concentratievermogen
Spierzwakte kan optreden en des te meer naarmate er
meer spieren worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld ook
aanleiding geven tot (toename van) slikmoeilijkheden.
Slikken behoort immers samen met kijken tot de meer
complexe, zogenaamd spontane, activiteiten waar heel
wat spieren en ook coördinatie tussen spieren voor nodig is. Ook de spraak kan erg moeizaam worden wat niet
altijd te verbergen valt. De spraak wordt onduidelijk, vertraagd, met minder tonaliteit en kortere zinnen. Het kan
ook dat een doorgaans spontane activiteit plots een bewuste actie vereist; bijvoorbeeld moeten nadenken over
hoe ik mijn voet moet plaatsen. Aldus vergt een al vermoeiende fysieke activiteit een bijkomend vermoeiende
denkact en geraakt men in een negatieve spiraal.

Maar vermoeidheid kan ook aanleiding geven tot een
veranderd gedrag en afname van het concentratievermogen met hierdoor ook verscheidene verminderde
cognitieve mogelijkheden.
Medicamenteuze maatregelen om de vermoeidheid te
verbeteren zijn beperkt. Onder meer Amantadine, 4-aminopiridine, provigil, methylfenidaat worden genoemd
maar met specifeke indicaties, bijwerkingen en beperkende terugbetalingscriteria. Het is belangrijk bijkomende factoren die vermoeidheid kunnen versterken zoveel
mogelijk te vermijden. Ongewenste medicatie efecten
zijn hierbij zeer veel voorkomend. Het betreft bijwerkingen van diverse pijnstillers, antidepressiva, spierontspanners, inslaapmiddelen, sommige immunomodulatoren
zoals de interferonen. Niet-medicamenteuze maatregelen met voldoende slaap, aangepaste verdeling van
de zwaarste fysieke activiteiten over de dag, vaak een
middagrust, ook accepteren en aanpassing aan deze belangrijke beperking, lichamelijke afkoeling als erg temperatuurgevoelig, optimaliseren van de fysieke conditie,
vermijden van overgewicht, zijn een kleine greep uit de
mogelijkheden die dan echter nog onvoldoende kunnen
blijken.

Seksuele stoornissen
Seksuele stoornissen blijken merkwaardig genoeg nog
steeds in de taboesfeer te zitten en uit studies en enquêtes blijkt ook hoe weinig neurologen het totaalplaatje van
diagnostiek en therapeutisch advies beheersen. Doorverwijzing naar bevoegde personen is dan de vereiste.
Er is nochtans een ruime variatie aan kleinere en grotere
stoornissen mogelijk en de impact op relatievorming en
behoud van een normale seksuele relatie is overduidelijk.
Hoewel niet graag toegegeven, is het een belangrijk element in relatiebreuk.
Rechtstreeks als gevolg van MS-letsels kan er een geheel
of gedeeltelijk verlies van libido zijn, gevoelsstoornissen
in de genitale streek, impotentie of verstoorde vaginale
vochtsecretie en een verminderd of minder intens orgasme. Onrechtstreeks ontstaan problemen bij blaas- of
darmstoornissen, vermoeidheid, spasticiteit, maar ook
depressie of een negatief (seksueel) zelfbeeld.

Enkele samengaande medische oorzaken zoals diabetes
mellitus of suikerziekte, hormonale stoornissen maar ook
medicatie-efecten moeten uitgesloten worden. Een delicate psychologische begeleiding en ondersteuning is
nodig en soms dient meer de nadruk gelegd te worden
op intimiteit dan seksualiteit.

Visuele beperking
Een ander voor de omgeving beslist onzichtbaar probleem is dit van de visuele beperking en de samengaande duizeligheid. Duizeligheid door gevoelsstoornissen
in de benen of een evenwichtsstoornis door letsels in de
kleine hersenen geeft vaak aanleiding tot een zichtbare
ganginstabiliteit. Maar een onterechte bewegingssensatie van de omgeving zoals bij een oscillopsie door oogzenuwaantasting, veroorzaakt eveneens een duizeligheid,
onzekerheid, soms zelfs het gevoel van misselijkheid
maar gaat daarom niet gepaard met voor anderen zichtbare afwijkingen. Kleurveranderingen, met een bril niet
verbeterbare daling van de zichtscherpte, blinde vlekken
in het gezichtsveld, vernauwingen in het blikveld, dubbelzicht, moeilijkheden met contrast in het beeld zijn de
meest voorkomende problemen.
Het vraagt bovendien een samenwerking van oogarts en
neuroloog voor een volledige beoordeling van het probleem. Maar zelfs dan schieten testen soms tekort om
het storende karakter van de foutieve waarneming van
bewegende beelden als restletsel na een oogzenuwontsteking te objectiveren of naar ernst in te schatten. Als
symptoom om zich onbegrepen te voelen, kan dit tellen want “met de ogen is alles goed” wordt dan gezegd.
Scheel zien valt anderen vaak meteen op, maar een kleine stoornis van de oogstand niet en kan door het veroorzaakte dubbelzicht het lezen, autorijden, trappen doen
enz. ernstig verstoren tot onmogelijk maken.
Hierbij wil ik terloops en tot slot vermelden dat de uitgave van MS-Link probeert rekening te houden met een
aantal van deze aspecten qua keuze van lettertype, lettergrootte, interlinies, breedte van paragrafen, kleurkeuzes, maar verbetering is altijd mogelijk en eventuele suggesties en opmerkingen zijn welkom.
Dr. Erwin VANROOSE
Neuroloog ZOL Genk
Redactielid
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Onvoorstelbaar!
Enkele jaren geleden zag ik een zeer boeiende documentaire over het heelal. Een uitspraak van een wetenschapper is me nog sterk bijgebleven. “Voor elke zandkorrel op
aarde zijn er meer dan een miljoen sterren.” Het lukt me
niet om hier een beeld van te vormen. Ik verdrink fguurlijk in de grote getallen als het over het heelal gaat. Een
sterrenstelsel, melkweg telt ongeveer 100 tot 200 miljard sterren. Men schat dat er 500 miljard melkwegstelsels zijn. Het zichtbare universum is 90 miljard lichtjaren
groot. Volgens wetenschappers is het onzichtbare heelal
nog 250 keer groter.
Nog iets onvoorstelbaars: in onze darmen zitten ongeveer 100 biljoen bacteriën, goed voor 2,5 kg gewicht aan
bacteriën. Elke persoon leeft met een andere samenstelling van bacteriën.
Op zoek naar het kleinst mogelijke deeltje, doet CERN in
Zwitserland vele testen en experimenten. Men is al zover
dat men het woord deeltje zou moeten vervangen door
een ander woord, want het kleinste deeltje, zoals een up
kwark en andere kleinste deeltjes voldoen niet meer aan
de defnitie van deeltje. Subatomaire deeltjes, zoals het
laatst gevonden Higgs deeltje, kunnen zich voordoen
als golven en golven zijn geen deeltjes. Theoretisch gaat
men ervan uit dat het kleinste deeltje energie is, een elektrisch magnetisch veertje, en geen materie. Bestaat alles
dan uit energie?
Maar wellicht zijn er nog vele andere energieën en krachten waar we als mens nog geen weet van hebben.

100.000 jaar! Zo lang dient de opslag te gebeuren van
kernafval afkomstig van onze kerncentrales. Ik probeer
me een beeld te vormen wat 100.000 jaar betekent. Mijn
blik was eerder beperkt tot ongeveer 2000 jaar geleden
en dus moet ik op zoek naar andere mijlpalen of gebeurtenissen. Het oude Egypte, gekend door hun piramides
en farao’s ontstond ongeveer 6000 jaar geleden. Dat is
nog lang geen 100.000 jaar geleden. De Neanderthaler,
waarvan we als homo Sapiens zelf nog enkele procent
genen in ons lichaam hebben zitten, verdween in Europa
ongeveer 35.000 jaar geleden. Men schat dat 100.000
jaar geleden er ongeveer 10.000 mensen op onze aardbol
leefden. Kijken we vooruit, dan is het onmogelijk om een
beeld te vormen hoe onze samenleving er over 100.000
jaar zal uitzien. Mogen we onze nazaten dan opsolferen
met dit radioactief cadeau?
Volgens wetenschappers van de Deense universiteit van
Aarhus en de Zweedse universiteit in Göteborg zullen er
de volgende 50 jaren zoveel zoogdiersoorten uitsterven
dat het ongeveer 4 miljoen jaren zal duren vooraleer de
natuur hen zal kunnen vervangen met nieuwe soorten.
Ons ecosysteem kan geen insecten missen, maar toch
voorspelt men dat op relatief korte termijn ongeveer een
derde van de insecten zal uitsterven. Als we pesticiden
blijven gebruiken en de ontbossing zijn gang laten gaan,
zullen binnen enkele decennia alle insecten zijn verdwenen.
Onvoorstelbaar! Maar er is slechts één verantwoordelijke
hiervoor: de mens.
Nochtans zijn we niet meer dan een puntje in de tijd en
in de ruimte, een puntje zonder afmetingen en wellicht
veel energie, maar ook een puntje met veel impact op het
voorbestaan van de mensheid.
De aarde zal wel blijven bestaan, de mensheid misschien
niet! Onvoorstelbaar!
Dirk HUYSMANS
Familiaal en sociaal bemiddelaar
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Gezondheid is belangrijk voor
iedereen, mensen met MS besefen
dat elke dag opnieuw
Pijlers voor een goede gezondheid zijn voeding, emoties, ademhaling, beweging en rust, en dit allemaal in de
juiste balans.
Waar het bij voeding om gaat is niet de caloriewaarde
maar de energiewaarde. Voeding geeft ons vitaliteit en
moet ons niet moe en futloos maken. Maar de kwaliteit
van al onze bewerkte voeding met alle toevoegingen als
smaakstofen, kleurstofen en andere additieven waaronder ook alle mogelijke vormen van suikers kunnen wij
niet plaatsen onder gezond voeding. Als we na het eten
in rust zijn en we luisteren naar ons lichaam dan kunnen
we ervaren hoe we reageren op de voeding die we tot
ons genomen hebben. Weet dat nieren milt en lever deze
voeding moet verwerken en de blaas deze stofen moet
afvoeren.
Voedingsadviezen zoals ze tegenwoordig door de media
gepromoot worden zijn niet altijd gezond. Groenten en
fruit tegelijk eten of in een smoothie doen, verdragen de
maag en de dunne darm niet. Fruit is gezond maar verschillende fruit soorten samen eten kunnen ook maagproblemen geven omdat er hier sprake is van verschillende zuren samen en kan zorgen voor een koud gevoel.
Ook wanneer de consumptie van zuivel stopgezet wordt
kan het zijn dat de maag daar heel goed op reageert.

