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Wat is MS? 

In België leven er naar schatting zo’n 10.000 

personen met Multiple Sclerose (MS), dat is ongeveer 

1 op 1.000 personen. MS is een chronische 

degeneratieve ontstekingsziekte van het centraal 

zenuwstelsel en is, ondanks wereldwijde 

inspanningen voor wetenschappelijk onderzoek, nog 

steeds ongeneeslijk.  

Elk jaar groeit de populatie aan met zowat 450 nieuwe 

personen met MS. De diagnosetechnieken verfijnen 

steeds, waardoor de ziekte sneller en dus op jongere 

leeftijd wordt opgespoord. Ze duikt meestal op bij 

mensen tussen 20 en 40 jaar. 

Een aantal MS-patiënten wordt in een ziekenhuis 

verzorgd, maar voor een groot deel dient de 

dagelijkse zorg niet noodzakelijk in een ziekenhuis 

plaats te vinden. 

Wat is ALS? 

ALS is een neuromusculaire, niet-besmettelijke 

aandoening die in elke spiergroep kan beginnen en 

waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is 

vastgesteld. Ook een gepaste behandeling of 

methode om de ziekte te voorkomen is momenteel  

niet gekend.  

Het is een ongeneeslijke, progressieve aandoening 

van de motorische zenuwcellen en zenuwbanen in de 

hersenstam en in het ruggenmerg. ALS leidt tot 

krachtsverlies van de extremiteiten, romp en 

ademhalingsmusculatuur en van de slik-, kauw- en 

spraakspieren.  

Ook bij ALS worden vaak jonge mensen getroffen. 

ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en 

komt overal ter wereld voor. De meeste krijgen ALS 

tussen 50 en 75 jaar, maar er zijn ook tieners met 

ALS. Mannen worden iets vaker getroffen dan 

vrouwen. De diagnose kan alleen worden gesteld 

nadat andere neurologische aandoeningen zijn 

uitgesloten. Het verloop van de ziekte is progressief 

maar de evolutie varieert van persoon tot persoon.  

In België lijden continu ongeveer 800 à 1.000 mensen 

aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 

patiënten en komen er minstens evenveel bij.  

MS/ALS Expertisecentrum  

Sinds 1 april 2009 is AZ Alma erkend als 

gespecialiseerd centrum voor chronische MS/ALS- 

patiënten in Oost- en West-Vlaanderen.  

Er zijn 6 erkende centra in België waarvan 4 in 

Vlaanderen, van waaruit een gespecialiseerd 

ziekenhuis ondersteuning wordt geboden aan Woon- 

en Zorgcentra in de zorg voor MS/ALS patiënten. 

Voor de uitbouw van dit netwerk werkt AZ Alma 

samen met de Woon- en Zorgcentra Sint-Antonius in 

Grembergen (Dendermonde), Mariawende in 

Beernem en Heilig Hart in Kortrijk. Dit zorgt voor een 

goede geografische spreiding binnen beide 

provincies. 

AZ Alma 

Een algemeen ziekenhuis in Eeklo met een polikliniek 

te Sijsele. Dagelijks staan meer dan 1.290 

medewerkers en meer dan 120 artsen in voor het 

verlenen van deskundige en gastvrije “zorg met een 

hart”, waarbij respect, vertrouwen en 

toegankelijkheid zeer hoog in het vaandel staan.  

Chronische MS/ALS-patiënten worden opgenomen op 

de zorgeenheid SP Neurologie: een gespecialiseerde 

dienst voor behandeling en revalidatie van 

neurologische aandoeningen.  

Er is een multidisciplinaire aanpak van de patiënten, 

zowel medisch als verpleegkundig, maar ook 

logopedie, ergo- en kinesitherapie, psychologische 

begeleiding en een nadrukkelijke aanwezigheid van 

de Sociale dienst. 

Intensieve samenwerking WZC 

De behandeling van MS/ALS is in AZ Alma al decennia 

één van de kernpunten. Maar we stelden vast dat er 

eigenlijk geen oplossing bestond voor patiënten, die 

wel hulpbehoevend zijn en verzorging nodig hebben, 

maar die nog geen WZC-leeftijd bereikt hebben.  

Dit is een probleem dat lang onderkend werd, maar 

vaak voor problemen zorgde. Door de erkenning van 

deze zorgnetwerken krijgen MS/ALS-patiënten via dit 

intensieve samenwerkingsverband kwalitatieve 

aangepaste en gespecialiseerde zorg in deze WZC.  
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Contactgegevens 

AZ Alma 

Mevr. Ellen Ackaert 

netwerkcoordinator MS/ALS Expertisecentrum 

Ringlaan 15 te 9900 Eeklo 

Tel.  09 310 07 79 

E-mail:  netwerkcoördinator.MS.ALS@azalma.be  

Website: www.azalma.be  

WZC Sint-Antonius 

Dhr. Gino Lardenoit, MS/ALS coördinator 

Rootjesweg 77 te 9200 Grembergen 

Tel.  052 21 09 91 

E-mail:  rv@stantonius.zkj.be 

Website: www.wzcsint-antonius.be  

WZC Mariawende 

Mevr. Isabel Spriet, sociale dienst 

Rollebaanstraat 10a te 8730 Beernem 

Tel.  050 78 12 74 

E-mail:  isabel.spriet@olv7w.org 

Website: www.olv7w.org/mariawende  

Zorggroep H. Hart vzw 

Mevr. Annemieke Lambrecht, sociale dienst 

Budastraat 30 te 8500 Kortrijk 

Tel.  056 32 10 00 

E-mail:  sociale.dienst@h-hart.be 

Website: www.h-hart.be 

Website: www.ms-vlaanderen.be 

Website: www.als-liga.be  

 

 

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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