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I/ Concept chronische ziekte

definitie WHO

“= langdurige ziekten met een meestal langzame progressie”

Brede waaier aan behoeften Biologische behoeften (lichamelijk, pijn)

Psychologische behoeften (info, steun)

Sociale behoeften (isolatie)

Zorg behoeften (coördinatie, integratie)

Spirituele behoeften (zingeving)

Evolutie van noden, naarmate ziektestadium evolueert



Verschil tussen acute en chronische ziekten 



Wat zijn de gevolgen van chronische ziekte?



Chronische ziekten, uitdaging voor gezondheidszorg

- Belangrijke rol voor sociale factoren en levensstijlfactoren

(tabak, voeding, alcohol en lichaamsbeweging)

- Belangrijke impact op morbiditeit en mortaliteit

- Belangrijke rol van gezondheid promotie en preventie 

Eerste lijn!

Gegevensuitwisseling!

Ontwikkeling van geïntegreerde zorgmodellen, waarin patiënt centraal staat



II/ Chronisch zorgmodel

≠ medisch model, houdt ook rekening met psychologische, 
sociale en spirituele behoeften

Acute, reactieve zorg -> proactieve, geplande zorg

Zorg door zorgteam, in combinatie met stimuleren van zelf-
management en ‘self-empowerment’

Langdurig, meestal blijvend, maar wijzigend in functie van 
evolutie of comorbiditeit

(Bron: Orientatienota Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in B, 28 
november 2013)



Management en chronische zorg
3 pijlers

- Aanpak van beïnvloedbare risicofactoren voor chronische ziekten 

(tabak, voeding, alcohol en lichaamsbeweging)

- Behandeling van multimorbiditeit

- Therapietrouw (‘medication adherence’)



Self-empowerment 

• plaatst patiënt in middelpunt van zijn/haar zorg 

• nauw verwant aan zelfredzaamheid, zelfzorg, ‘self-
management’, zelfbeschikking

• geeft de patiënt een actieve rol in zijn eigen leven en 
eigen zorgproces 

• vraagt voldoende tijd van zorgverleners, vraagt breder 
kijken dan louter ‘medische’ en rekening houden met 
individuele behoeften van patiënt 

(Bron: Orientatienota Geïntegreerde visie op de zorg voor chronisch zieken in B, 28 
november 2013)



• Evolueert met de ziekteduur (geen genezing) 
• Vraagt continu een engagement van patiënt in verschillende 

gezondheid bevorderende gedragingen 
• Patiënt als ervaringsdeskundige (ziekte, behandelingen), moet zijn 

kennis/ervaring  toepassen om management bij te (laten) sturen 
• Patiënt en zorgverleners hebben complementaire kennis en 

autoriteit in het zorgproces



III/ MS, een chronische ziekte …

• Het verloop is erg variabel en niet voorspelbaar

• Oorzaak van MS = multifactorieel, interactie tussen genetische en 
omgevingsfactoren. 

• Verloop van MS = opflakkeringen en/of progressie
meten van progressie met EDSS als outcome

! niet te verklaren door genetische factoren

• Vaak gepaard met andere chronische ziekten (depressie, angst, 
osteoporose, psoriasis, drukwonden, AHT, diabetes, …) 





III/ MS, een chronische ziekte met betekenis

• Verlies voor de betrokkene en zijn omgeving. 

• Gepaard met uitgesproken gevoelens van angst en onzekerheid.

• Gepaard met verandering van lichaamsbeleving en identiteit: 
lichaam niet meer neutraal ervaren, minder positief, meer negatief)

! rol van percepties, denkbeelden over MS





III/ MS, een chronische ziekte met impact

• Vanaf het begin: verminderde kwaliteit van leven 

• Rol van onzichtbare symptomen zoals moeheid, angst, depressie en 
cognitieve functiestoornissen

• Impact op arbeidsmogelijkheden, op seksueel functioneren

• Verder afnemende QoL met EDSS toename

• Effect op gezondheid-gerelateerde QoL bij mantelzorger

• Impact van MS moeilijk in te schatten, zelfs in revalidatie setting

eerder overschat door familie/partner

eerder onderschat door zorgverlener in revalidatie setting





nood aan zorg en ondersteuning

Doel: “to enable each patient to do as well as he can with whatever
disability/symptom they have” 

That means treating

the disease

the symptoms of the disease

the person who has the disease

(RT Schapiro. The symptomatic management of MS 2009)



Elke persoon met MS is anders

Persoon met 

Persoonlijkheid

Voorgeschiedenis

Co-morbiditeit…. 