Diarree en obstipatie kunnen ook door nazicht van verteringsproblemen voorkomen worden. Een vol gevoel, opboeren, maagbranden, maagzweren en onaangename
geur uit de mond niettegenstaande een goede mondverzorging zijn daar allemaal uitingen van. Hoe onze stemming tijdens het eten is, is ook heel belangrijk. Zoals de
maag eten verteert, verteert de maag ook alle emoties
uit de omgeving die naar ons toekomen. Ruzie en kwaadheid zijn emoties die tijdens het eten ook niet verteerd
worden. Met liefde en aandacht koken is dus belangrijk.
Voeding die het bewustwordingsproces ondermijnt zoals drugs, alcohol sigaretten en suikers verdoezelen een
andere behoefte, die we dan maar liever compenseren
met deze niet gezonde voeding.
Ademen zonder zuurstof, dan zal het met ons rap gedaan
zijn, want ademen is ook essentieel voor onze hersenen.
Maar hoe we ademen is even fundamenteel als hoe en
wat we eten. In yoga is men zich heel goed bewust van
wat de ademhaling met ons doet. Bij sommige oefeningen of bewegingen ademt men in bij andere bewegingen ademt men uit, en zo werkt men op het diafragma.
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Is het een buikademhaling of gaat de ademhaling oppervlakkig en bereiken we alleen maar het bovenste
gedeelte van de borst? Via ademhalingstechnieken kan
men ook emoties losmaken die verankerd zitten door de
loop van tijd.
Rust en actie zijn ook zaken die in balans moeten zijn. Na
een dagtaak even ontspannen en in de natuur vertoeven
is een mooi evenwicht. Ook de rust opzoeken in de natuur en sporten zorgen voor een goede balans. En het is
niet omdat we misschien minder mobiel zijn dat we niet
naar buiten gaan om een frisse neus te halen en de nodige vitamines opnemen die moeder natuur ons schenkt.
Veel mensen met MS hebben een chronisch tekort aan
vitamine D, wat de zon ons gratis geeft. Maar zoals altijd
uiteraard alles met mate.
Martine COOL

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

p zoek naar een rolstoel met motorische ondersteuning?
Probeer de Alber e-motion M25!
Meer info op www.i vacare.be
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Nieuw infoloket in oprichting
MS-Liga Vlaanderen participeert in een nieuw samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen voor de organisatie van een informatieloket voor personen met een (vermoeden van) handicap
MS-Liga Vlaanderen heeft vorig jaar, samen met andere
gebruikersverenigingen, bij het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap1 (VAPH) aangekaart
dat ze niet erkend of fnancieel ondersteund worden
voor haar dienstverlening (zoals informeren, gericht
doorverwijzen e.d.) aan personen met een (vermoeden
van) handicap. Onze maatschappelijk werkers beantwoorden via e-mail, telefoon, tijdens zitdagen, huisbezoeken en multidisciplinaire raadplegingen in diverse
ziekenhuizen echter heel wat specifeke vragen van
personen met MS of van hun partner, ouder of kind.
Daarnaast bieden wij via onze vernieuwde website en
allerhande regionale en provinciale infomomenten antwoord op tal van vragen, en dit … zonder fnanciële
ondersteuning van een overheidsdienst of agentschap.

Aanleiding voor de oprichting van een
informatieloket
Degenen die reeds een door het VAPH erkende handicap
hebben én een persoonsvolgend budget (PVB), kunnen
daarvoor beroep doen op vergunde bijstandsorganisaties. Zij hebben dus reeds een aanspreekpunt of informatieloket.
Een bijstandsorganisatie helpt PVB-budgethouders bij de
opstart en het beheer van een persoonsvolgend budget
en ook bij de organisatie van deze ondersteuning. De persoon met de beperking die geld ontvangt van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, waarmee
hij zijn zorg zelf kan organiseren en betalen en/of inkopen bij een voorziening, wordt budgethouder genoemd.
Het is voor het VAPH echter onvoldoende duidelijk hoe
groot de nood aan specifeke ondersteuning is bij personen met een (vermoeden van) handicap en in welke mate
en onder welke vorm deze reeds daadwerkelijk opgenomen wordt door gebruikersverenigingen zoals MS-Liga
Vlaanderen. Dit uitklaren is dus wenselijk.
Het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap wil daarom geïnteresseerde gebruikersverenigingen
vergunnen en subsidiëren die een informatieloket opzet-

ten voor personen met een (vermoeden van) handicap.
Op die manier kan de nood aan deze trajectmatige ondersteuning in kaart worden gebracht én aangetoond
waar er reeds een antwoord geboden wordt.
Op dit moment kunnen personen met een (vermoeden
van) handicap, waaronder ook personen met MS, die
nood hebben aan begeleiding in hun zoektocht naar de
gepaste zorg(fnanciering) en nog geen VAPH-ondersteuning krijgen, terecht bij drie mogelijke partners:
•
•
•

De diensten ondersteuningsplan (DOP),
De diensten maatschappelijk werk (DMW) en
De gebruikersorganisaties

En dit voor informatie en ondersteuning bij:
•

Het vraagverhelderingsproces
wat is je huidige situatie, welke ondersteuning krijg je
al, wat zou je willen verbeteren aan de ondersteuning
die je nu krijgt, …
• Het opstellen van een ondersteuningsplan
alle afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder worden
in één document beschreven alsook wat er nodig is
om de doelen te realiseren
• Het zoeken naar gepaste ondersteuning in de buurt,
bij eerstelijnsorganisaties en bij gespecialiseerde
diensten.
De hulp die men kan krijgen van de diensten ondersteuningsplan (DOP), de diensten maatschappelijk werk
(DMW) en de gebruikersorganisaties moet uiteraard
laagdrempelig en individueel op maat zijn, maar ook voldoende gespecialiseerd om een ondersteuningsplan op
te stellen. Zij kunnen ook hulp bieden indien de persoon
met een (vermoeden van) handicap zelf dergelijk plan
wenst op te stellen. Vragen die men tijdens deze fase van
voortraject of zoektocht naar de juiste ondersteuning
heeft, gaan vaak over:
•
•
•

Hoe loopt het voortraject?
Wanneer zet je best welke stappen?
Welke mogelijkheden zijn er voor mij (basisondersteuningsbudget, rechtstreeks toegankelijke hulp,
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•

persoonsvolgend budget, …)?
Wat kan een dienst ondersteuningsplan of een dienst
maatschappelijk werk voor mij doen?

Loketfunctie voor de gebruikersorganisaties
De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), Vereniging Personen met een Handicap (VFG) en Federatie van
Ouderverenigingen en Gebruikersraden (FOVIG) hebben
ieder meer dan 10 000 leden en kregen reeds de kans om
ieder apart in dit initiatief in te stappen om dergelijk loket op te zetten of voort te zetten. Nu krijgt ook MS-Liga
Vlaanderen de kans om samen met nog een tiental andere gebruikersorganisaties erkenning te krijgen van het
VAPH om deze dienstverlening aan te bieden.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap verwacht door deze inspanningen dat meer personen met een (vermoeden van) handicap de weg naar gepaste VAPH-zorg (fnanciering) vinden én dat het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap een beter
overzicht krijgt van het aantal mensen dat op termijn een
concrete aanvraag zal doen voor een persoonsvolgend
budget (PVB) en welke zorgondersteuning men op termijn nodig acht. Zo kan het VAPH haar (fnancieel) beleid
beter organiseren en afstemmen op de vele zorgvragen.

Opdracht voor gebruikersverenigingen
De gebruikersverenigingen, waaronder MS-Liga Vlaanderen, zullen daarom hun aangeboden gespecialiseerde
individuele bijstand moeten registreren. Dit houdt in:
•

•
•

In kaart brengen welke vorm van trajectbegeleiding
er efectief gevraagd wordt, hoe vaak die gevraagd
wordt en door wie.
Een zo groot mogelijk aantal personen met een (vermoeden van) handicap bereiken.
En een vorm van trajectbegeleiding aanbieden aan
personen met een (vermoeden van) handicap die
nog geen VAPH-ondersteuning krijgen.

Gebruikersverenigingen kunnen helpen met het vinden
van de door het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap erkende diensten en voorzieningen waar
ze rechtstreeks toegankelijke hulp2 (RTH) kunnen krijgen, maar ook met het zoeken en vinden van de gepaste
combinatie van ondersteuningsvormen (verblijf, begeleiding aan huis of dagopvang) bij erkende voorzieningen
en diensten van het VAPH. Ook ondersteuning bieden bij
allerlei praktische en administratieve zaken, het zoeken
naar diensten en voorzieningen, … voor mensen die nog

geen persoonsvolgend budget (PVB) hebben, behoort
tot de mogelijkheden.
In concreto betekent dit alles dat indien u als persoon
met MS vragen stelt over welke zorgondersteuning u
in de (nabije) toekomst nodig hebt, u met deze vragen
terecht kan bij uw maatschappelijk werker van MS-Liga
Vlaanderen. Het beantwoorden van al dit soort vragen
naar gepaste zorg was, is en blijft de hoofdopdracht van
onze maatschappelijk werkers. Zij kunnen u deskundig te
woord staan en helpen om de juiste zorg(fnanciering) te
vinden, passend bij uw specifeke situatie.

Paul VANLIMBERGEN – diensthoofd sociale dienst
Stiene CATTEEUW – maatschappelijk werker
(1) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is een instantie die behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Dit Agentschap wil de participatie, integratie en gelijkheid van
kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen
van het maatschappelijk leven. Concreet wordt dit vormgegeven door
o.a.
•

aanvragen te behandelen van personen met een handicap voor
tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de
woning of wagen;

•

persoonsvolgende budgetten toe te kennen en toe te zien op de
besteding ervan;

•

diensten en voorzieningen te erkennen en te vergunnen die personen met een handicap opvangen;

•

te trachten de vraag naar zorg en ondersteuning af te stemmen
op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en
voorzieningen;

•

het beleid uit te werken voor personen met een handicap op het
vlak van zorg en ondersteuning en de uitvoering ervan te evalueren;

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat de persoon met een handicap met zijn vragen dicht bij huis terecht
kan.
(2) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor personen met een handicap: Veel personen met een beperking leven vaak al heel zelfstandig
en hebben maar af en toe nood aan ondersteuning, bijvoorbeeld om
mantelzorgers zoals familie of vrienden even te ontlasten. Daarom
heeft de Vlaamse overheid de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
ingevoerd.
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een vorm van beperkte ondersteuning tegen een voordelig tarief waarvoor men geen goedkeuring van
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig
heeft. Men hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.
Iedereen kan onmiddellijk contact.
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Ondernemen met een handicap of
chronische ziekte
Het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid een gespreksavond rond ondernemen met een handicap of chronische ziekte. Dit was een groot succes! Ze maakten
een nuttig verslag waaruit wij de belangrijkste info voor onze leden mochten kopiëren. Waarvoor onze dank!
Onderaan de tekst vermelden we aanvullend twee maatregelen die nu reeds voorzien zijn voor ondernemers en
waar je eventueel kan op terugvallen.

Onderzoek over ondernemen
arbeidshandicap in Vlaanderen

met

een

Lien Van Rampelberg gaf toelichting bij de studie van de
Stichting Innovatie en Arbeid, een onderzoeksdienst van
de SERV (Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen)
over ondernemen met een arbeidshandicap. Die studie
bestond uit een enquête bij 247 mensen met een arbeidshandicap en 10 diepte-interviews. Van Rampelberg
legde uit wat het onderzoeksopzet was en vertelde over
de voordelen en belemmeringen van ondernemen met
een handicap of chronische ziekte. Het volledige onderzoek en het advies lees je op de website van de SERV.
Hieronder een overzicht van de voornaamste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voor kwamen:

Wie zoekt die vindt niet altijd …
Heel wat personen met een arbeidshandicap die ondernemen of willen ondernemen, vinden niet steeds de
gepaste informatie en ondersteuning. Dit geldt zowel
voor personen die een handicap hebben en een zaak opstarten, als voor personen die tijdens hun loopbaan als
zelfstandige een arbeidshandicap krijgen. Velen tasten
in het duister en weten niet van welke ondersteuning ze
kunnen genieten en waar ze ondersteuning of informatie
kunnen vinden. De vraag naar hulp van een specialist of
dienstverlener is groot.
Wanneer mensen toegang vinden tot ondersteuning,
dan hebben ze hier veel baat bij. Daarom vraagt de doelgroep dat er één centraal aanspreekpunt komt en dat dit
ruim bekendgemaakt wordt. Zo kunnen mensen op een
gemakkelijke manier de juiste informatie en ondersteuning vinden.

Ondersteuning ook na de opstart
Een deel van de ondersteuning en tegemoetkomingen
waarop ondernemers met een arbeidshandicap beroep
kunnen doen, geldt enkel voor startende ondernemers.
Wie op een later moment een arbeidshandicap verwerft
of wie gespecialiseerde ondersteuning zoekt na de opstart, heeft minder mogelijkheden.
Het grootste gemis op vlak van begeleiding is de zaak
rendabel en gezond houden en nieuwe uitdagingen aangaan. De doelgroep vraagt ook expliciet naar ondersteuning die verder gaat dan de opstart van de zaak.

