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1. Inleiding

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen
leeftijd die kan leiden tot blijvende invaliditeit. De aandoening kan een ingrijpende impact hebben op
nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren: van mobiliteit tot seksualiteit, van visus tot
cognitieve multitasking. MS kent veelal een onvoorspelbaar beloop waarbij de situatie van dag tot dag
kan wisselen.
MS is niet te genezen. Wel kan met behulp van medicatie het verloop rustiger worden. Daarnaast
kunnen goede therapie en begeleiding ervoor zorgen dat de impact op het leven van iemand met MS
minder ingrijpend is.
Vanuit het perspectief van de patiënt bestaat de meest optimale zorg uit:
• deskundige, laagdrempelige multidisciplinaire zorgverlening;
• in de eigen directe omgeving;
• in alle fasen van de ziekte;
• met zoveel mogelijk eigen regie.
Het realiseren van deze optimale zorg is de uiteindelijke doelstelling van MS Zorg Nederland.
MS Zorg Nederland is voortgekomen uit een lokaal initiatief van enkele zorgverleners in Eindhoven. In
2009 ging een klein groepje enthousiaste zorgverleners aan de slag met het beschrijven en realiseren
van betere multidisciplinaire zorg voor mensen met MS. Dit lokale initiatief werd ondersteund door een
opstartsubsidie van ZonMW.
Twee jaar later werd dit proces opgeschaald. De initiatiefnemers startten in 2011 met het opstellen
van een disease management programma voor MS (DMP). Een DMP is een aanpak waarbij de
patiënt centraal staat, gesteund door een zoveel mogelijke sluitende keten van vroegtijdige
onderkenning, preventie, zelfmanagement en zorg. Bij dit proces werden diverse zorgverleners
betrokken uit de regio Oost-Brabant. De begeleiding was in handen van Vilans, kenniscentrum voor
de langdurige zorg. De ontwikkeling van het DMP werd voltooid in 2013.
Om de in het DMP beschreven zorg te kunnen implementeren, werd MS Zorg Nederland opgericht.
De oorspronkelijke doelstelling van MS Zorg Nederland was, naast het doorontwikkelen van het DMP,
het initiëren, stimuleren en faciliteren van een multidisciplinair zorgnetwerk in Oost-Brabant. Omdat er
ook elders in het land steeds meer interesse ontstond voor deze aanpak, werd de doelstelling
bijgesteld.
De huidige doelstelling van MS Zorg Nederland is:
•

•

het beschrijven en ontwikkelen van de optimale zorg (doorontwikkelen van het DMP voor MS)
het initiëren, stimuleren en faciliteren van multidisciplinaire regionale zorgnetwerken in
Nederland	
  

MS Zorg Nederland is een organisatie waarin alle partijen participeren die met MS zorg te maken
hebben (zorgverleners, kenniscentra, patiënten, verzekeraars etcetera) om gezamenlijk de meest
optimale MS zorg vorm te geven.
Formeel valt MS Zorg Nederland onder de verantwoordelijkheid van de Stichting MS Zorg Nederland.
MS Zorg Nederland wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers
van verschillende zorgdisciplines. Op dit moment wordt het dagelijks bestuur gevormd door:
•
•
•

	
  

Vivian van Bakel (ergotherapeut, Ergotherapie Van Bakel)
Kees van Gelder (specialist ouderengeneeskunde , Vitalis WoonZorg Groep)
Gerald Hengstman (neuroloog, Catharina Ziekenhuis)
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2. Twee sporen

MS Zorg Nederland heeft tot doel om de optimale zorg voor mensen met MS vorm te geven en
bereikbaar te maken. Om dit doel te behalen worden twee verschillende sporen bewandeld:
- het beschrijven en ontwikkelen van de optimale zorg en;
- het initiëren, stimuleren en faciliteren van multidisciplinaire regionale zorgnetwerken in
Nederland.	
  