Opleiding, SES

Type werk, invaliditeit

Alleenstaand, familie

Doel (chronische aandoening): streven naar “zelfmanagement”



IV/ Gepersonaliseerde zorg en ondersteuning

INFORMATIE en ONDERSTEUNING

• Gepaste communicatie -> vertrouwensrelatie opbouwen
• Wat is MS, R/, symptoom management, helpende organisaties, wettelijke regelingen en 

rechten (CARA)
• Actief luisteren, observeren van verbaal en non-verbaal gedrag

• Geef informatie in kleine porties, vermijd medisch jargon

• Gebruik diagrammen en geschreven materiaal om info te verduidelijken

• Vraag wat op dat moment zijn/haar belangrijkste probleem of vraag is

• Zoek het juiste tempo en neem tijd voor evaluatie en herhaling 

• Biedt informatie, ondersteuning en zorg aan, telkens opnieuw

• Is er een management plan bij nieuwe klachten of symptomen?

• Leg uit wat nieuwe symptomen kunnen betekenen (infectieziekte, aanval, progressie, …

• Spreek over mogelijkheid van cognitieve functiestoornissen 



ONTWIKKELEN VAN ZORGPLANNEN (klinische paden)

afgestemd op individuele behoeften van patiënt en zijn/haar familie

gedeeld en voorbereid interventieplan met vastgelegde doelen

COORDINATIE ZORG -> doel: volledig potentieel helpen ontwikkelen, behoud van autonomie 

belang van multidisciplinaire team rond goed geïnformeerde patiënt, ondersteund 
door familie, sociaal netwerk en verzorgers

samenwerking met huisarts, thuisverpleging, neuroloog, maatschappelijk werker, 
kinesitherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, psycholoog, ..

AANDACHT VOOR LEEFSTIJL (mogelijk effect opflakkering/progressie)

bewegen en sporten

vaccinaties, gezonde voeding

roken, stress

zwangerschap



Jaarlijks aantal opflakkeringen voor, 
tijdens en na zwangerschap



MS SYMPTOOM MANAGEMENT EN REVALIDATIE

moeheid 

mobiliteit/spasticiteit/evenwicht

emotionele labiliteit, angst: associatie met moeheid, depressie, slaapstoornissen, pijn en invaliditeit

depressie (50%): rol van beperkte sociale steun, ernst ziekte, lagere scholing, jongere LT

pijn 

cognitie: effect op arbeidsmogelijkheden

-> belang van multidisciplinaire benadering

HERKENNEN VAN MS AANVAL

ONDERSTEUNEN VAN MS BEHANDELING 



Rol van de MS verpleegkundige

• Primaire zorgbehoeften op gebied van algemene gezondheid 
identificeren en aanpakken (preventie, screening)

• Symptomen van MS en niet-gerelateerde aandoeningen herkennen 
en beoordelen (maar niet noodzakelijk behandelen)

• Patiënt doorverwijzen naar de juiste zorgverleners

• Resultaten beoordelen en tijdens volgende bezoeken nagaan of de 
aanbevelingen worden opgevolgd

• Patiënt en andere zorgverleners informeren over de primaire 
zorgbehoeften in kader van MS



Wat vinden patiënten belangrijk?  



Angst,depressie
35-50%

Moeheid 
75-95%

Cognitieve 
aantasting

50%

stress

QoL

Mentaal welzijn







V/ Zelfmanagement in MS 

Het gaat over acties die patiënten zelf kunnen ondernemen 

om hun voorgeschreven behandeling te volgen (bvb injecties IFN, 
dagelijkse pilletjes)

om de achteruitgang van hun gezondheid tegen te gaan 
(gezondheid bevorderend gedrag) 

om hun functionele mogelijkheden te behouden/verbeteren 
(revalidatie, hulpmiddelen)



Uitgangspunt  is patiënt erkennen als 
ervaringsdeskundige

Erkennen van invloed van MS (symptomen) op fysieke ervaringen

Erkennen van invloed van MS (symptomen) op 

- lichaamsbeleving (body)

- manier van denken (mind)

- manier van voelen (emotion)

- acties die je onderneemt (action)



Medicatie “adherence”

• Hoe meten? 