Het belang van aangepaste werkuren
Bijna alle ondervraagden zijn het ermee eens dat vrijheid
en fexibiliteit, bv. zelf werktijden kiezen, een voordeel is
van het ondernemerschap. Dat voordeel is net omwille
van de arbeidshandicap van groot belang. Aangepaste
werktijden zijn de meest gebruikte aanpassing onder de
bevraagde ondernemers. Tijdens de interviews werden
aangepaste werkuren als een noodzaak vermeld om het
werk te kunnen volhouden.
Minder uren werken of momenten van rust inlassen is
echter niet in elk geval zo vanzelfsprekend. Minder rendabiliteit omwille van de arbeidshandicap wordt meestal
niet gecompenseerd. De doelgroep vraagt meer mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van aangepaste
werkuren door bijvoorbeeld meer opties te voorzien om
een activiteit in bijberoep uit te oefenen.
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Kansen in onderwijs en loonarbeid
Personen met een arbeidshandicap ondervinden vaak
moeilijkheden als ze een opleiding volgen en om een job
te vinden en om een job in loonarbeid te behouden. Een
eigen zaak opstarten kan een oplossing bieden. Het kan
een manier zijn om toch aan het werk te gaan en zijn of
haar capaciteiten te benutten.
Een gebrek aan kansen in opleiding en loonarbeid kan
echter ook voor moeilijkheden zorgen bij het ondernemen. Tijdens de opleiding en door ervaring op te doen in
loonarbeid, kunnen namelijk belangrijke vaardigheden
en kennis opgedaan worden.

De omgeving is van belang
Een deel van de geformuleerde problemen en oplossingen handelt over de omgeving waarin mensen ondernemen en de ruimere maatschappelijke context. Respondenten geven aan dat er onvoldoende gedaan wordt
aan structurele- en omgevingsproblemen. Mobiliteit,
toegankelijkheid en perceptie van de omgeving komen
daarbij vaak terug.

In de komende maanden zullen de stakeholders verder
aan de slag gaan met het advies van de SERV en zullen ze
bekijken welke actiepunten kunnen uitgewerkt worden.
Heb je vragen over ondernemen met een handicap? Dan
kan je terecht bij Talenticap en Unizo.

Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen vzw
Met dank aan het Vlaams Patiëntenplatform voor de
organisatie en de mooie samenvatting.
Bron: © (2019) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt
bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen.
www.vlaamspatientenplatform.be.

Panelgesprek
Vervolgens vond een interessant panelgesprek plaats
met Luc Demarez van Talenticap, Louis Warlop van UNIZO en Lien Van Rampelberg van de Stichting Innovatie
en Arbeid van de SERV.
Tijdens het paneldebat kwamen volgende thema’s aan
bod:
•
•

•
•
•

•

•

het statuut van zelfstandigen in bijberoep voor personen met een handicap;
het voorstel van UNIZO om een gezondheidsbudget
te introduceren waarmee zelfstandigen zelf hun ondersteuning kunnen organiseren;
de grote fnanciële onzekerheid en de problemen om
een verzekering af te sluiten;
de administratieve rompslomp die een drempel
vormt om als zelfstandige aan de slag te gaan;
de vooroordelen die nog leven over personen met
een handicap of chronische ziekte die als zelfstandige
aan de slag willen gaan;
het belang van beeldvorming zodat personen met
een handicap of chronische ziekte kunnen ontdekken
dat ook zij als zelfstandige kunnen werken;
de oprichting van één centraal aanspreekpunt waar
mensen met vragen terecht kunnen.

(1) Talenticap is een samenwerking tussen alin vzw (een bijstandsorganisatie), het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen en HAZO vzw. Het
is een tijdelijke samenwerking voor 2 jaar met ESF middelen. Je kan er
onder meer terecht voor informatie over starten als zelfstandige en gesprekken waarbij je mensen in een gelijkaardige situatie kan ontmoeten.
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Op de vorige pagina's blijkt dat ondernemers met een
chronische ziekte of handicap niet altijd informatie vinden rond de voorzieningen die reeds bestaan, daarom
hieronder twee maatregelen die misschien een duwtje in
de rug kunnen geven.

1. Vlaamse
Ondersteuningspremie
Voor mensen met een chronische aandoening of handicap is het niet altijd evident om het werk te behouden
of een nieuwe job te vinden. Daarom heeft de overheid
voor wie in Vlaanderen woont een aantal maatregelen
uitgewerkt die de tewerkstelling wil ondersteunen en
stimuleren. Eén daarvan is de Vlaamse Ondersteuningspremie of kortweg de VOP. Deze premie, die ook van toepassing is voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, wil
de impact van de arbeidsbeperking op het functioneren
in de zaak voor een deel compenseren.

Stap 3: De twee bovenvermelde documenten stuur je
dan op naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
Het adres vind je terug op het aanvraagformulier (zie ook
de contactgegevens onderaan). Deze dienst zal je dan
per brief laten weten of je in aanmerking komt.
Heb je het recht van de VDAB gekregen, dan kan je bij het
Departement Werk en Sociale Economie de premie aanvragen. Via www.werk.be/vop vind je meer info en kan je
online de aanvraag doen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen
•

Diagnose van MS (aantonen via het attest van de neuroloog). Bij een aanvraag om verlenging van de premie neemt de VDAB contact op en evalueert. Indien
er een rendementsverlies van minimum 20 % is ingeschat, wordt de premie verlengd. Ook bij een verzoek
tot verhoging, onderzoekt de VDAB.

•

Daarnaast moet er ook voldoende bedrijfsactiviteit
zijn. Aan de hand van een kopie van het recentste
fscaal aanslagbiljet zal het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) nagaan of het jaarlijks belastbaar netto bedrijfsinkomen hoger is dan 13 500 euro.
Het DWSE stelt deze grens om te vermijden dat de
premie de belangrijkste bron van inkomsten zou zijn.
Ben je minder dan een jaar zelfstandig, dan moet je
een gunstig advies over de leefbaarheid van de zaak
aan het DWSE bezorgen. De gegevens van de organisaties die over dergelijk advies gaan en een 'Attest
op leefbaarheid' kunnen afeveren, kan je verkrijgen
bij het ‘Agentschap Innoveren & Ondernemen’ (via email: info@vlaio.be of telefonisch via 0800 20 555). Zij
geven een gunstig advies wanneer zij inschatten dat
je inkomen voor het kwartaal van de aanvraag van de
premie en de vier daaropvolgende kwartalen groter
zal zijn dan het gemiddeld gewaarborgd minimum
maandinkomen, afgekort GGMMI (het GGMMI bedraagt momenteel 1 562,59 euro).

•

Betreft het een zaak in hoofdberoep en je was zelfstandige vóór 1 oktober 2008 en de erkenning van de
arbeidshandicap en de aanvraag VOP dateert van na
die datum, dan kan de premie worden toegestaan.
Indien je vóór 1 oktober 2008 al een erkenning van
arbeidshandicap had maar pas na 30 september 2008
als zelfstandige start , kan de VOP worden aangevraagd. Dit natuurlijk als ook de andere voorwaarden
voldaan zijn.

Hoe vraag ik de VOP aan?
Eerst en vooral vraag je bij de VDAB de erkenning van arbeidshandicap aan. De aanvraag-documenten vind je terug op www.vdab.be/arbeidshandicap. Klikken op ‘Bekijk
onze info voor: werkzoekenden, werknemers, werkgevers, zelfstandigen,…’ en klikken op ‘zelfstandigen’. Daar
vind je meer informatie over de maatregelen en het te
volgen stappenplan.
Vooraf: Om de premie aan te vragen dien je een inschrijvingsnummer te hebben bij de VDAB. Als je je in het verleden nog niet hebt ingeschreven bij de VDAB, bel dan
naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur). Vermeld dat je enkel een dossiernummer nodig hebt in het
kader van de aanvraag VOP. De operator zal samen met
jou een aantal vragen overlopen en een dossiernummer
toekennen.
Stap 1: Vul het formulier ‘Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ in, print het uit en
plaats je handtekening.
Stap 2: Vraag aan je neuroloog een medisch attest waarop de diagnose van MS en de datum van de diagnose duidelijk op vermeld staat. De VDAB heeft ook een medisch
invulformulier ter beschikking, namelijk de ‘schriftelijke
verklaring’ die je op hun website vindt, maar dit vraagt
meer werk voor de arts om in te vullen (3 bladzijden).
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•

De VOP is sinds 1 juli 2016 ook mogelijk indien je je
zaak in bijberoep uitoefent. Ben je reeds gestart vóór
1 juli 2016 en de erkenning van de arbeidshandicap
en de aanvraag VOP dateert van na die datum, dan
kom je in aanmerking, mits je voldoen aan de andere
voorwaarden. Indien je vóór 1 juli 2016 al een erkenning van arbeidshandicap had maar pas na die datum
start als zelfstandige in bijberoep, dan kan ook hier de
VOP eventueel worden toegestaan.

Klinkt misschien ingewikkeld maar zo staan de puntjes
op de i.

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt van het eerste tot en met het vijfde
kwartaal 40 % van het GGMMI (dus ongeveer 1 900 euro
per kwartaal), vanaf het zesde tot en met het twintigste
kwartaal is dit 20 % (dus ongeveer 950 euro per kwartaal).
Daarna is verlenging mogelijk. Een verhoging van de VOP
tot maximaal 60 % kan, mits motivatie en na evaluatie
door VDAB.
Opdat de premie verder kan worden toegekend, moet
er steeds voldoende bedrijfsactiviteit zijn. Het DWSE
zal daarom ieder jaar het recentste fscaal aanslagbiljet
opvragen. De premie is niet belastbaar in de vennootschapsbelasting, wel in de personenbelasting.

Contactgegevens voor meer informatie of
begeleiding
Met vragen over je aanvraag van het recht op de VOP of
andere maatregelen (bijvoorbeeld aanpassing van de
arbeidspost of aangepast arbeidsgereedschap) kan je
je wenden tot de provinciale afdelingen van de VDAB,
dienst arbeidsbeperking.
•

Antwerpen: Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen,
tel. 03 229 06 51
DABP-antwerpen@vdab.be

•

Limburg: Bampslaan 40 bus 5, 3500 Hasselt,
tel. 011 26 48 22
DABP-limburg@vdab.be

•

Oost-Vlaanderen: VAC, Koningin Maria Hendrikaplein
70 bus 63, 9000 Gent, tel. 09 248 54 40, DABP-oostvlaanderen@vdab.be

•

Vlaams-Brabant: Diestsepoort 6/63, 3000 Leuven,

tel. 016 29 86 81
DABP-vlaamsbrabant@vdab.be
• West-Vlaanderen: Koning Albert I Laan 1.2, 8200 StMichiels, tel. 050 44 04 04
DABP-westvlaanderen@vdab.be
Je kan ook surfen naar www.vdab.be/arbeidshandicap of
via het telefoonnummer 0800 30 700 (elke werkdag van
8 tot 20 uur) een en ander bevragen.
Voor andere vragen omtrent de VOP kan je terecht bij:
Departement Werk en Sociale Economie - Dienst Tewerkstelling. Ellipsgebouw – Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel. Tel 02 553 10 90 - vop@wse.vlaanderen.be
– www.werk.be/vop

2.

Toegelaten arbeid

Als je na ziekte het werk terug wilt hervatten maar aanvoelt dat het niet haalbaar is om je activiteiten weer volledig op te nemen, bestaat er de mogelijkheid om, mits
toestemming van de adviserend arts van je ziekenfonds,
een deel van uw beroepsactiviteiten weer op te nemen.
Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming
om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier
behoud je naast de inkomsten uit je zaak ook (een deel
van) de ziekte-uitkering die via het ziekenfonds door het
Riziv wordt uitbetaald.
In de MS-Link van november 2018 kon u daar meer over
lezen.
Heb je vragen omtrent deze twee maatregelen, contacteer je sociale dienst.
Stiene CATTEEUW
Maatschappelijk Werker MS-Liga Vlaanderen vzw
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Comopsair goes MS
Het enthousiaste team van de Luchtmacht staat te popelen om samen met mensen met MS een sportieve uitdaging aan te gaan. Dit jaar kunnen we spijtig genoeg niet de Mont Ventoux op wandelen. Maar, we hebben een
mooi alternatief. We veroveren nu … de Alpen.
Vanuit onze verblijfplaats, reeds op 1100 m hoogte, trekken we eropuit om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een
gevarieerd programma (team-building, excursies, inloopwandelingen, een uitdagende wandeling op hoogte die één volledige dag in beslag zal nemen, gezellige
avonden etc. ) wordt jullie aangeboden. Als dit jullie nog
niet over de streep moest trekken, wat dachten jullie dan
van zeer gezonde berglucht, adembenemende landschappen en natuur (gletsjers, bevroren meren, de Mont
Blanc zelf ) en natuurlijk een grensverleggende prestatie
waar jullie nog jaren aan zullen terugdenken.

