
 

 

 
Uitbreiding MS werking AZ Alma – Eeklo – 22/02/2019 

 

AZ Alma is het expertisecentrum MS voor Oost- 

en West-Vlaanderen.  

 

U bent in behandeling bij één van de neurologen van 

AZ Alma en kreeg de diagnose MS. We beseffen dat 

er een grote nood is tot het krijgen van adequate 

informatie en/of praktische – sociale begeleiding.  

 

We willen u met deze folder informeren over de 

mogelijkheden binnen AZ Alma. 

 

 

Dagopname voor opmaak bilan 
 

U kan in overleg met uw neuroloog in het 

dagziekenhuis opgenomen worden om een bilan op 

te maken. Op die manier worden al uw problemen 

multidisciplinair in kaart gebracht. 

 

Afhankelijk van uw problemen kan de kinesist, 

ergotherapeut, logopedist, medewerker van de 

sociale dienst en/of psycholoog langs komen om 

onderzoeken bij u uit te voeren en u te begeleiden. 

Dit biedt tal van voordelen. Zo worden alle 

onderzoeken op één moment uitgevoerd. De arts en 

medewerkers krijgen een duidelijk beeld van uw 

status als patiënt. 

 

 

Aanwezigheid van de MS-Liga 
 

Mits uw toestemming, kan u tijdens uw dagopname of 

uw hospitalisatie de maatschappelijk werker van de 

MS-liga ontmoeten.  

 

Ook als u op consultatie komt bij uw neuroloog,  

kan u op deze data terecht bij de maatschappelijk 

werker van de MS-Liga. 

 

 

Een afspraak maken 
 

Een afspraak maken met de maatschappelijk werker 

van de MS-Liga kan op de volgende manieren: 

 via het centrale telefoonnummer 078 48 20 82  

 per mail naar socialedienst@ms-vlaanderen.be  

 via de website www.ms-vlaanderen.be : 

 via een chatmodule op de homepagina en daar 

uw naam, mailadres en hulpvraag ingeven; 

 of, op de pagina “contact” van de website, 

klikken op het icoontje “zitdag”, daar 

verschijnt de agenda van de maatschappelijk 

werker per regio. 

 

.  

 

Het  ‘referentieteam MS’ 
 

Het referentieteam bestaat uit een neuroloog, een 

MS-verpleegkundige, een medewerker van de sociale 

dienst, een ergotherapeut, een logopedist en een 

sociaal verpleegkundige.  

 

Dit team kan u op meerdere vlakken informeren, 

wat een grote meerwaarde kan betekenen in het 

concept van betere begeleiding en dit vanaf de 

diagnose. Het referentieteam geeft u informatie over 

verschillende onderwerpen en verwijst intern of 

extern door. Het staat ook in voor de verslaggeving 

en een regelmatige opvolging. 

 

 

MS Lounge 
 
AZ Alma is als MS/ALS expertisecentrum gestart met 

een MS Lounge in Sanapolis te Sijsele. Deze Meet en 

Greet room  is  een gezellige ruimte waar mensen met 

MS en hun naaste omgeving elkaar kunnen ontmoeten 

voor lotgenotencontact, voor een deugddoende 

babbel, een gezellig gesprek bij een kop koffie 

of thee. 

 

De MS Lounge is geopend tijdens de zitdag van de 

sociale dienst van de MS-Liga.  

 

Voor info: www.ms-vlaanderen.be of www.azalma.be. 

 

mailto:dienst@ms-vlaanderen.be
http://www.ms-vlaanderen.be/
http://www.ms-vlaanderen.be/
http://www.azalma.be/
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MS referentieteam 
 

Contactgegevens 
 

MS-liga tel. 078 48 20 82 
 

MS referentieteam 
 

MS/ALS netwerkcoördinator tel. 09 310 07 79 

MS-verpleegkundige tel. 09 310 10 56 

Medewerker Sociale dienst tel. 09 310 14 91 

Ergotherapeut tel. 09 310 13 22 

Logopedist tel. 09 310 13 78 

Sociaal verpleegkundige tel. 09 310 13 89 

(verantwoordelijke VAPH, tewerkstelling) 

Psycholoog tel. 09 310 10 73 

Kinesitherapeut tel. 09 310 13 74 

 

Verantwoordelijke arts 

Dr. D. Decoo tel. 09 310 10 43 

Neuroloog 

 

 Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be

V.U.: vzw AZ ALMA - Ringlaan 15 - 9900 Eeklo
       Ond.nr. 0463.862.908 0501-AD-Extern
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