• “Self-report”: niet bedreigend, niet veroordelend

• Combinatie van meetmethoden: hogere accuraatheid

“Asking people questions is easy. Asking people the right 
questions is the hard part” (Donald Morich)



Zelfmanagement training in MS

• Geeft mogelijkheden om te leren en praktische vaardigheden 
te ontwikkelen

• Vertrekt vanuit sterkte –perspectief (geen focus op problemen 
en negatieve impact van ziekte)

• Erkent unieke levenservaring, kennis en vaardigheden van elk 
individu 

• Geeft kracht om controle te houden over hoe MS het leven 
bepaalt  
• Managen van energie (moeheid), pijn, angst
• Communiceren van noden om steun te kunnen bekomen en relaties te 

versterken



“Self-efficacy”

Het gaat over het vertrouwen dat men heeft in zijn/haar 
mogelijkheden om acties te ondernemen die leiden tot het 
gewenste resultaat

= belangrijke component van zelfmanagement en een gezond 
psychosociaal functioneren

= predictor van gezondheid bevorderend gedrag en een betere 
gezondheid





Waarom is gezonde leefstijl belangrijk? 

• Betere gezondheid 
minder impact van ziekte, minder kans op andere chronische ziekten

• Mogelijk effect op MS progressie 
het vroegtijdig maken van gezonde keuzes in verband met roken, 
cardiovasculaire risico’s en vitamine D status kan bijdragen aan een 
verminderde ziekteprogressie

• Hogere gerapporteerde gezondheid-gerelateerde QoL

• Adequater gebruik van gezondheidszorg
minder kosten voor gemeenschap



Algemene gezondheid (1)

• Associaties MS - fysieke activiteit

• Associaties MS – vitamine D

• Associaties MS – stress 

Klinische interventiestudie 



Algemene gezondheid (2)

• Associaties MS met lipidenprofiel

• Associaties MS met roken

• Associaties MS met cardiovasculaire comorbiditeiten

• Associaties MS met“health promoting behaviour”

• Nieuw: darmflora



Gedragssignalen

Neurale signalen

Neurale plasticiteit

Functionele verbetering



Gedrag ervaring als neuromodulator!

Neuronale structuren en 
functies 

Gedrag/inactiviteitZiekteproces

”Behavioral experience = most potent modulator of brain plasticity “ Nudo RJ, Front. Hum. Neurosci., 2013



VI/ Ondersteuning van zelfmanagement  in MS

= veel meer dan informatie en kennis overdracht
(“information does not impact behavior” Kaptein 2014)

= helpen vertalen van wat patiënten weten (waarom zij wat moeten 
doen) -> naar hoe zij dit kunnen doen

Belang van luisteren en context begrijpen waarin gedrag plaatsvindt

-> open communicatie, opbouwen van vertrouwensrelatie 



Hoe ondersteunen we zelfmanagement?

• verhogen van kennis en vertrouwen

• het voorzien van een vlot toegankelijke en aangepaste zorg

• kwaliteitsvolle  interacties met gezondheidsprofessionals 

• het motiveren en actief betrekken bij de opvolging, het opsporen van 
barrières en context

• Het probleem -oplossend vermogen is erg verschillend van patiënt 
tot patiënt. Soms is het nodig hiervoor een stap per stap begeleiding 
te voorzien. Participatie en een sociaal netwerk zijn hierbij cruciale,  
ondersteunende elementen.



Gezondheid bevorderende interventies: hoe?

Identificeren van doelgedrag

Begrijpen van doelgedrag in context 
(faciliterend, hinderend)

Beschouw mogelijke interventies

Bekijk specifieke gedrag veranderende 
technieken en hoe deze kunnen toegepast 
worden 



VII/ Finale

- Chronische ziekte en chronische zorgmodel 
patiënt centraal (ervaringsdeskundige, expert), in relatie met omgeving/mantelzorg

- Zelfmanagement en zelfmanagement support
Leerproces op maat 

Self- efficacy

- Gedrag als neuromodulator

- MS-verpleegkundige met ondersteunende rol
- Informatie geven, belang van communicatie en vertrouwen

- Emotionele en psychologische ondersteuning

- Niet-farmacologische behandeling van symptomen



Dank voor uw aandacht!