Data: vertrek woensdagavond 25 september t.e.m. zondagavond 29 september. We reizen met de bussen van
de luchtmacht.
Locatie: UCPA Chamonix, een gerenoveerd Victoriaans
gebouw, vol pension.
Aantal deelnemers beperkt tot 25 personen met MS. Het
is een gezamenlijke activiteit met onze Franstalige collega’s.
We voorzien een buddy per persoon met MS en een
deskundig team van neurologen, verpleegkundigen en
kinesisten.
Meer concrete informatie vind je op de website van MSLiga Vlaanderen vzw: www.ms-vlaanderen.be.
Katrien TYTGAT en Patrick PATRIS
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Mee stappen voor MS:
zondag 9 juni in Nieuwpoort
Heel wat studies tonen aan dat wandelen gezond is voor je hart, bloedvaten, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen. Zelfs je humeur wordt er beter van. Reden genoeg om naar buiten te komen. Maar wij hebben nog een extra reden: wij gaan wandelen om nog meer wetenschappelijk onderzoek naar MS te kunnen doen.
Op zondag 9 juni 2019 organiseren wandelclub Buencamino, Zorgverblijf Ter Duinen, Stad Nieuwpoort en MS-Liga Vlaanderen vzw een prachtige wandeldag. Er is keuze
tussen verschillende afstanden (4 tot 24 km, combinatie
van 4 gepijlde lussen mogelijk). Er is ook een rolstoeltoegankelijke wandeling voorzien (4 km).
Vertrekadres:
Zorgverblijf Ter Duinen
Louisweg 46, 8620 Nieuwpoort

Deelnemen aan de wandeling
Vanaf 7.00 uur is iedereen welkom in het Zorgverblijf Ter
Duinen in Nieuwpoort. Inschrijven kan tot 15.00 uur.
Deelnameprijs 2,50 euro (2,10 euro lid wandelvereniging) ter plaatse te betalen.
• Drankje en stuk fruit inbegrepen
• Mogelijkheid tot middagmaal tegen democratische
prijs
Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen vzw

R. E.: Dr. Chr. Lenaerts - BE/OCRE/1218/0063 - 07/02/2019

TRANSFORM

MS
Doing now what patients need next

Actreen® blijft tot 60 min. op
hetzelfde niveau van lubriﬁcatie

Actreen® sondes zijn de lichtste
gelubriﬁeerde sondes op de markt

De beschermende verpakking van
Actreen® is recycleerbaar en milieuvriendelijk

Wenst u gratis stalen?
Neemt contact met ons via +32 (0)2 712 86 50
of customercare.be@bbraun.com
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Eco-innovatie en design in één sonde
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MSsisters till the end:
100 km afzien voor het goede doel
Leen en Lies Pieters zijn twee dames met MS die dit jaar weer een ongeloofijke uitdaging aangaan. Weer? Ja
hoor, want in september 2017 beklommen ze te voet de Mont Ventoux. Dat jaar staan ze op 9 augustus allebei
aan de start van de dodentocht in Bornem. 100 km wandelen is niet niks en vraagt naast heel wat lef en inspanning uiteraard een gedegen plan. Leen nam voor ons even de tijd om tussen het gegoochel van werk, wandel- en
oefenmomenten door op te schrijven het met hun voorbereidingen gaat.
Leen: “Zo, hoe begin je hier eigenlijk aan? We zijn eens gaan
horen bij de Patrick*, hebben een fantastisch plan uitgeschreven, … nu ons er nog aan kunnen houden.
En dat valt eigenlijk wel een beetje tegen. Voor mijn zus is
het al zeker niet evident met 2 kleine rakkertjes in huis. Ze
probeert het vol te houden door naar de ftness te gaan. En
dan was het plan om eigenlijk de grote wandelingen samen
te doen, maar ook dat valt wat tegen. Met zo een wandeling ben je al snel 4-5 uur van je dag kwijt en dat voel je wel.
Voor mezelf is dat ook soms minder evident. Samen met de
zus valt dat wandelen super mee, maar alleen is het toch een
pak minder. Want dan duurt 4-5 uur lang, heel lang … en
dan zie ik er eigenlijk ook een stukje tegenop.
Voor de kleinere oefeningen lukt het me wel aardig, maar
dan vooral ook op de loopband op mijn werk. Het komt
weleens voor dat er dan wel een oproep tussen komt (red.
Leen is ambulancier en vrijwillige brandweervrouw), maar
dan moet je eigenlijk ook de hele tijd stappen. Soms herhaal
ik dan wat ik eigenlijk moest stappen wanneer ik terug ben,
maar na een keertje of 3 (of 3 oproepen dus) ben je dat ook
wel beu. Maar bon, dan zit je natuurlijk aan een super workout, want dat is dan uiteraard ook maal 3!

(fotografe: Ann Coppens)

Jammer dat de grotere wandelingen niet altijd passen, want
die zouden we echt wel nodig hebben. We merken ook dat
we beide op een ander tempo zitten. Ikzelf loop wat sneller,
Lies wat trager. Maar bij de laatste grote wandeling hebben
we elkaar al wat beter gevonden daarin. Nu is het nog een

kwestie van wat samen oefenen en dan komt dat wel goed.
Hoe dan ook, het blijft een gans gebeuren, en er komt eigenlijk wel wat meer bij kijken dan je denkt. Maar al bij al zijn
we, met de mogelijkheden die we hebben, zeker niet slecht
bezig denk ik.”
Groetjes,
Leen
•

•

•

Het verhaal van Leen en Lies kan je volgen op hun
website www.mssisters.be. Leer de sister beter kennen en volg hun voorbereidingen op de blog.
Ook op Facebook kan je hun verhaal mee volgen …
én uiteraard ook een bemoedigend woordje achterlaten.
Je kan Leen en Lies steunen door te doneren op hun
Gofundme campagne. De link vind je op de website.
Als je liever zelf overschrijft, dan kan dat uiteraard
ook via het rekeningnummer BE93 8920 1028 9867.
Plaats er zeker je naam bij, want Leen en Lies willen
iedereen van harte bedanken voor de steun!

(*) Wie ooit al deelgenomen heeft aan de activiteiten in
samenwerking met Comopsair kent ongetwijfeld dé Patrick waarvan sprake.
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“Mag ik het ook weten?”
Tienerweekend oktober
Ben je een tiener van 10 tot 14 jaar met een ouder, broer of zus met MS? Wil je meer weten over de ziekte MS,
maar wil je ook een leuk weekend vol plezante activiteiten beleven? Lees dan zeker verder

Waar en wanneer?

Contact?

Dit weekend vindt plaats op 4, 5 en 6 oktober 2019 in
het mooie, leuke jeugdverblijf “Ten Berg” Bergstraat 6 in
9820 Merelbeke.

Voor vragen kan je steeds terecht bij

Wat gaan we doen?
Op vrijdagavond verwelkomen we alle jongeren en maken we op een leuke manier kennis met elkaar. Zaterdag
en zondag worden informatiemomenten over MS en
‘Wat betekent MS voor het gezin’ afgewisseld met sport,
spel en zwemmen.
Het weekend wordt begeleid door enthousiaste jonge
vrijwilligsters en medewerksters van MS-Liga Vlaanderen.

Prijs?
35 euro per tiener, vanaf 2de uit eenzelfde gezin 30 euro
per kind.

Projectcoördinator Katrien Tytgat (0477 425 429 of
project.coordinator@ms-vlaanderen.be)
of bij Ludwina Cleys (0470 13 05 85 of ludwina.cleys@
ms-vlaanderen.be).

Heb je interesse?
Schrijf je dan snel in (mogelijk tot 15 september)
aan de hand van de uitnodiging op de website
www.ms-vlaanderen.be.
Het wordt echt een tof weekend, met veel leuke activiteiten en deugddoend om ook eens andere tieners te
ontmoeten. We hopen jullie te mogen verwelkomen.
Opgepast het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
Tot dan!
Katrien, Klaartje en Ludwina

(illustratie door Esperanza De Bekker = HelenaT)
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MDR opgestart in AZ Groeninge
Kortrijk
Eind januari zijn is AZ Groeninge Kortrijk van start gegaan met een multidisciplinaire raadpleging (MDR) voor
multipele sclerose. Hierbij hebben personen met MS de mogelijkheid om op 1 dag gezien te worden door meerdere zorgverleners.
“Ons team bestaat uit een neuroloog met bijzondere interesse in MS, de uroloog, de revalidatiearts, de psycholoog, de MS-verpleegkundige en de maatschappelijk
werker van MS-Liga Vlaanderen. Elk benadert de ziekte
op zijn eigen manier, en zo willen we bijdragen aan een
betere zorg. Alle personen met MS kunnen gebruik maken van de multidisciplinaire raadpleging, en dat in alle
stadia van de ziekte. Doorverwijzing gebeurt door de
behandelend neuroloog of de MS-verpleegkundige.”
Van links naar rechts: Fien Florin (psychologe), dr. Anne Oomen (fysische geneeskunde/revalidatie), Trui Vyncke (sociale dienst MS-Liga), Isabelle Vanpanteghem (MS-verpleegkundige), dr. Siska Van Bruwaene en dr. Peter Vossaert
(urologie), dr. Patick Vanderdonckt en dr. Nele Glibert (neurologie).

Waag je kans en

Wat als uw rolstoel
elektrisch zou
worden?

Win een

nino one

Grote Wedstrijd

van 15 maart tot 31 oktober 2019
Het bevorderen van uw mobiliteit is altijd
een van de prioriteiten van Coloplast
geweest. Daarom bieden wij u de kans
om een Nino One elektrische handbike te
winnen voor meer bewegingsvrijheid.

1ste prijs
De elektrische handbike Nino One
• past op de meeste rolstoelen
• combineert een modern design met
comfort en bewegingsvrijheid
• is compact, licht en wendbaar
• heeft een autonomie van 15 à 20 km
• heeft een max. snelheid van 10 km/u

1 Nino One
elektrische
handbike
te bevestigen op
uw rolstoel

2de tot 10de prijs : Design

spaakbeschermers voor rolstoel

11de tot 600ste prijs : Eco design
Equa® waterfes zonder BPA

Gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting, uitsluitend voorbehouden aan rolstoelgebruikers woonachtig in België of Groothertogdom Luxembourg, die op de einddatum van de wedstrijd lid zijn van
ons Coloplast Care programma. De wedstrijd loopt van 15/03/2019 tot en met 31/10/2019. Er zijn 600 loten te winnen: 1 Nino One van Nino Robotics™, 9 Design rolstoel spaakbeschermers, 590
herbruikbare Coloplast Equa waterfessen. Het volledig reglement kan gratis gedownload worden op de website www.coloplast.to/nino-one-wedstrijd.

Om deel te nemen aan
de wedstrijd:

Scan deze
QR code

Surf naar
www.coloplast.to/nino-one-wedstrijd
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De Jongerenwerking gaat regelmatig op pad en ook jij kan daar bij zijn. Deelnemen is vrij simpel. Je kan je
voor de meeste activiteiten online inschrijven (via www.ms-vlaanderen.be) en je kan op voorhand andere
jongeren leren kennen via Facebook en Instagram. Ken je nog niemand persoonlijk? Geen nood, want je
kan om het ijs te breken een vriend of partner meenemen. Bovendien zijn de activiteiten zo gekozen dat het
een leuke mix van doe-dingen is met ook de kans op een gezellige babbel. Zo leer je al snel nieuwe mensen
kennen.
De activiteiten van de Jongerenwerking zijn verspreid over heel Vlaanderen, dus we hopen jou ook snel op
een van de locaties te zien. Tot dan!

Activiteitenkalender
Belangrijk! In vorige MS-Link werd de datum van het tweede Jongerencongres vermeld, maar deze is verschoven naar
26 oktober. Wil je dit congres en de andere activiteiten niet
missen? Check dan je agenda en hou volgende dagen alvast
vrij!