Met het verschijnen van de CBO richtlijn MS in 2012 is een eerste aanzet gegeven tot het voorzichtig
beschrijven van de zorg voor mensen met MS. De CBO richtlijn benoemd veel aspecten van de zorg,
maar ook veel aspecten van de zorg niet. MS Zorg Nederland gaat dan ook daar verder waar de CBO
richtlijn stop.
Om de optimale zorg voor mensen met MS vorm te kunnen geven is het van essentieel belang om
deze optimale zorg te beschrijven. Binnen dit proces participeren diverse partijen die betrokken zijn bij
de zorg voor mensen met MS zoals zorgverleners, ICT-deskundigen, wetenschappers,
farmaceutische bedrijven en patiëntenbelangenorganisaties. Inhoudelijk kan hierbij gedacht worden
aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van behandelrichtlijnen; het ontwikkelen van een online
patiëntendossier; optimale geactualiseerde informatie uitwisselingen, zowel tussen patiënten onderling
en zorgverleners onderling, maar ook tussen patiënten en zorgverleners; en adequate monitoring bij
gebruik van specifieke medicatie. De plannen voor de komende jaren rondom dit eerste spoor zijn
omschreven in hoofdstuk 3 Ontwikkeling en innovatie.
Voor de implementatie van de optimale zorg worden regionale multidisciplinaire netwerken gevormd
van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met MS. Deze zorgverleners zijn
eenvoudig voor patiënten en andere zorgverleners te vinden door middel van de zorgzoeker op de
website van MS Zorg Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat deskundigheid samen gaat met
beschikbaarheid en bereikbaarheid. De plannen aangaande dit tweede spoor worden omschreven in
hoofdstuk 4 Multidisciplinaire regionale zorgnetwerken.
Daarnaast heeft MS Zorg Nederland in 2014-2015 tot doel haar organisatie verder te
professionaliseren. De ideeën en plannen rondom deze doelstelling, evenals de financiele status, zijn
beschreven in hoofdstuk 5 en 6 van dit beleidsplan.
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3. Ontwikkeling en innovatie
Vanaf het eerste begin is MS Zorg Nederland bezig geweest met het optimaliseren van de zorg voor
mensen met MS. Van 2011 tot en met 2013 werd dit vorm gegeven binnen de ontwikkeling van een
disease management programma voor MS. Voortbordurend daarop is er voor 2014-2015 gekozen om
specifiek de aandacht te focussen op een aantal belangrijke speerpunten die de geleverde zorg naar
een hoger kwalitatief niveau dienen te tillen. Hierbij zal samenwerking aangegaan worden met diverse
partijen. Naast deze directe speerpunten waar MS Zorg Nederland zich direct veel mee bezig zal
houden zijn er ook diverse andere belangrijke ontwikkelpunten waarbij ervoor gekozen wordt om deze
primair door andere partijen te laten ontwikkelen en uitvoeren. Bij deze indirecte speerpunten heeft
MS Zorg Nederland wel een faciliterende en begeleidende rol.
De directe speerpunten voor 2014-2015 zijn:
-‐
eigen regie en zelfmanagement van de MS patiënt stimuleren en faciliteren door middel van
digitale ondersteuning
-‐
kennisuitwisseling tussen zorgverleners vergemakkelijken en vergroten middels digitale
ondersteuning
-‐
betrekken van zorgverzekeraars bij MS Zorg Nederland
-‐
verankering van MS Zorg Nederland binnen de diverse beroepsverenigingen
-‐
borgen van inspraak van patiëntenbelangenorganisaties in MS Zorg Nederland
De indirecte speerpunten voor 2014-2015 zijn:
-‐
wetenschappelijke evaluatie
-‐
optimalisatie van de inhoud van zorg
3.1 Digitale ondersteuning ter stimulatie eigen regie patiënt en vergroten kennisuitwisseling
zorgverleners
Optimale informatie uitwisseling is essentieel voor een goed en efficiënt zorgproces. Denk hierbij aan
informatie uitwisseling tussen patiënt en behandelaar, maar ook tussen patiënt en patiënt, en tussen
behandelaar en behandelaar. Voor deze doeleinden is MS Zorg Nederland reeds gestart met diverse
platformen en tools.
Website
Op de website van MS Zorg Nederland wordt de basisinformatie gegeven over MS Zorg Nederland
bestemd voor patiënten en zorgverleners. De website heeft een moderne stijl, kan zeer eenvoudig
geüpdatete worden en is zeer vriendelijk in het gebruik. In 2013 bezochten meer dan 500 bezoekers
per maand deze website, met een gemiddelde bezoekduur van meer dan 2 minuten.
In 2014 zal de tekst op de website een update krijgen en zullen uiteraard belangrijke ontwikkelingen
gedeeld worden.
Facebook en Twitter
Nieuwsitems kunnen zeer snel door MS Zorg Nederland gedeeld worden via Facebook en Twitter.
Vooral tijdsgevoelige informatie wordt op deze manier verstrekt waarbij het informatie betreft die op
MS en MS Zorg Nederland in de breedste zin betrekking kan hebben. Informatie via facebook leidt
frequent tot inhoudelijke discussies tussen volgers waarbij MS Zorg Nederland de mogelijkheid heeft
om zich inhoudelijk in de discussie te mengen. Op dit moment heeft onze Facebookpagina meer dan
150 ‘likes’ en worden sommige berichten door meer dan 1000 mensen gezien.
In 2014 zal het actief gebruik van Facebook en Twitter gecontinueerd worden en indien nodig
geïntensiveerd worden.
Digitalepoli.nl
Tot eind 2013 beheerde MS Zorg Nederland enkele digitale groepen op MijnzorgNet. Binnen deze
groepen werd informatie uitgewisseld tussen zorgverleners onderling en tussen patiënten en
zorgverleners. Vanaf eind 2013 is MijnzorgNet echter gestopt. Om deze reden is MS Zorg Nederland
in december 2013 gestart met een groep op Digitalepoli.nl. Binnen Digitalepoli.nl kunnen gesloten
groepen aangemaakt worden die met elkaar informatie delen en uitwisselen. Inmiddels is er een groep
voor alle zorgverleners aangesloten bij MS Zorg Nederland waarbij men toegang heeft tot alle
gezamenlijke bestanden van MS Zorg Nederland (zoals presentaties, richtlijnen etc.). Daarnaast
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bestaat er de mogelijkheid om nieuws met elkaar te delen, elkaar te bevragen over specifieke
