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Doelstelling van de keten is goede ketenzorg voor patiënten met multiple sclerose in de regio 
Midden-Holland door juiste afstemming van de samenwerking tussen alle betrokken disciplines.  

 
MS-zorg 
Het beloop van de ziekte vraagt 
regelmatige begeleiding door 

verschillende disciplines op het gebied 
van stoornissen en activiteiten. Het 
aantal, dat vaak betrokken is bij een 
MS-patiënt is erg groot: de neuroloog, 
gespecialiseerd MS-verpleegkundige, 
thuiszorg, revalidatiearts, specialist 
ouderengeneeskunde, psycholoog, 
maatschappelijk werk, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, diëtist, 
oogarts, uroloog, internist en huisarts. 
Deze zorg en ondersteuning wordt 
geleverd in de eerste en tweede lijn. 
Goede afstemming van informatie en 
nauwe samenwerking in behandeling zijn 

voor de patiënt van grote waarde. 
 
Wat speelt er in de regio? 
 Er is in 2013 gestart met een 

maandelijks multidisciplinair overleg 
waar complexe zorgvragen worden 
ingebracht. 

 Daarnaast vindt iedere 14 dagen een 

intervisiebijeenkomst plaats tussen in 
MS gespecialiseerde neurologen uit het 
Lange Land ziekenhuis, het Bronovo 
ziekenhuis, MC Haaglanden en het 
Groene Hart Ziekenhuis. Dit gebeurt in 
de vorm van een videoconferentie.  

 Er is een projectleider MS Centrum 
A12 ziekenhuizen aangesteld ten 
behoeve van het opzetten en 
ondersteunen van dit 
samenwerkingsverband. 

 Marga Boere, gespecialiseerd 
continentie verpleegkundige heeft de 
MS specialisatie behaald.  

 Er zijn binnen het GHZ 5 patiënten 
gestart in een trial naar het gebruik 
van vitamine D en MS. 

 Er in samenwerking met de afdeling 
cardiologie gestart met het 
behandelprotocol oraal remmende 
medicatie. 

 
 

 
 Neuroloog Verheul heeft het afgelopen 

jaar MS patiënten uit 2009-2011 

gescreend en gecontroleerd of de 
diagnose MS met zekerheid gesteld 
kon worden. Dit is vergeleken met wat 
wetenschappelijke literatuur hierover 
meldt. Dit geeft voor een verhoging 
van de kwaliteit van zorg. 

 
Website 
Op de website www.transmuraalnetwerk.nl 
is onder programmalijnen meer te vinden over 
de MS-keten. 
 
Plannen 2014 
 Sophia Revalidatie start met een 

kortdurend revalidatie interventietraject  
 Regionaal symposium voor professionals 
 Regionaal symposium voor patiënten 
 Jaarvergadering maandag 17 maart 2014, 

gezamenlijk georganiseerd met 
vertegenwoordigers van betrokken partijen 
uit de CVA en Parkinson ketens.  
 

 

Werkgroep MS 
 
 Tiny Jansen, MS-verpleegkundige ZorgBrug 

(voorzitter) 
 Annette Bruinings, revalidatiearts Sophia Revalidatie 
 Marga Boere, continentie/MS-verpleegkundige 

ZorgBrug  
 Freek Verheul, neuroloog Groene Hart Ziekenhuis 
 Margriet Mataheru, MS patiëntenvereniging 

(meelezend lid) 
 Annelies Stellinga, MS patiëntenvereniging 
 Matthieu Vosmeer, medisch psycholoog Groene Hart 

Ziekenhuis 
 Chantal Schneider, ergotherapeut Vierstroom 
 Elize Moerman, projectleider MS centrum A12 (vanaf 

september 2013 meelezend lid) 
 Lenneke van Nunspeet, maatschappelijk werkster 

Groene Hart Ziekenhuis 
 René Boeren, specialist ouderengeneeskunde 

Zorgpartners 
 Jimmy Fernandez, uroloog Groene Hart Ziekenhuis 
 Ronald van de Wetering, fysiotherapeut Sophia 

Revalidatie 
 Laura van Werven, Transmuraal Netwerk  

 
 
 
 

http://www.transmuraalnetwerk.nl/