•

Zaterdag 11 mei: we zijn aanwezig met een infostandje op de Walk for MS in Lier.

•

Zaterdag 25 mei: workshop smartphone fotografe en Street Art wandeling, gegeven door Vicky Bogaert,
bekend van het boek ‘de Photograaf’ en het programma ‘Team Scheire’. Locatie De hostel in Hasselt, start 13.00
uur.

•

Zaterdag 17 augustus: een eet-en bowlingavond in Arco Tienen, start 17.30 uur. Deze activiteit is tot stand
gekomen door een nieuwe samenwerking tussen MS-Liga Vlaanderen vzw Jongerenwerking en vzw De Maretak (vereniging voor mensen met chronische pijn). Gezien beide vzw’s een gezamenlijk doel hebben, nl.
lotgenoten bijeen krijgen, hebben we besloten eens een gezamenlijke activiteit te organiseren.

•

Zaterdag 21/09: op avontuur in Bellewaerde te Ieper

•

Zaterdag 26 oktober: boeiend en interessant jongerencongres in Park Inn te Leuven. Start 13.00 uur

•

Zaterdag 16 november: bezoek aan het MAS in Antwerpen, afsluiten met natje en droge om nog wat te kunnen napraten. Start om 14.00 uur

Je vindt alle activiteiten terug op de website www.ms-vlaanderen.be. Selecteer het thema #jongeren om alle
activiteiten in detail te bekijken.

23
Jongerenwerking

Verslag activiteit Gent: Escape Room
Op 9 maart kwamen 18 dappere jongeren en hun familie/vrienden samen in Gent om de uitdaging aan te gaan.
In een statig oud herenhuis lieten ze zich vrijwillig opsluiten in één van de geheimzinnige kamers, met als doel:
tijdig weer ontsnappen.
Aan de hand van spannende raadsels en puzzels werden de mysteries onderzocht. Elk object werd 3x omgedraaid. Zou het iets zijn, of toch niet? Er werd gesnufeld,
gevoeld, geluisterd, gezucht en gefuisterd. Er werd ook
geroepen van ‘aha!!’ en soms ook ‘ah, nee’. En zo kwam
de vrijheid steeds dichterbij, al verliep dat bij het ene
groepje toch net iets vlotter dan bij het andere. Maar
meedoen is belangrijker dan winnen, of zoals Zen Dog
zegt: “it’s not the destination, it’s the glory of the ride”.
Toen alle groepjes weer vrij waren, werd er lustig nagepraat en goed gelachen.

Na de escape room volgde een lekker dessertje en een
gezellige babbel. Een mooie afsluiter van een ‘vrie wijze’
namiddag.
Groetjes,
E.

24
Jongerenwerking

In gesprek met de verzorgende van
de toekomst
Rechtstreeks met iemand praten is nog wat anders dan in theorie weten wat MS is. Vanuit dit idee vertrok Féline
naar Gent om de verzorgenden van morgen te woord te staan.
Féline: “Toen de vraag kwam wie er wilde gaan getuigen in
een school, zei ik onmiddellijk volmondig ja.
Met pen en papier ging ik aan de slag om mijn getuigenis
op papier te krijgen zonder al te veel uit te wijden en het
interessant te houden voor de leerlingen.
Na een eerste geslaagde getuigenis bij de toekomstige verpleegkundigen in Roeselare, vertrok ik met een klein hartje
samen met Wouter naar Gent om te gaan getuigen bij een
3e jaar verpleegkunde tijdens de les neurologie. De leerkracht meldde ons dat ze wel al wisten wat MS was.
De zenuwen gierden door mijn lijf en ik voelde mijn hart
volop bonzen in mijn keel, tot mijn eerste woorden eruit
waren. De klas was muisstil en de leerlingen hingen bij
wijze van spreken aan mijn lippen.
Na mijn getuigenis kwam de stormloop van vragen, die ik
uiteraard met veel plezier beantwoordde, want daar leren
ze ten slotte veel uit.

Na mijn verhaal begon de leerkracht vragen te stellen aan
de klas over hoe ze bepaalde dingen in specifeke situaties
zouden uitvoeren. Dit was niet enkel leerzaam voor de leerlingen, maar zelf vond ik dit ook interessant om te horen
en te kunnen beamen wat de leerkracht zei.
Volgens mij leren leerlingen hier meer uit dan wanneer hun
leerkracht het puur uit theorie en fctieve personen uitlegt.
Ook de dankbaarheid, tranen en vriendelijkheid in de ogen
van de leerlingen betekenen heel veel.
Het was een leuke ervaring die ik zeker wil blijven doen om
zo MS wat meer aandacht te geven en er een juist beeld
van in de wereld te sturen.”
Feline DEPOORTERE
Lid kernteam Jongerenwerking
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Jan Kuppens
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Hoe en wanneer kwam je er toe om
vrijwilligerswerk te doen?

Vanuit mijn jarenlange verpleegkundige carrière in de
MS kliniek in Overpelt kwam ik meermaals in contact
met vrijwilligers. Ik voelde de meerwaarde voor de
mensen. De personen met MS keken uit naar de contacten. Vrijwilligers creëren een voelbare meerwaarde voor
mensen en betekenen een grote steun. Er waren vrijwilligers van diverse pluimage: creatievelingen die hun talenten inzetten tijdens de activiteiten, mensen die fjn
gezelschap boden enz. Allen waren ze het erover eens
dat de dankbaarheid die ze krijgen een meerwaarde is
in hun leven. Verschillende vrijwilligers vonden het vaak
een persoonlijke verrijking.

Waarom koos je voor de MS-Liga?
Mantelzorgers en vrijwilligers nemen een ondersteunende rol op voor mensen met MS met een zorgbehoefte. Zij helpen hen waar het kan om volwaardig te
participeren aan onze samenleving. In MS-Liga Vlaanderen ondersteunen zowel professionele zorgverleners
en vrijwilligers de mantelzorger en de persoon met MS
zodat enerzijds de specifeke zorg gegarandeerd wordt
én anderzijds het engagement dat mensen vrijwillig opnemen draaglijk blijft. De meerwaarde van de MS-Liga
voor personen met MS heb ik meermaals in de praktijk
gezien. Zowel door de professionelen als de vrijwilligers.

Welk vrijwilligerswerk doe je?
Momenteel ben ik 1 maal per jaar actief als verpleegkundige tijdens vakanties voor personen met MS. Samen met ons vakantieteam proberen wij mensen met
MS en hun mantelzorger een vakantie zonder stress en
zorgen te bieden. Vakantie doet iedereen deugd. Ook
wanneer je door een handicap of ziekte maar moeilijk
zonder begeleiding op reis kan. Speciaal voor al deze
mensen organiseert de MS-Liga aangepaste vakanties.
Er wordt door het team op gelet dat er qua begeleiding,
ontspanning en verzorging niets ontbreekt. Kwaliteit,
deskundige begeleiding en verzorging staan voorop.
Doordat we de zorg even van hen overnemen, kunnen
zij wat meer aandacht schenken aan elkaar en dingen
doen die anders moeilijk lukken.

Wat boeit in het vrijwilligerswerk?
Zo’n Aangepaste vakantie vraagt heel veel van je als vrijwilliger, maar de dank en voldoening is niet te beschrijven. Je krijgt ontzettend veel terug. Standaard wordt er
voor iedere vakantie een samenkomst georganiseerd
met de begeleiders om de vakantie voor te bereiden.
De zorgbehoefte van iedere deelnemers wordt overlopen en het team maakt afspraken over verzorging (wie
verzorgt wie – permanentie tijdens de nacht enz.) De
vriendschap binnen het team, de aandacht voor elkaar
en de inzet voor kwaliteit en deskundigheid om de vakantie optimaal te laten lukken is hartverwarmend.

Hoe zou je anderen kunnen overtuigen om ook
vrijwilligerswerk te doen?
Je wereld groeit met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk
is inspirerend, versterkt je als mens en je draagt bij tot
een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én beleeft er zelf plezier aan. Je krijgt waardering, genegenheid, vriendschap. Je voelt voldoening. Je
krijgt de kans anderen te helpen. Je betekent veel voor
anderen en voor je omgeving. Je leert nieuwe mensen
kennen en hebt fjne sociale contacten.

Heeft je carrière of studie invloed op je keuze
voor je vrijwilligerswerk?
Mijn carrière heeft zeker een belangrijke invloed gehad
op mijn keuze voor vrijwilligerswerk. Als verpleegkundige op een afdeling voor personen met MS heb ik vele
mensen met MS leren kennen. Dikwijls was ik verwonderd over de moed en het doorzettingsvermogen. Het
grote aanpassingsvermogen en het opkomen voor elkaar. Ook dankbaar voor de vriendschap die ik zelf heb
mogen ondervinden. Verwondering om het telkens terug de kracht vinden bij tegenslagen zowel sociaal als
fysiek.
Met voldoening zie ik de huidige evolutie aan van “de
mensen waar het om gaat, moeten beter in staat worden gesteld om beslissingen te nemen die hen persoonlijk aangaan”. Door de inhoud van mijn vrijwilligerswerk
hoop ik echt voor de personen met MS en hun omgeving een leuke vakantie te helpen verzorgen.
Jan KUPPENS
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Studiedag competenties en talenten in
het vrijwilligerswerk
Tijdens de week van de vrijwilliger (die liep dit jaar van 23 februari tot 2 maart 2019) organiseert het Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk altijd een interessante studiedag. Ik vind het zeer belangrijk om aanwezig te zijn
want naast theoretische lezingen komen ook heel wat praktische en nuttige voorbeelden aan bod.

MS-Liga Vlaanderen doet alle enkele jaren inspanningen
om de competenties en talenten van haar vrijwilligers in
kaart te brengen. We vragen aan onze vrijwilligers om
onder andere een kennismakingsfche in te vullen. Hier
bewust mee bezig zijn, biedt heel wat troeven. Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontwikkelen en voelen
zich gewaardeerd. Dit werd ook tijdens deze studiedag
bevestigd.
Dhr. Fons Leroy bracht vanuit zijn functie in de VDAB een
mooie vergelijking van werken met competenties en talenten op de arbeidsmarkt. De wereld is in verandering.
Dit is altijd zo geweest, maar het gaat nu allemaal sneller. Het is allemaal complexer geworden en deze evolutie brengt angst en onzekerheid met zich mee. Velen
denken dat door de robotisering jobs zullen verdwijnen.
Een studie uitgevoerd door Agoria toont aan dat er jobs
zullen bijkomen, maar dat er andere talenten nodig zullen zijn. Er zullen bijkomende skills aangeleerd moeten
worden in deze digitale wereld. Als we willen dat meer
mensen aan het werk zijn en langer werken, dan is het
belangrijk dat ze met plezier aan het werk kunnen blijven. Dit sluit naadloos aan bij werken met talenten en
competenties van de mensen zelf. En dit laatste is eveneens van toepassing in het vrijwilligerswerk. Mensen
moeten het gevoel krijgen een superheld te zijn. Wanneer we dezelfde taal spreken, dan kunnen we de samenleving vooruit stuwen.

Jan Verdee, werkzaam in het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, ging natuurlijk meer focussen op het vrijwilligerswerk. Competenties en talenten zijn verschillend,
maar verzoenbaar. Je kunt perfect aandacht hebben
voor beiden.
Hij gaf een aantal nuttige tips om met de competenties
en talenten van mensen aan de slag te gaan. Ook de
praktijkvoorbeelden waren verrijkend.
Het OCMW Antwerpen pleit voor een warm vrijwilligersbeleid. Hiervoor moet je werken aan bouwstenen. Graag
zet ik hier hun afbeelding die echt voor zich spreekt.

Talenten

Competenties

Vertrek vanuit individu,
waar blink jij in uit?

Werkgerelateerd, wat heb je
nodig voor een bepaalde taak?