aspecten van de zorg voor MS. Door deze functionaliteiten krijgt de individuele zorgverlener toegang
tot een schat aan waardevolle informatie en kan de hulp ingeroepen worden van meer dan 200
collega’s uit verschillende delen van het land.
Naast een gezamenlijke groep is het de bedoeling dat iedere regio zijn eigen groep gaat krijgen en
beheren. In 2014 zal het gebruik van Digitalepoli.nl verder uitgebreid worden. Er zijn plannen om een
Digitalepoli op te zetten die toegankelijk is voor patiënten en zorgverleners. Daarnaast zullen de
groepen van MS Zorg Nederland op de Digitalepoli.nl worden omgezet naar een eigen domeinnaam
en inlogomgeving. Dit geeft qua uitstraling en functionaliteiten meer mogelijkheden die passen bij de
doelstellingen van de inzet van deze tool. Ook zal er in het jaar 2014 steeds meer informatie binnen
deze groepen beschikbaar gesteld worden.
Digitale nieuwsbrief
In 2013 is MS Zorg Nederland gestart met het versturen van digitale nieuwsbrieven aan haar leden.
Door middel van deze nieuwsbrieven worden leden geïnformeerd over belangrijke zaken binnen MS
Zorg Nederland. In 2014 zal de digitale nieuwsbrief meerdere malen gaan verschijnen.
Digitaal patiëntendossier
Het ontwikkelen en implementeren van een digitaal patiëntendossier is vanaf het eerste begin een
doelstelling geweest van MS Zorg Nederland. Dit patiëntendossier is eigendom van de patiënt en kan
gedeeld worden met alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. De patiënt is niet
alleen eigenaar van het dossier maar hij beheert het ook. Zorgverleners krijgen alleen na specifieke
toestemming recht op inzage in het dossier. In het dossier dient alles rondom de patiënt opgenomen
te zijn, van voorgeschiedenis tot behandeldoelen, van medicatie tot bloeduitslagen.
Met behulp van een dergelijk dossier hebben de patiënt en alle betrokken behandelaren te allen tijde
volledig zicht op het proces. Dit stimuleert het zelfmanagement en versterkt de efficiëntie van de zorg.
Een dergelijk systeem dient uiteraard te voldoen aan alle wettelijke privacywetgevingen en
beveiligingsvoorschriften voor medische informatie. Een koppeling tussen het digitale patiëntendossier
en de diverse informatiesystemen van de zorgverleners zou optimaal zijn, echter de realiteit leert dat
dit de komende jaren nog niet gerealiseerd zal zijn.
In 2013 heeft MS Zorg Nederland zich georiënteerd op diverse systemen waarbij uiteindelijk de keuze
is gevallen op MS Monitor. MS Monitor is een online patiëntendossier welke aan de meeste
voorwaarden zoals hierboven gesteld voldoet. Op dit moment is MS Monitor met name een systeem
dat binnen ziekenhuizen gebruikt wordt, maar qua opzet is het zeker mogelijk om MS Monitor uit te
laten groeien tot het digitale patiëntendossier dat MS Zorg Nederland voor ogen heeft.
MS Monitor is gebouwd en wordt beheert door CuraVista waarbij de inhoud verzorgd wordt door
MS4Reseach Instituut (MS4RI). MS Monitor wordt inmiddels door negen ziekenhuizen in Nederland
gebruikt waarbij deze gebruikers zelf de input leveren op basis waarvan MS4RI en CuraVista het
systeem verder vormgeven. Op dit moment wordt MS Monitor gefinancierd door een grant van Teva
Pharma, die inhoudelijk verder geen inspraak heeft. Hierdoor kunnen de partijen die op dit moment
gebruik maken van MS Monitor dit gratis doen. Eind 2013 is MS Zorg Nederland toegetreden als
tiende partij die gebruik gaat maken van MS Monitor.
In 2014 zal samen met CuraVista en MS4RI verder vorm en inhoud gegeven gaan worden aan MS
Monitor waarbij het de intentie is om dit door te laten groeien tot het digitale patiëntendossier dat door
alle patiënten en zorgverleners gebruikt kan gaan worden.
MS op afstand
MS op afstand is een digitaal project van Nieuw Unicum, een gespecialiseerd verpleeghuis op het
gebied van chronische MS zorg in Zandvoort. Met behulp van MS op afstand kunnen zowel patiënten
als zorgverleners uit andere delen van het land adviezen inwinnen bij het gespecialiseerde team in
Zandvoort. Het betreft hier voornamelijk vragen gericht op de chronische zorg bij mensen met een
vergevorderd stadium van de ziekte. In 2014 zal deze tool als pilot in 1 van de aangesloten regio’s
geïmplementeerd en geëvalueerd worden.
E-consulten en V-consulten
Voor veel zorgvragen is het niet altijd noodzakelijk dat de patiënt fysiek contact heeft met de
zorgverlener. Daarnaast kan het voorkomen dat een patiënt niet in staat is om naar een zorgverlener
toe te komen. Middels E-consulten (consulten via e-mail) en V-consulten (consulten middels beeld en
geluidsverbinding) is het goed mogelijk om zorg te verlenen zonder dat er sprake is van fysiek contact.
Deze vorm van zorgverlening is zeer efficiënt en patiëntvriendelijk. Wel is het van belang dat er goede
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afspraken ten aanzien van de financiering van deze zorginspanning zijn omdat de basis van de
huidige financieringsstructuur het fysieke contact tussen cliënt en zorgverlener is.
Daarnaast kan de techniek en structuur van V-consulting gebruikt worden voor het efficiënt uitvoeren
van multidisciplinaire besprekingen en monodisciplinaire besprekingen zonder dat de individuele
zorgverleners fysiek bij elkaar dienen te komen (video conferencen).
Een van de doelstellingen van MS Zorg Nederland voor 2014 is het verder uitwerken en gaan
implementeren van E-consulten en V-consulten. In 2013 is hiervoor reeds een verkenning uitgevoerd
door Juliette van Zuijlen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft gekeken naar de
mogelijke technieken waarbij ook sprake is van voldoende privacy bescherming.
3.2 Betrekken zorgverzekeraars
Een belangrijke doelstelling voor 2014-2015 is het actief betrekken van zorgverzekeraars bij MS Zorg
Nederland. Hiervoor zijn een aantal verschillende redenen:
•

