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Zorgteam
Multiple Sclerosis

Wat is Multiple Sclerose?
Multiple Sclerose (MS) is één van de meest voorkomende oorzaken van handicap bij jonge
mensen. Het is een neurologische aandoening die het centrale zenuwstelsel (hersenen en
ruggenmerg) aantast. De mogelijk symptomen zijn erg breed: gevoelsklachten, verminderd
zicht, krachtsverlies, evenwichtsproblemen, vermoeidheid, …. De oorzaak van MS is nog steeds
niet volledig opgehelderd, maar wordt voor een belangrijk deel verklaard door een fout in ons
afweersysteem waarbij ons eigen lichaam (hersenen en ruggenmerg) wordt aangevallen. Door
het toenemend aantal behandelingsopties, is de prognose veel gunstiger. Correcte behandeling
en opvolging zijn dan ook erg belangrijk.

Wat kunnen wij jou bieden?
Een snelle diagnose
Wanneer
neurologische
symptomen
optreden ontstaat er vaak veel angst en
onzekerheid. Het is dan ook belangrijk om
snel duidelijkheid te scheppen rond de
mogelijke diagnose. Via klinisch onderzoek,
een NMR scan van de hersenen en het
ruggenmerg,
onderzoek
van
het
hersenvocht door een lumbale punctie,
uitgebreide
bloedafname
en
zenuwgeleidingsonderzoeken
(geëvoceerde potentialen) kan een snelle
diagnose worden gesteld. Dit gebeurt
meestal tijdens een korte opname maar
kan indien gewenst ook ambulant.
Een behandeling en opvolging
Afhankelijk van de aard en het verloop van
de symptomen en de resultaten van de
onderzoeken wordt voor elke patiënt zo
snel mogelijk de meest geschikte
behandeling gestart.

We nemen uitgebreid de tijd om alle
behandelingsopties
door
te
spreken.
Informatiebrochures omtrent diagnose en
behandeling worden ook meegegeven.
Behandelingen proberen de kans op nieuwe
opflakkeringen te verkleinen en de evolutie
naar blijvende handicap te voorkomen of te
vertragen. De MS verpleegkundige blijft hierbij
uw eerste en gemakkelijk bereikbare
aanspreekpunt.
Opflakkeringen kunnen worden behandeld
met een korte kuur van corticoïden.
Multidisciplinaire en individuele zorg
In functie van de symptomen en noden van de
patiënt, worden verschillende disciplines in uw
opvolging mee betrokken. Dit kan gaan van de
revalidatiearts, kinesist, uroloog, sociale
dienst,
psycholoog,….
Patiënten
die
multidisciplinair en op maat opgevolgd zijn,
voelen zich beter en doen het neurologisch

ook beter. De multidisciplinaire zorg is op
maat gemaakt en de disciplines die voor u
relevant kunnen zijn, volgen u mee op.
Klinische studies
Sinds vele jaren neemt de dienst neurologie
deel aan meerdere klinische studies, waarin
het effect, de veiligheid en de tolerantie van
nieuwe behandelingen voor MS zorgvuldig
worden getest. Patiënten worden dan
volgens een vastgelegd protocol nauwgezet
gevolgd door de neuroloog, studiecoördinator en studie verpleegkundige. Onze
doelstelling is om patiënten zo vroeg
mogelijk innovatieve en veelbelovende
behandelingsopties te kunnen aanbieden.
Revalidatie
Naast opvolging via de consultatie, kan je
zowel ambulant maar ook via opname een
revalidatietraject op maat volgen in ons
nieuw revalidatiecentrum.