Passie, interesse

Doe je niet persé graag

Je wordt er mee geboren

Je hebt het aangeleerd

Is altijd aanwezig

Je moet dit onderhouden
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Op het eind van de studiedag lichtte Eva Hambach,
directeur van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
vzw, het Memorandum voor de verkiezingen in 2019
toe. In Vlaanderen zijn er meer dan 750 000 vrijwilligers
actief, in verschillende sectoren, om een diversiteit aan
activiteiten uit te voeren. Dat het vrijwilligerswerk een
meerwaarde biedt voor een warme en solidaire samenleving, staat buiten kijf. De Vlaamse regering zette in de
legislatuur 2014 - 2019 een gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid in de steigers, met extra middelen om
van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een Vlaams
Expertisecentrum Vrijwilligerswerk te maken.
In het volgend Regeerakkoord worden garanties gegeven om het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid
(GVV) te consolideren, met inbegrip van het engagement om het Actieplan verder op te volgen en uit te

voeren, zodat op korte, middellange en lange termijn
een duurzaam beleid uitgerold kan worden.
Het is interessant om het ganse memorandum eens te
lezen. Dit kan je terug vinden op de website van het
steunpunt: www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Katrien TYTGAT
Projectcoördinator MS-Liga Vlaanderen vzw

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

5 JAAR

GARANTIE
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Op de praatstoel
De praatstoel is het uitgelezen moment om iemand op een nieuwe of andere manier te leren kennen. Dit keer geven we de pen
aan Aldo De Martelaere. Trouwe lezers van MS-Link kennen Aldo al een beetje, want ongeveer anderhalf jaar geleden werd hij
lid van onze redactielid. Sindsdien werpt hij zich met verve op dossiers (voornamelijk in thema’s zoals gezonde levensstijl, zijn
stokpaardje!) en pent hij zijn bevindingen neer in zijn geheel eigen stijl waarin hij zijn antennes uitsteekt bij lotgenoten, literatuur doorneemt en ook zijn eigen ervaringen eerlijk met jullie deelt.
Ook deze keer zette Aldo zich achter zijn schrijftafel om voor jullie een open, onverbloemd en wellicht ook erg herkenbaar stuk
neer te schrijven over de vele symptomen van MS.

Aldo
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Deze zin, die ik ooit een neuroloog hoorde gebruiken, zegt veel. Mensen met MS zien er helemaal niet ziek uit. Ziek
dan volgens het clichébeeld van ‘bleek en slap’. Daaruit kan men verkeerdelijk concluderen dat ze ‘eigenlijk niets
hebben’. Niets is minder waar. MS is gewoon in niets vergelijkbaar met zoiets als de griep. Wat er scheelt, ligt voor
een groot stuk niet voor het rapen.

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR: DE IJSBERG
METAFOOR
Slechts een aantal aspecten van MS zijn voor nagenoeg
iedereen zichtbaar (of hoorbaar; de andere zintuigen zijn
zelden publiekelijk betrokken).
Heel wat MS symptomen zijn echter niet zo zichtbaar. Gevolg is dat de meeste mensen er geen weet van hebben.
En als men er al weet van heeft, dan hecht men er dikwijls
weinig belang aan (diep verankerde houding ‘eerst zien en
dan geloven’ speelt hier wellicht een rol). Of men realiseert
zich niet dat het om symptomen gaat van dezelfde ziekte.
Het grotendeels onzichtbare karakter van MS stelt men
ook wel eens voor als een ijsberg, die slechts voor een
klein stuk uitsteekt boven water (dus zichtbaar is), terwijl
de grootste massa onder het waterpeil blijft.
Hieronder maak ik een - onvolledig - overzicht van wat er
zoal scheef kan lopen, zichtbaar en onzichtbaar, en van
hoe zowel personen met MS als de buitenwereld daarmee
omgaan.

BEWEGING
Het meest zichtbare symptoom is ongetwijfeld dat er dingen schorten met het bewegingsapparaat.

Maar hier wordt soms foutief gedacht dat MS ‘enkel de
benen’ aantast. Moeilijk wandelen, of helemaal niet meer
wandelen - de rolstoel - zijn nu eenmaal het meest zichtbaar. Er zijn ook personen met MS die min of meer bedlegerig zijn, of voor wie de transfer naar de rolstoel een hele
onderneming is geworden. Die mensen vallen dan weer
buiten het gezichtsveld van de meeste mensen.
Laten we het even over wandelen hebben. Iedereen die
iets van beweging kent, weet dat ongeveer heel het lichaam betrokken is in zoiets ‘simpel’ als wandelen (voeten,
billen, buikspieren, schouders, heupen, nek, kaak, noem
maar op). Als gevolg moet men aan veel meer dingen werken dan kracht in de benen (als dat al een probleem is) om
het wandelen te verbeteren.

ZICHTBAAR IN GRADATIES
Daarnaast beïnvloeden veel min of meer onzichtbare aspecten het vermogen om te wandelen. Proprioceptie bijvoorbeeld. Dat is het bewustzijn van waar een ledemaat
zich bevindt in de ruimte. Of krachtverlies. Of spasticiteit.
Dat is het feit dat spieren de neiging hebben om te verkrampen, wat ook ‘s nachts een probleem kan zijn. Of
vertigo. Dat is een plots en krachtig evenwichtsverlies. Ik
heb het zelf een paar malen meegemaakt. Het leek alsof ik
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naar de grond gezogen werd - redelijk ‘scary’. En dan zijn er
dingen die geen deel zijn van het lichaam, maar die mobiliteit wel ernstig beïnvloeden. Ik denk hier in eerste instantie aan weersveranderingen, gevoeligheid voor warmte,
koude, en luchtvochtigheid. Vaak is het ook voor ons een
raadsel waarom bewegen nu opeens een stuk moeilijker
is.
Het valt minder snel op dat vaak ook andere ledematen
zoals armen en handen niet meer zo goed functioneren.
Als je een persoon met MS iets beter kent, weet je dat wel.
Zaken als schrijven, groenten snijden en zelfs eten kunnen
behoorlijk lastig zijn.

GEEN TWEE PERSONEN MET MS ZIJN GELIJK
MS staat potentieel voor een grote waaier aan symptomen,
waarvan slechts een klein deel zichtbaar is. Geen enkele
persoon met MS (PmMS) heeft al die symptomen. Sommige komen ongetwijfeld meer voor dan andere. Quasi
iedereen krijgt in min of meerdere mate af te rekenen met
een verminderde mobiliteit (toevallig ook een zichtbaar
fenomeen). Maar niet iedereen krijg gevoelsstoornissen of
neuropatische pijnen.
Wel zijn PmMS meer geneigd om onzichtbare MS symptomen serieus te nemen, al kennen zij ze zelf niet persoonlijk. Wellicht komt dat omdat zij zich bewust zijn welke impact een symptoom kan hebben op het dagelijkse leven.
En mogelijk eveneens omdat ze besefen er ooit ook zelf
mee geconfronteerd te kunnen worden.
Dat wil niet zeggen dat ook personen zónder MS ervoor
open kunnen staan. ‘Awareness raising’ is de voornaamste
reden voor dit artikel.

THE GREAT GYMMICK
Het klopt dat veel MS-symptomen onzichtbaar zijn voor
anderen. Maar in zekere zin zijn ze ook onzichtbaar voor
onszelf. We weten nooit zeker wanneer MS ons gaat
overvallen en met wat. We weten ook lang niet altijd
of een bepaald voorval wel MS-gerelateerd is. Ze
noemen MS niet voor niks ‘the great gymmick.
Heel veel symptomen kunnen zowel MS zijn
als iets anders, en het vraagt soms medisch
onderzoek om andere oorzaken uit te sluiten.

MS hebben is soms een beetje als ‘wat gebeurt er nu weer
met me’. MS spookt vrijwel altijd door ons hoofd als ‘waarschijnlijk’ de oorzaak. Zo’n grote waaier aan symptomen
is potentieel MS-gerelateerd. Maar voor hetzelfde geld
wijzen ze op iets anders. Precies dat maakt de diagnose
dikwijls ook zo’n stresserend langdurig proces.

WE ZIJN NIET ALLEEN
Het feit dat de meeste symptomen niet MS-specifek zijn,
maakt ook dat we niet alleen zijn. Heel veel zaken wijzen
evengoed op iets anders. Een groot verschil tussen MS en
veel andere aandoeningen is zijn veelzijdig karakter, het
feit dat zo’n diversiteit van symptomen er deel van kan
uitmaken.
We zijn zeker ook niet de enige met symptomen die je als
buitenstaander niet kan waarnemen. En voor sommige
mensen blijft het moeilijker om zulke dingen serieus te
nemen.

PIJN EN GEVOELSSTOORNISSEN
Pijn is wellicht één van de meest onzichtbare symptomen.
Je ziet niet dat iemand pijn lijdt (tenzij soms aan iemands
expressie) en nog veel minder waar of hoe die pijn wordt
ervaren. Hetzelfde geldt voor gevoelsstoornissen. Er is
trouwens geen duidelijke scheidingslijn tussen de twee.
Tintelingen, een doof of zeurend gevoel, steken, naalden,
… de beschrijvingen zijn legio. Hoe je er ook mee omgaat
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- positief of negatief - beide problemen hebben een serieuze impact op iemands leven. Maar geen van beide zijn
zichtbaar en nog veel minder voelbaar voor andere mensen.

PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN
De meest voorkomende psychologische efecten die MS
kan hebben, zijn wellicht slapeloosheid, angst, depressie
en ‘brainfog’ of hersenmist.
Slapeloosheid, angst en depressie zijn zeker niet eigen
aan MS. Alleen is de kans dat je met deze symptomen
te maken krijgt groter als je MS hebt. En dit omwille van
twee dingen. Er zijn ten eerste fysische oorzaken, namelijk zaken die meteen met MS als chronische zenuwziekte
te maken hebben. Maar veel heeft ook te maken met de
impact van MS op het dagelijks leven. Angst voor wat de
toekomst gaat brengen. Depressie als gevolg van de vele
dingen die men niet meer kan doen en de contacten die
men verliest. De vaak ongegronde en betweterige opinies
van andere mensen. De teloorgang ook van wat men zelf
is gaan beschouwen als zijn identiteit.
En dan die ‘hersenmist’ (brainfog). Het feit dat men plots
niet meer weet wat men aan het zeggen of doen was, zeker als er onverwacht iets tussenkomt, is confronterend.

STRESSGEVOELIGHEID
Ongeveer iedereen kent stress, en ongeveer iedereen
weet dat stress een serieus negatieve impact kan hebben
op ons lichaam, en op ons leven in het algemeen. Het aantal burn-outs in onze samenleving is niet van de poes. (We
gaan het hier niet hebben over alle mogelijke oorzaken,
want dat is een thema op zich.)
Maar PmMS zijn nog een stuk stressgevoeliger. Ten eerste
ligt de grens een stuk lager. Er moet weinig gebeuren en
we staan onder stress. Vervolgens recupereren we trager
van een stressgeladen gebeurtenis. Tenslotte heeft stress
ook een negatieve impact op ongeveer alle andere MSsymptomen: problemen met wandelen, het gevoel voor
evenwicht, pijn, noem maar op.
Een concept dat helpt om stressgevoeligheid te verstaan
is ‘de neurologische grens’. Eens we die grens voorbij gaan,
worden symptomen manifester en kan het lang duren
voor we recupereren. Ik zeg soms voor de grap: MS is een

zenuwziekte, want dingen werken ons snel op de zenuwen.

MOE OF LUI?
Het is niet ongewoon dat PmMS wordt verweten lui te zijn,
maar dat is onterecht. Ze hebben gewoon minder energie. Dat kan zich uiten in de nood aan dutjes, maar ook in
het feit dat het onmogelijk en/of onverstandig is om een
doordeweekse taak - zoals de afwas- in één maal te volbrengen. Het is onverstandig omdat doorzetten de kans
op ongelukken alleen maar vergroot (vaak nemen zaken
zoals het gevoel voor evenwicht snel af ) en omdat, eens
we de neurologische grens voorbij gaan, het lang kan duren voor we recupereren.
Als we even moeten gaan zitten tijdens een taak (als we
nog kunnen staan) wordt ons wel eens verweten dat we
lui zijn. Ik heb het onlangs nog meegemaakt bij renovaties
in mijn studio, van mijn moeder notabene (ze draaide wel
bij hoor als ik haar terecht wees): “Wees eens niet zo lui, we
zijn hier allemaal hard bezig.” Jaja. Met luiheid heeft het
weinig te maken.

POOP TOO LITTLE, PEE TOO MUCH
Niets gênanter dan zijn stoelgang niet kunnen ophouden,
grote of kleine, in de aanwezigheid van andere mensen.
Alleen pijnlijker nog als men valt terwijl men zich haast
naar het toilet.
Dit is ook een voorbeeld van dat het niet altijd (alleen) het
gezicht is dat maakt dat een symptoom soms boven water
drijft. Stoelgang riekt. En het is ook een voorbeeld van een
symptoom dat we verborgen willen houden, precies omdat het zo gênant is. Jammer genoeg lukt dat niet altijd.

SPASMODIC DYSPHONIA
Spasmodische dysphonie is neurologische dysfunctie die
de stembanden aantast. Deze ondergaan plotse en oncontroleerbare spasmen die interfereren met de geluidsproductie.
Het symptoom was me eigenlijk onbekend tot ik een artikel las over Selma Blair, een flmactrice die MS kreeg. In
dit geval is het gezicht noch geur, maar het gehoor dat
reveleert dat er iets schort. Het is ook een voorbeeld van
de potentiële veelzijdigheid van MS-symptomen en van
het feit dat weinigen alles wat ze opmerken - laat staan
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niét opmerken - in verband zullen brengen met MS, mezelf incluis.

MS HUG
Niet echt een weldoende knufel, maar eerder het gevoel
dat een riem onze borstkas omsnoert en naar adem doet
snakken. De MS hug is in feite een spasme van het middenrif. Het komt vaak voor, in meer of mindere mate. Voor
PmMS is het een benauwend symptoom. Geen leven zonder adem, en dat besef je maar al te goed als je adem tekort komt.

CONCLUSIE
Er is een groot verschil tussen hoe PmMS MS ervaren en
wat anderen van MS waarnemen. Daarom is dit soort artikel nuttig als een soort ‘awareness raising’. Natuurlijk weet
je nooit ‘hoe het is’ om MS te hebben door erover te lezen,
en dat hoeft ook niet. Ik wens het niemand toe.

Alle drukwerk voor handel & industrie

uitdrukkelijk goed!
drukkerij paesen nv
industrieweg noord 1199
3660 opglabbeek
t 089-85 55 15
f 089-85 65 56
info@drukkerijpaesen.be

Zoals je hierboven kon lezen is het aantal symptomen dat
MS kan veroorzaken erg groot. Ik deed hierboven maar
een kleine greep; er zijn er nog heel wat andere, en je kan
voor alles meer in detail gaan.
Mensen met een neurologische conditie als MS ervaren
hun symptomen als één geheel: slecht stappen, vermoeidheid, pijn, ongecontroleerde stoelgang, ... Op een manier
is het allemaal ‘één pot nat’. Ik bedoel dit niet deprimerend, er is ook een positieve kant aan; op een verstandige
manier werken aan je mobiliteit (zoals in de MS Gym - zie
een vorig artikel) beïnvloedt ook veel andere symptomen
in gunstige zin.

Aldo DE MARTELAERE
Redactielid

Portret

Wereld MS-dag
Wereld MS-Dag zet dit jaar volledig in op de onzichtbare symptomen van MS. MSIF (MS International Foundation) ontwikkelde een reeks symbolen om 10 van de onzichtbare symptomen een ‘gezicht’ te geven. Op deze
posters krijgen ze dan nog eens letterlijk een identiteit.
Wil jij de symptomen van MS mee zichtbaar maken? In april zijn
we gestart met een grote sensibiliseringscampagne op de sociale
media. Wil je graag meedoen?
•

Print een poster af die voor jou belangrijk is af en hang hem op.

•

Deel een poster op je Facebook of Instagram en schrijf er een
persoonlijk tekstje bij.

•

Of, als je merkt dat je wel heel veel te vertellen hebt, … geef
een seintje aan de webmaster (webmaster@ms-vlaanderen.
be). Wie weet wordt jij een van de 10 gezichten van de Vlaamse
campagne.
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Communicatie en fondsenwerving

MS-Campagne 2019:
alle hens aan dek!
Dank u wel!
Eerst en vooral willen we de coördinatoren, depothouders, verkopers en al wie hen helpt met het verkopen, bij
het vervoer en bij de organisatie in instellingen, bedrijven
en overheden heel erg bedanken voor hun inzet en hun
engagement. Het is een enorme inspanning van – en dat
beseft iedereen - een relatief kleine groep vrijwilligers die
jaar in jaar uit hiervoor de handen uit de mouwen steekt,
soms mandenlang. Hoed af!

Hoe was de MS-Campagne 2018?
Ondanks de enorme inspanning die geleverd wordt moeten we – spijtig genoeg - vaststellen dat de verkoop blijft
dalen en dit ondanks de aanpassing aan de samenstelling en de harde onderhandelingen met zowel Galler als
Destrooper om de aankoopprijs zo laag mogelijk te krijgen. Zo hebben we samen met onze Franstalige collega’s
de aankoopprijs van de chocoladeproducten voor de komende 3 jaar contractueel op hetzelfde niveau kunnen
houden als werd onderhandeld in het contract voor de
jaren 2016, ‘17 en ’18 … en dit terwijl de productiekost
in feite stijgt. Ook bij Destrooper blijft dezelfde aankoopprijs, omdat we daar sinds 2018 een contract bedongen
hebben met bevriezing van de aankoopprijs voor 3 jaar.

Aan de inzet van de verkopers ligt het zeker niet, aan de
kwaliteit van de chocolade en de koekjes ook niet, maar
we komen handen tekort, terwijl we weten dat er zeker
voldoende vraag is en er nog veel potentieel ligt bij de
bedrijven en instellingen. Lang niet iedere vrijwilliger is
bij MS-Liga Vlaanderen gekomen om aan fondsenweving
te doen, dat moet je liggen. Maar we stellen vast dat vrijwilligers die jarenlang zich daarvoor inzetten op een bepaald moment afhaken, wat heel normaal is want het is
wel degelijk een grote inspanning. En zo verdwijnt ook
het netwerk waar chocolade en producten verkocht werden met als gevolg dat we daar niet meer aanwezig zijn
… en de verkoop daalt.
Mag ik dan ook via deze weg een oproep doen aan alle lezers van MS-Link om ons te helpen om deze fantastische
campagne een nieuwe schwung te geven? Elke vorm van
hulp is welkom, hetzij als verkoper (en dat betekent dat
er met de coördinator van het team afgesproken wordt
wanneer het voor jou kan en niet kan), vervoerder, depothouder (kan ook bij je thuis waarbij je in je omgeving
of op je werk kan reclame maken), of als hulp bij de administratie.

Hieronder een tabel met de verkoopcijfers van de laatste
5 jaar.
Verkoop 2014 Verkoop 2015 Verkoop 2016 Verkoop 2017 Verkoop 2018
dozen repen
(30 pakjes van
7 repen per
doos, sinds
2018)

2.261
(of 67.830
pakjes repen)

1.978
(of 59.340
pakjes repen)

1.686
(of 50.580
pakjes repen)

1.351
1.247
(of 40.350 pak- (of 37.412 pakjes repen)
jes repen)

karton kof534
fertjes mini(of 10.680 kofreepjes
fertjes)
(20 per karton)

692
(of 13.840
kofertjes)

783
(of 15.660
kofertjes)

830
(of 16.600 koffertjes)

795
(of 15.900 koffertjes)

karton koekjes
(12 dozen per
karton)

403
(of 4.836
doosjes)

915
(of 10.980
doosjes)

1.233
(of 14.796
doosjes)

1.164
(of 13.968
doosjes)

/
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Hoe helpen we jou?

MS-Week

We hebben opnieuw bij de VRT bedongen om 30 radiospots te lanceren gedurende de MS-Week (loopt van 29
augustus t/m 8 september). Uiteraard zorgen we ook
voor het campagnemateriaal. De afche voegen we toe
aan de MS-Link van augustus. Daarnaast is er ook verkoopmateriaal (displays, borden, …) en een ondersteunende webpagina (je vindt alle info via www.ms-vlaanderen.be) waar je al je verkopen op kunt laten registeren
zodat mensen die de site bezoeken ook weten waar er
verkocht wordt. Zo creëren we extra trafek. We proberen
opnieuw de grootwarenhuizen warm te krijgen om ons
toe te staan daar te verkopen en ook in de ministeries,
bij KBC en bij talloze bedrijven en instellingen kloppen
we aan. In dit voorbereidend werk steken zowel de vrijwilligers als het personeel van de directie en het centraal
secretariaat heel veel tijd … om er de vruchten van te
kunnen plukken achteraf.

De MS-Week heeft dit jaar plaats van 29 augustus tot en
met 8 september. Het thema is ‘de onzichtbare symptomen van MS’. Er komt een persbericht dat we bezorgen
aan alle provinciale comités en afdelingen voor lokale
verspreiding. Ook na de MS-Week gaat de campagne
door, maar dat gebeurt niet overal. Raadpleeg de actiesite waar er nog verkopen zullen plaatsvinden.

Zoals elk jaar voorzien we ook opleidingsmomenten, dit
zowel voor de vrijwilligers die al jaren verkopen als voor
nieuwe vrijwilligers die zich willen engageren.

Wat is er nieuw voor 2019?

OPROEP:

doe mee met de verkoop
van dit jaar
Indien u tijd vrij zou hebben om de verkopers te
helpen of om zelf te verkopen, indien u het ziet zitten om thuis een klein depot te houden of indien
u chocolade wilt vervoeren naar verkoopplaatsen,
neem dan contact op met het secretariaat (leni.
kerkhofs@ms-vlaanderen.be). Leni zal u verder
doorverwijzen naar de verkopers of deelnemende
comités.

De 7 repen onder blister is een exclusief MS-Liga product en dit blijft zo, evenals voor het exclusieve MS-Liga
Destrooper Jules’Traditionals doosje met drie soorten
koekjes. Het kofertje met 18 gevulde mini-chocolaatjes
deed het zeer goed en blijft. Nieuw voor de meesten is de
pocketbag: 18 minichocolaatjes volle chocolade zwart
(voor wie weinig suiker wil) of gemengd. Dit product
wordt breder gelanceerd, maar zal niet overal beschikbaar zijn.

Alvast dank aan al wie zich al jaren of als nieuwe vrijwilliger inzet voor de MS-Week en de chocoladeverkoop.
Zonder uw inzet geen chocoladeverkoop!

De katoenen draagtasjes met opdruk ‘ik laat de moed
niet zakken’ zullen ook weer te koop gesteld worden en
voor wie nog rosse centjes (of groter geld) over heeft: de
blikken collectebussen zijn groot genoeg.

Luc DE GROOTE
Algemeen Directeur MS-Liga Vlaanderen vzw

Dank
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Internationaal

#MyInvisibleMS: onzichtbare
symptomen hét thema van
Wereld MS-Dag 2019
Onbegrip, ongelukkige reacties, ... we kennen het helaas allemaal. Wereldwijd, zo blijkt. Anders hadden de onzichtbare symptomen het nooit tot hét thema van de Wereld MS-Dag kunnen schoppen. Op 30 mei slaan we
wereldwijd de handen in elkaar en brengen we de onzichtbare symptomen van MS onder de aandacht. In België
is er voor Vlaanderen gekozen voor een gezamenlijk moment op 29 mei 2019 in twee delen: een academische
zitting en totaalspektakel Art voor en door MS.

Onzichtbare symptomen

men met je omgeving mee aan de slag kan gaan.

De campagne #MyInvisibleMS wil onzichtbare symptomen een gezicht geven, en dat gebeurt ook letterlijk op
posters (zie ook p. 34-35) en door de campagne een persoonlijk tintje te geven. De verzuchtingen over het onbegrip en de onbekendheid zijn internationaal. Het is iets
dat we samen beleven. En tegelijk is MS ook erg persoonlijk en verschillend voor iedereen. Daarom mag er niet
vanuit gegaan worden dat de onzichtbare symptomen
voor iedereen op dezelfde manier een probleem vormen.

TIP: Heb je een heel verhaal te vertellen en wil je dat delen? Neem contact op
(webmaster@ms-vlaanderen.be). Wie weet wordt jij
een van de 10 gezichten van de Vlaamse campagne.