Zorgverzekeraars gaan de zorg selectiever inkopen. Hierbij wordt gekeken naar diverse
parameters waaronder volume en kwaliteit. Op dit moment zijn er geen duidelijke criteria voor
goede MS zorg, noch qua inhoud, noch qua volume.
De zorg die verleend wordt door zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland kent een
bepaalde inhoudelijke kwaliteit. Daarnaast hebben zorgverleners verbonden aan MS Zorg
Nederland meer ervaring met de zorg voor mensen met MS en zullen zij over het algemeen
relatief veel patiënten met MS onder behandeling hebben. Hierdoor kan het verbonden zijn
aan MS Zorg Nederland gezien worden als een kwaliteitskeurmerk voor goede MS zorg. Een
kwaliteitskeurmerk welke in samenspraak met onder andere de zorgverzekeraars verder
uitgewerkt kan worden.

•

De zorg verleend via MS Zorg Nederland dient gefinancierd te worden. Op dit moment wordt
deze zorg op de gebruikelijke wijze gedeclareerd en is er geen onderscheid ten aanzien van
financiering tussen diverse zorgverleners. Om te zorgen dat de zorg verleend via MS Zorg
Nederland niet alleen nu maar ook in toekomst gefinancierd kan worden, is het betrekken van
de zorgverleners bij het proces van groot belang.

