
EMSP Members’ Corner: MS Nieuws uit Polen, Litouwen, Spanje en Portugal 

CONFERENTIE VAN DE POOLSE MS-VERENIGING OVER REVALIDATIE 

Al jarenlang werkt de Poolse MS-Vereniging heel actief aan het bevorderen van toegang tot 

revalidatie voor MS-patiënten. Langs diverse wegen tracht zij ook invloed uit te oefenen op 

wijzigingen in het bestaande Poolse revalidatiesysteem. Het uitgangspunt is dat de 

Vereniging probeert de  meest efficiënte en aan de specifieke behoeften aangepaste  

methodes te verstrekken. Dat moet er voor hen toe leiden dat de levenskwaliteit van 

personen met MS er aanzienlijk op vooruitgaat. Om het belang van het probleem onder de 

aandacht te brengen, organiseerde de Poolse MS-Vereniging een tweedaagse conferentie 

onder het thema “Revalidatie en behandeling van MS”, in de Revalidatie-instelling St.-

Hildegarda in Falenty. De conferentie wilde vooral eerdere veranderingen bespreken, naast 

nieuwe uitdagingen. