Zorgbegeleiding vanuit de MS-Liga Vlaanderen
of vanuit de ALS Liga België als partners in deze
conventie:
• degelijke informatieverstrekking over het programma
• begeleiding en ondersteuning van de PmMS of
PALS en zijn/haar gezin, familie en mantelzorgers
• contacten met het gespecialiseerde ziekenhuis en
het gespecialiseerde WZC.

Gelieve deze antwoordkaart terug te zenden naar:
MS-Liga Vlaanderen vzw, Boemerangstraat 4 te 3900 Overpelt
of
ALS Liga België, Kapucijnenvoer 33 B/1 te 3000 Leuven

- Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
en
- de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

• ze komen terecht in een gespecialiseerde opvangeenheid
• de zorgverleners van die eenheid kregen een aangepaste opleiding en genieten permanente ondersteuning vanuit het expertiseziekenhuis
• het programma voorziet eveneens in aangepaste
verzorging op het vlak van toezicht, hygiënische
verzorging, hulp bij het eten, mobiliteitshulpmiddelen, psychosociale ondersteuning, omgaan met
gedragsstoornissen…
• er is een belangrijke financiële tegemoetkoming   
van 10 euro per dag voorzien in de huisvestingskosten in de erkende WZC.

(aanduiden aub)

• PmMS/PALS die in een ziekenhuis verblijven en geen
gespecialiseerde medische zorgnoden (meer) hebben.
Zij kunnen doorstromen naar een gespecialiseerde verzorgingseenheid in een erkend Woon- en Zorgcentrum
(WZC). In die WZC zijn er 5 tot maximaal 10 plaatsen ter
beschikking. Daar krijgen zij een garantie op een gepaste verzorging en ondersteuning vanuit een expertiseziekenhuis. In Nederlandstalig België zijn
in deze conventie vier expertiseziekenhuizen erkend.

In samenwerking met:

Voor PmMS of PALS die van thuis uit of vanuit een
ziekenhuis kunnen opgenomen worden in een
WZC biedt dit programma een aantal voordelen:

Wenst gecontacteerd te worden voor:
O meer informatie
O een gesprek

Het gaat om personen die geen acute medische verzorging (meer) nodig hebben en die door hun fysieke, cognitieve of psychische toestand niet meer in aanmerking
komen voor intensieve revalidatie. Deze personen hebben wel nog nood aan continue opvolging vanuit diverse
disciplines en aan aangepaste opvang.

Welke voordelen biedt het programma ?

Postcode:

Doelgroepen

• PmMS/PALS die een continu medisch toezicht in
een ziekenhuis nodig hebben. Zij kunnen opgevangen worden in een gespecialiseerde verzorgingseenheid in het expertiseziekenhuis. Elk van
de deelnemende expertiseziekenhuizen heeft een
opvangcapaciteit van 10 bedden.

Programma

Naam en voornaam:
Adres:
Woonplaats:									
Tel.:							
E-mail:

Voor PmMS of PALS die zich in een vergevorderd stadium
bevinden, is er een tekort aan gespecialiseerde zorg en
opvang. Daarom heeft het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (Riziv) een programma uitgewerkt dat een blijvende oplossing moet bieden en een
aangepaste zorgomgeving moet waarborgen.

• PmMS/PALS die thuis wonen. Zij kunnen tijdelijk
opgenomen worden in een gespecialiseerde verzorgingseenheid in het expertiseziekenhuis of in
een erkend WZC, om hun ziekteverloop te stabiliseren of als ondersteuning voor de mantelzorger
in de thuissituatie.

A n t woord k aar t

Riziv-conventie MS - ALS

Waar kunt u terecht
met uw vragen?

GESPECIALISEERDE
ZORG EN OPVANG
VOOR PERSONEN
MET MS EN ALS

• Bij uw huisarts of neuroloog. U kunt in eerste
instantie bij hen terecht met uw vragen.
• Bij het expertiseziekenhuis. Neem contact op
met één van de erkende expertiseziekenhuizen. De lijst vindt u hiernaast.
• Bij de gespecialiseerde zorgeenheid in een
erkend WZC. De lijst vindt u terug op de site
van de MS-Liga:  www.ms-vlaanderen.be.
• Bij de MS-Liga Vlaanderen:
 Boemerangstraat 4, 3900 Overpelt.
Neem contact met één van de lokale maatschappelijk werkers via de site
 www.ms-vlaanderen.be,
bel naar 011 80 89 80 of mail naar
 rizivconventie@ms-vlaanderen.be.
• Bij de ALS Liga:
 Kapucijnenvoer 33 B/1, 3000 Leuven.
Bel naar 016 23 95 82
of mail naar secretariaat@alsliga.be.
U kunt ook steeds terecht op de site
 www.alsliga.be.

Erkende expertiseziekenhuizen
AZ Alma
Gentse Steenweg 132, 8340 Sijsele
Petra Buzeijn, zorgcoördinator MS/ALS-expertisecentrum
 050 72 83 38
 ms@azalma.be
 www.alma.be
Kliniek De Mick vzw
Papestraat 30, 2930 Brasschaat
Pascale Meulders,
zorgcoördinator MS/ALS-expertisecentrum
 03 217 10 57
 pascale.meulders@demick.be
 www.demick.be
Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw
Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek
Nina Peeters, zorgcoördinator MS/ALS-expertisecentrum
 02 597 86 53
 nina.peeters@ms-centrum.be
Rina Verdoodt, hoofd sociale dienst
MS/ALS-expertisecentrum
 02 597 86 50
 rina.verdoodt@ms-centrum.be
 www.ms-centrum.be

Frankeren
als
brief

Revalidatie & MS Centrum
Boemerangstraat 2, 3900 Overpelt
Ronny Driesen,
zorgcoördinator MS/ALS-expertisecentrum
 011 80 92 38
 ronny.driesen@msreva.be
Lea Mertens, sociale dienst MS/ALS-expertisecentrum
 011 80 91 05
 lea.mertens@msreva.be
 www.msreva.be

GESPECIALISEERDE
ZORG EN OPVANG
VOOR PERSONEN
MET MS EN ALS
Riziv-conventie
tenlasteneming van personen met
Multiple Sclerose (PmMS) en Amyotrofische
Lateraal Sclerose (PALS) in een vergevorderd
stadium van de aandoening