•

Om de zorg verleend via MS Zorg Nederland toekomstbestendig te maken is het van belang
dat de zinvolheid ervan aangetoond wordt (zie ook 3.5). Hierbij is het essentieel dat de
outcome parameters die hierbij gehanteerd worden ook voor de zorgverzekeraars valide zijn.
Om deze reden is het ook wenselijk dat zij betrokken zijn bij het proces inclusief de evaluatie
ervan.

3.3 Verankering binnen beroepsverenigingen
Het is van wezenlijk belang dat de beroepsverenigingen van de diverse disciplines binnen MS Zorg
Nederland goedkeuring geven en ondersteuning geven aan MS Zorg Nederland. Door actieve
ondersteuning van de beroepsverenigingen ontstaat een zeer breed professioneel draagvlak voor MS
Zorg Nederland. Daarnaast zorgt het ervoor dat diverse aspecten van de zorg verleend via MS Zorg
Nederland verankerd worden daar waar het hoort, namelijk bij de beroepsverenigingen.
De beroepsverenigingen zijn niet alleen van belang voor het vormen van een breed draagvlak maar
spelen ook een zeer belangrijke rol bij het vaststellen van inhoud van zorg (zie 3.6).
Om dit te bewerkstelligen zullen in 2014 gesprekken gevoerd gaan worden met de
beroepsverenigingen van de negen disciplines die nu participeren binnen MS Zorg Nederland. Met de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie zijn deze gesprekken reeds gestart waarbij niet alleen
gesproken wordt over MS netwerken en inhoud van zorg, maar ook over een elektronisch
patiëntendossier (MS Monitor) en het daaraan te koppelen Landelijk MS Register.
3.4 Borgen inspraak patiëntenbelangenorganisaties
Alles dat MS Zorg Nederland doet heeft tot doel om de zorg voor mensen met MS te optimaliseren.
Het spreekt dan ook voor zich dat mensen met MS en hun directe naasten een sterke inspraak
hebben in het beleid van MS Zorg Nederland. Op regionaal niveau wordt dit gerealiseerd door het
oprichten van regionale cliëntenraden die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het regionale
netwerk van MS Zorg Nederland. Op landelijk niveau streeft MS Zorg Nederland er naar om de
patientenbelangenorganisaties een duidelijke inspraak te geven in het te vormen beleid. Vanwege de
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diversiteit in patientenbelangenorganisaties zal samenwerking bij voorkeur plaats vinden met zoveel
mogelijk organisaties en niet slechts met een of twee.
In 2013 zijn reeds verkennende gesprekken gevoerd met MS Vereniging Nederland, Nationaal MS
Fonds en Stichting MS Anders en is de intentie uitgesproken om de samenwerking verder vorm te
geven. In 2014 dient dit geëffectueerd te worden.
3.5 Wetenschappelijke evaluatie
De doelstelling van MS Zorg Nederland, het optimaliseren van de zorg voor mensen met MS en hun
naasten, dient betaalbaar te zijn en zinvol. Het evalueren van de zorg verleend via MS Zorg
Nederland heeft dan ook een duidelijke prioriteit. Het aantonen van het effect van optimale zorg is niet
alleen voor beleidsmakers van belang maar met name ook voor financierders (zorgverzekeraars).
Daarnaast is evaluatie nodig om de zorg verder te optimaliseren.
De wetenschappelijke evaluatie zal niet door MS Zorg Nederland zelf gedaan worden maar bij
voorkeur door wetenschappelijke instellingen die hier ervaring mee hebben. In 2013 zijn hierover
reeds gesprekken gevoerd met de afdeling revalidatiegeneeskunde, fysiotherapie en ergotherapie van
het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Daarbij is inmiddels een promotietraject aangevraagd voor
het onderzoeken van de meerwaarde van gespecialiseerde multidisciplinaire MS netwerken.
In 2014 dienen er duidelijke afspraken gemaakt te worden met partijen die zich committeren aan deze
wetenschappelijke evaluatie.
3.6 Optimalisatie inhoud van zorg
In 2013 is de CBO richtlijn MS verschenen. Deze richtlijnen benoemd diverse aspecten van de MS
zorg maar kenmerkt zich echter ook door het ontbreken van diepgang. Een duidelijke
wetenschappelijke beschrijving van wat nu goede MS zorg is, is hard nodig. Dit geldt eigenlijk voor alle
disciplines actief binnen MS Zorg Nederland. Het omschrijven van wat nu goede MS zorg is, is niet
alleen van belang voor de scholing van de uitvoerende zorgverleners maar laat daarnaast zien waar
de kennishiaten zijn zodat onderzoek gerichter kan plaats vinden.
MS Zorg Nederland wil dan ook een duidelijke omschrijving gaan maken voor wat nu inhoudelijk
goede MS zorg is, zowel als geheel, als per discipline. Daarbij zijn twee criteria van belang:
wetenschappelijk bewijs en klinische toepasbaarheid.
Vanwege het feit dat de meeste inhoudelijke kennis per discipline aanwezig is bij de specifieke
beroepsverenigingen is het streven om deze taak zoveel mogelijk door de beroepsverenigingen te
laten uitvoeren. MS Zorg Nederland zal daarbij meer een begeleidende rol vervullen. Daarnaast zal
MS Zorg Nederland er sterk op toe zien dat omschrijvingen van goede MS zorg ook daadwerkelijk
toepasbaar zijn, zowel in de eerste, als in tweede en als in de derde lijn.
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4. Multidisciplinaire regionale zorgnetwerken
In oktober 2013 zijn de eerste vijf regionale netwerken van gespecialiseerde zorgverleners gevormd
(zie figuur 1). Dit betreft de regio’s Eindhoven/Veldhoven, Helmond/Geldrop/Weert, KennemerlandZuid/Haarlemmermeer, Oss/Uden/Veghel en Zuid-Holland Noord. Dit gebeurde tijdens een
tweedaagse basisscholing in Heeze. In totaal werden meer dan 200 zorgverleners geschoold in de
achtergronden en behandeling van MS, de mogelijkheden tot optimalisatie van de zorg binnen de
eigen discipline en hoe optimale samenwerking regionaal te bereiken. Negen disciplines deden aan
deze basisscholing mee: neurologie, revalidatiegeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, MSverpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefentherapie en psychologie. De scholing was
geaccrediteerd voor alle deelnemende disciplines.

Figuur 1: Regionale multidisciplinaire netwerken van MS Zorg Nederland (situatie 2013)

	
  

Om de basisdoelstellingen van de basisscholing goed tot hun recht te laten komen (kennis verwerven
ten aanzien van MS, diepgang verkrijgen binnen de eigen discipline, het leren kennen van de
samenwerkingspartners in de eigen regio) is het wenselijk dat tijdens een basisscholing niet meer dan
200 tot 250 zorgverleners geschoold worden. Op dit moment telt een gemiddelde regio van MS Zorg
Nederland 50 zorgverleners. Dit betekent dat per basisscholing maximaal 4 tot 5 regio’s geschoold
kunnen worden.
In 2014 zal er wederom en basisscholing plaats vinden en wel op 31 oktober en 1 november. Hierbij
zullen naar verwachting de regio’s Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Ede en Doetinchem gaan starten.
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De uiteindelijke doelstelling van MS Zorg Nederland is dat er overal in het land regionale netwerken
zijn zodat iedere patiënt toegang heeft tot de optimale zorg voor MS.
De eerste vijf netwerken dekken ongeveer een gebied van 2 miljoen inwoners. Uitgaande van een
totale bevolking van 16 miljoen betekent dit dat er in totaal 40 netwerken gevormd moeten worden om
een landelijke dekking te krijgen. De verwachting is dat vanaf 2015 tweemaal per jaar een
basisscholing gegeven kan worden waardoor volledige landelijke dekking in 2017 bereikt is (zie tabel
1). Een dergelijke groei betekent dat het aantal zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland zal
groeien van 200 naar 400 in 2014. Om volledige landelijke dekking te behalen zullen ongeveer 1600
zorgverleners opgenomen dienen te worden binnen MS Zorg Nederland.
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Tabel 1: aantal regio’s verbonden aan MS Zorg Nederland per jaar
Zorgverleners die willen aansluiten bij MS Zorg Nederland kunnen dit doen door zich aan te melden
zodra de regio waarin men werkzaam is gaat starten. Indien deze regio reeds aangesloten is bij MS
Zorg Nederland bestaat de mogelijkheid dat de zorgverlener zich individueel bij MS Zorg Nederland
meldt met het verzoek om toegelaten te worden tot het reeds bestaande regionale netwerk.
De regio’s van MS Zorg Nederland zijn zoveel mogelijk zelfsturende regio’s. De centrale coördinatie
op regionaal niveau is in handen van de multidisciplinaire regio coördinator. Deze is tevens het directe
aanspreekpunt voor het dagelijks bestuur van MS Zorg Nederland. Naast de multidisciplinaire regio
coördinator kennen de regio’s ook monodisciplinaire coördinatoren, een voor iedere deelnemende
discipline. Voor het afstemmen van beleid en terugkoppeling van en naar de regio’s wordt er
tweemaal per jaar een regiocoordinatorenoverleg georganiseerd waarbij alle multidisciplinaire regio
coördinatoren en het dagelijks bestuur van MS Zorg Nederland bij elkaar komen. Binnen MS Zorg
Nederland zal er in 2014 iemand specifiek belast gaan worden met het ondersteunen van de regionale
netwerken.
..
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5. Professionalisering van de organisatie
Op dit moment wordt de dagelijkse leiding van MS Zorg Nederland uitgevoerd door een dagelijks
bestuur bestaande uit drie leden. Deze leden verrichten hun werkzaamheden voor MS Zorg
Nederland naast hun reguliere baan en hebben geen structurele uren beschikbaar voor MS Zorg
Nederland. Het dagelijks bestuur valt formeel onder de Stichting MS Zorg Nederland. Deze stichting
wordt geleid door het stichtingsbestuur bestaande uit vijf partijen verdeeld over de diverse lagen van
de zorg (zie schema). Voor het praktische secretariële werk wordt frequent een beroep gedaan op de
secretaresse van een van de stichtingsbestuurparticipanten en daarnaast ad hoc op een tweede
secretaresse. Op dit moment heeft MS Zorg Nederland geen eigen onderkomen en worden de
werkzaamheden veelal vanuit huis of vanuit de werkplekken van de deelnemende partijen verricht.
Een fysieke opslagruimte voor materialen is eveneens niet structureel aanwezig.

Stichting	
  MS	
  Zorg	
  Nederland:	
  
-‐

Archipel	
  Zorggroep	
  (verpleeghuisorganisatie)	
  

-‐

Maatschap	
  Neurologie	
  Catharina	
  Ziekenhuis	
  

-‐

Tolbrug	
  (revalidatiecentrum)	
  

-‐

Van	
  Bakel	
  Ergotherapie	
  (eerste	
  lijns	
  ergotherapie)	
  

-‐

Vitalis	
  Behandelgroep	
  (verpleeghuisorganisatie)	
  

Dagelijks	
  bestuur	
  M S	
  Zorg	
  Nederland:	
  
-‐

Gerald	
  Hengstman	
  (neuroloog)	
  

-‐

Vivian	
  van	
  Bakel	
  (ergotherapeut)	
  

-‐

Kees	
  van	
  Gelder	
  (specialist	
  ouderengeneeskunde)	
  

De verwachte groei van MS Zorg Nederland noodzaakt tot diverse veranderingen in de organisatie:
● Er dient structurele secretariële ondersteuning te zijn waarbij uitgegaan wordt van drie dagen per
week.
● De leden van het dagelijks bestuur dienen structureel een specifiek aantal uren beschikbaar te
hebben voor werkzaamheden voor MS Zorg Nederland. Hierbij wordt uitgegaan van 1,5 dagen per
week voor dr. GJD Hengstman, 1,5 dagen per week voor mevr. V van Bakel en 0,5 dagen per week
voor drs. K van Gelder.
● Er dient meer delegatie van taken plaats te vinden. Om dit te faciliteren zal het management team
die activiteiten ontplooit voor MS Zorg Nederland (welke momenteel nagenoeg uit dezelfde personen
bestaat als het dagelijks bestuur) uitgebreid gaan worden. Hierbij zal gekeken worden naar specifieke
kwaliteiten van eventuele kandidaten en de mogelijkheden om tijd vrij te maken voor werkzaamheden
voor MS Zorg Nederland.
● Voor het optimaliseren van de administratie, het onderlinge overleg binnen de organisatie, het
ontvangen van gasten en het opbergen van materialen zal gekeken worden naar een klein
kantooronderkomen in Eindhoven.
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2

5.1 Management team
Voor het aansturen van alle processen waarbij MS Zorg Nederland betrokken is, zal een management
team samengesteld worden van professionals met een specifieke deskundigheid. Qua samenstelling
en functieomschrijving zal deze er globaal als volgt uitgaan zien:

Management	
  team:	
  
-‐

Vivian	
  van	
  Bakel	
  (bestuur)	
  

-‐

Gerald	
  Hengstman	
  (bestuur)	
  

-‐

Hein	
  van	
  der	
  Reijden	
  (beleidsmaker)	
  

-‐

Eric	
  de	
  Baar	
  (evenementen	
  organisator)	
  

-‐

Vacature	
  (onderzoek	
  en	
  kwaliteit)	
  

-‐

Vacature	
  (ICT)	
  

-‐

Vacature	
  (projectleider)	
  

-‐

Jeroen	
  Stijl	
  (netwerkcoordinator)	
  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de hoofdlijnen en is eindverantwoordelijk.
Daarnaast onderhoudt zij het contact met de buitenwereld (communicatie). Het bestuur is daarnaast
primair verantwoordelijk voor de contacten met op te starten regionale netwerken, met de
patientenbelangenorganisaties, financierders en beroepsverenigingen.
De beleidsmaker heeft als primaire taak het opstarten en onderhouden van de contacten met
zorgverzekeraars en andere beleidsmakers, waaronder ziekenhuisbesturen etc. Dit laatste is van
belang onder andere bij implementatie van diverse ICT technieken in de dagelijkse zorg.
De evenementen organisator verzorgt de basisscholingen van MS Zorg Nederland en de het jaarlijks
landelijk symposium. Daarnaast kan de organisator betrokken worden bij andere evenementen die
door MS Zorg Nederland georganiseerd worden.
De onderzoeks- en kwaliteitsmedewerker coördineert en stuurt de wetenschappelijke evaluatie van de
zorg verleend door MS Zorg Nederland. Daarnaast stelt deze medewerker toetsbare en
wetenschappelijk gefundeerde kwaliteitseisen op waaraan de zorg verleend door MS Zorg Nederland
dient te voldoen. Dit dient te geschieden door iemand met uitgebreide wetenschappelijke ervaring, bij
voorkeur van uit een academische setting.
De ICT-medewerker is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het ICT deel. Het dient
iemand te zijn die inhoudelijk kennis heeft van MS zorg en daarnaast duidelijke affiniteit heeft met ICT.
Deze medewerker beheert onder andere de website, digitale poli.nl en social media. Daarnaast wordt
zorg gedragen voor het inhoudelijk deel van het elektronisch patiëntendossier en voor coördinatie bij
projecten zoals MS op afstand.
De projectleider is betrokken bij veel operationele activiteiten van MS Zorg Nederland waarbij
ondersteuning geboden wordt aan de overige leden van het management team. Daarnaast is de
projectleider verantwoordelijk voor praktische toetsing van bijvoorbeeld inhoudelijke richtlijnen die door
de beroepsverenigingen vorm gegeven wordt.
De netwerkcoordinator is het directe aanspreekpunt voor de reeds opgestarte regio’s. Het betreft hier
taken als ondersteuning geven aan regionale bijeenkomsten, het coordineren van het
regiocoordinatorenoverleg etc.
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5.2 Externe partijen
Daar waar nodig zal MS Zorg Nederland samenwerking zoeken met diverse externe partijen. Op dit
moment bestaat er samenwerking met MS4 Research Instituut, CuraVista, Juliette van Zuijlen
(Universiteit van Amsterdam), Vilans, Afdeling revalidatiegeneeskunde, fysiotherapie en ergotherapie
VU Medisch Centrum, Nieuw Unicum, Biogen Idec International, Merck Serono, Novartis en Teva
Pharmaceuticals.
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6. Financiële status
MS Zorg Nederland valt juridisch onder de Stichting MS Zorg Nederland en kent derhalve geen
winstoogmerk. Financiering wordt verkregen uit lidmaatschapsgelden, private giften en sponsoring
door profit en non-profit organisaties.
In de eerste jaren zal de financiering met name uit sponsoring afkomstig zijn omdat het aantal
deelnemende zorgverleners nog beperkt is en algemene bekendheid, nodig voor het verkrijgen van
private giften, nog niet aanwezig. Vanwege haar onafhankelijkheid wil MS Zorg Nederland niet
afhankelijk zijn van slechts enkele partijen. De doelstelling is om de overhead van MS Zorg Nederland
te financieren vanuit lidmaatschapsgelden, private giften en sponsoring door non-profit organisaties.
Voor deelprojecten zoals het elektronisch patiëntendossier, de nascholingen, wetenschappelijke
evaluatie zal separate financiering gezocht worden waarbij ook profit-organisaties betrokken kunnen
worden.
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