Hoe kunnen we deze twee boodschappen op een positieve manier brengen? Door ons gezamenlijk te scharen
achter de hoofdboodschap, namelijk dat er onzichtbare
kanten zijn aan MS en dat die symptomen en bijhorende
problemen erkenning verdienen. Maar door ook ons persoonlijk verhaal naar buiten te brengen. Grijp de kans om
iets wat voor jou moeilijk uit te leggen is bespreekbaar te
maken. Zo transformeer jij ‘invisible MS’ naar ‘MY invisible
MS’.

3. Wat ik zou willen dat jij weet
Heel veel van wat er leeft bij personen met MS en hun
omgeving is verborgen. Wat vind jij belangrijk dat
mensen weten over MS, of over jouw MS?
Dit kadertje is momenteel nog leeg, maar we roepen jullie massaal op om jullie boodschappen (plusminus 35
woorden) in te sturen. Wij toveren ze in een kadertje en
posten ze massaal in de aanloop naar 30 mei.

Deelnemen aan de campagne
Vanaf april lanceerde MSIF de campagne op de sociale
media en wij doen uiteraard ook mee. We werken op drie
fronten.
1. Mythes en feiten
Er zijn nog heel wat mythes over MS die een goed begrip van wat MS echt is in de weg staan. Die kaarten
we over de hele wereld aan.
2. 10 onzichtbare symptomen (zie ook p. 34-35)
Tien onzichtbare symptomen kregen een gezicht. Is
dit symptoom voor jou ook een heikel punt? Deel het,
geef mee wat het voor jou betekent en hoe je er sa-

Heb je geen Facebook of Instagram en wil je toch graag
deelnemen? We verzamelen alle materiaal ook systematisch op onze actiepagina op www.ms-vlaanderen.be. Je
kan daar het nodige downloaden om op te hangen, te
versturen, te gebruiken als gespreksopener, …
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Event op 29 mei

Contact

Om 13 uur starten we met een korte toelichting van enkele deskundigen. Tijdens de academische zitting schetsen zij voor jullie, in gewone mensentaal, een beeld van
de verborgen symptomen en problemen.

Heb je vragen over de Wereld MS-Dag? Neem dan contact op met projectcoördinator Katrien Tytgat (project.
coordinator@ms-vlaanderen.be, 0477/42 54 29. Wil je
vraag deelnemen aan de communicatiecampagne en
heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Greet
Jansen (webmaster@ms-vlaanderen.be, 011 80 89 80).

Om 14 uur vervolgen we het programma met de voorstelling Art voor en door MS. Personen met MS geven het
beste van zichzelf op het podium in een combinatie van
dans, schilderkunst, woord, muziek, foto en video. Aansluiting volgt de veiling van de kunstwerken.
Om 15 uur praten we nog even na met een natje en een
droogje.
Hopelijk kunnen we er samen een mooie campagne van
maken!

Greet JANSEN
Communicatieverantwoordelijke MS-Liga Vlaanderen
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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.

GZBE.MS.16.02.0010

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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GALACONCERT 2019
Op 11 maart vond in de Henry Le Boeufzaal van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel het jaarlijks Galaconcert van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga plaats.

Een woord van dank werd ook gericht aan de verantwoordelijken van luchtmachtcomponent COMOPSAIR
voor hun steun aan de Liga’s en de expertisecentra voor
MS. Tevens werd aangekondigd dat men een korte ‘Anthologie van de Galaconcerten’ zal uitbrengen, een interessant werkstuk vanuit literair en muzikaal oogpunt.
Over het actuele concert werd gemeld: “Het koppelt de
maturiteit van een volmaakt artiest, meester Daniel Blumenthal, aan de virtuositeit van de jonge violiste Meruert
Karmenova, residente in de Muziekkapel en kandidate
van de Koningin Elisabethwedstrijd 2019. De solisten worden begeleid door het Ensemble Orchestral de Bruxelles
onder leiding van Jacques Vanherenthals.”
In het eerste deel werd Beethovens 5de pianoconcerto,
het ‘Keizersconcert’ fenomenaal gebracht. Door welke
virtuositeit werden Blumenthals vingers bewogen – tot

Na de pauze kwam Tsjaikovski’s vioolconcert in D majeur,
opus 35, een der moeilijkste voor viool geschreven stukken waarin het uiterste van de violist gevergd wordt. Het
heeft jaren geduurd voordat het in première kon gaan
omdat het volgens de violist aan wie het opgedragen
was, onspeelbaar was. Het begint lyrisch, vervolgt met
een typisch Russische, licht weemoedige melodie en
besluit ‘met duizelingwekkende uitbundigheid en overmoed’. Het orkest is maar af en toe volledig aanwezig. De
soliste overdonderde met haar uitvoering; Meruert Karmenova: een naam om te volgen bij de komende Koningin Elisabethwedstrijd! Dit was beslist een buitengewone
avond in een dito kader.
Sponsoring maakte het mogelijk om de aanwezigen na
het concert een verzorgde receptie met Spaanse wijn &
tapas aan te bieden waarbij ze nog konden napraten in
de Hortahal. Personen in rolwagens kregen tijdens de
pauze in de zaal een drankje aangeboden.
Dank gaat naar de deelnemers, sponsors, medewerkers
en vrijwilligers.
Het inrichtend comité stond zoals steeds garant voor een
onberispelijke organisatie en het personeel van Bozar
verzekerde weer een professionele service.
Met een belangrijk deel van de opbrengst van dit concert
verzekert men zorg voor en begeleiding van personen
met MS in Brussel en Vlaams- & Waals-Brabant.
Bea SEBRECHTS
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Waillet

Het openingswoord van voorzitter Charles van der Straten Waillet werd wegens zijn onverwachte afwezigheid
gebracht door zijn rechterhand, mevrouw Christiane Tihon, de aangewezen persoon voor deze taak. De ‘Week
van het Brein’ of ‘Brain Awareness Week’, een initiatief van
de ‘European Brain Council’, die toen startte, werd vernoemd. Er werd hulde gebracht aan een aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van personen met
MS. Dank werd uitgesproken aan H.E. mevrouw Beatriz
Larrotcha Palma, ambassadeur van Spanje die aanvaardde als erevoorzitter van de gala-avond op te treden.

ontroerens toe! Samen met het applaus nam hij een ruiker bloemen in ontvangst, speelde een bisnummer en
kreeg vervolgens bij het applaus weer een ruiker aangeboden wat op gelach onthaald werd.

der Straten

Op de afche: een portret van twee 19de-eeuwse componisten (Ludwig Van Beethoven & Peter Tsjaikovski) die
met vorsende blik en gefronste wenkbrauwen ‘out of the
blue’ opdagen; mannen die met grote persoonlijke ofers
en dankzij introspectie en onderzoek van de wereld om
hen heen een grote invloed uitoefenden op de muziekgeschiedenis. Van beide zou een absoluut meesterwerk
ten gehore gebracht worden door virtuoze uitvoerders.
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ALS TRAPPEN
TE ZWAAR
WORDEN.

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

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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Vrije tijd

Reis naar Turkije: beldibi (antalya)

Het vakantieteam organiseert in het najaar opnieuw een
gezellige groepsreis.

Wat moet je zelf voorzien?

In oktober 2019. De exacte datum laten wij nog weten

Om praktische redenen vragen wij wel, dat de vakantiegangers een gewone bus op en af kunnen.
Een manuele rolwagen is noodzakelijk daar de afstanden
groot zijn. Een begeleider is verplicht.

Prijs?

Inschrijven?

De prijs is 885,00 euro per persoon met ms.
De prijs is 550,00 euro voor de begeleider
We verblijven in een vijfsterren-hotel.
Inbegrepen: vlucht, transfer, verblijf all inn, visum, annulatieverzekering, en uitstappen.

Inschrijven kan tot 10 juli 2019 bij Mieke Vanroose
(mieke.vanroose@ms-vlaanderen.be).
De plaatsen zijn beperkt!!
Bij inschrijving vragen wij een voorschot van 300 euro /
persoon
Te storten op reknr. BE34 7775 9518 3790 (ms-liga vakantiefonds) met vermelding ‘reis turkije en naam PmMS’

Wanneer vertrekken we?

Meer inlichtingen kan je bekomen bij Chris Degroote
(chris.degroote@ms-vlaanderen.be, of 0475/259 218).
Tijdens het verlof is een hulpploeg aanwezig om alle medische zaken i.v.m. hulp voor toilet te verzekeren.
Wij hopen dat wij jullie een culturele en ontspannende
week kunnen aanbieden.
Het vakantieteam
Chris, Pieter en Mieke
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Tips en seintjes

Brochure 'solliciteren met een chronische
ziekte of aandoening' in een nieuw kleedje
Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) beschikt over een vijftal brochures waarmee we patiënten willen informeren over verschillende onderwerpen. Sinds 2008 hebben we een brochure met sollicitatietips voor mensen met
een chronische ziekte. De voorbije maanden herwerkten we deze brochure en gaven we ze een frisse, nieuwe
lay-out!
De brochure ‘Solliciteren met een chronische ziekte
of aandoening’ geeft tips en informatie over hoe
je je kan voorbereiden op een sollicitatie. Je vindt
er informatie in terug waarmee je heel wat sterker
staat in de zoektocht naar werk.
VPP wilde dat de nieuwe publicatie zou voldoen
aan de verwachtingen van onze doelgroep: mensen met een chronische ziekte. Daarom verspreidde ze in juli 2018 een bevraging onder onze leden.
Via deze bevraging bekeken ze welke tips personen
met een chronische ziekte zelf hebben en belangrijk vinden om op te nemen in de brochure. Daarnaast kregen ze hulp van de VDAB om foute of
verouderde informatie uit de brochure te halen en
nieuwe informatie toe te voegen.
Bestellen?
Je kan de brochures gratis bestellen door een mailtje te sturen naar info@vlaamspatientenplatform.
be met daarin de gewenste brochures en de adresgegevens van de ontvanger. Telefonisch bestellen
is ook mogelijk op het nummer 016 23 05 26.
De brochures zijn ook digitaal beschikbaar via de
website www.vlaamspatientenplatform.be. Bij publicaties vind je een overzicht van alle brochures en
je kan ze ook downloaden.

Bron: © (2019) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.

Tips en seintjes
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Te koop
Volkswagen Golf (2011), 5-deurs, lichtblauw, benzine, 1400 cc, TSI, 9 PK, 51 000 km, GPS, automatische
versnelling.
In perfecte staat en steeds onderhouden bij Volkswagen.
Aangepast voor rolwagengebruiker met liftarm voor
rolstoel.
U kan inlichtingen inwinnen of een afspraak maken
via het nummer  09 221 35 21 of 0497 81 51 00
(gelieve terug te bellen en NIET in de voicemail te
spreken a.u.b.)
Regio: Gent

Elektrische rolstoel, Quickie fve M.W.A - serie
M3060738.
Zeer weinig gebruikt - slechts 186 km. Batterij en lader in goede staat. Zeer wendbaar binnen en buiten
- middenwielaandrijving.
Plexitafel wegklapbaar. Spéciaal Tempur zitkussen.
Vraagprijs: 1.400 euro
Inlichtingen bij Erik Gevaert:  0494 15 85 92
Regio: Gavere - Dikkelvenne
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 betrefende hulpmiddel is uitgekeerd en
hoeveel die bedraagt. De redactie
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Tilsystemen
op maat.

Biogen Belgium sa-nv | Culliganlaan 2G, 1831 Diegem | 32 (0)2 219 12 18 | www.biogen.be

meer info:
www.handimove.be
info@handimove.com
Tel 054 31 97 10

COLOFON
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SOCIALE DIENSTEN EN SECRETARIATEN
ANTWERPEN

Redactieadres:
Centrale administratie
MS-Liga Vlaanderen
 Boemerangstraat 4
3900 Pelt
 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
Oudsbergen (Opglabbeek)
 info@drukkerijpaesen.be
Verantwoordelijke uitgever:
Maria Torfs
 Boemerangstraat 4
3900 Pelt

 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
Permanentie: afspraak enkel na telefonisch
contact of via e-mail
 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 Pelt
 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 Pelt
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 augustus 2019

Teksten en foto’s verwachten wij graag uiterlijk 24 juni 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 fnanciële 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
fscaal 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 offciële 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.

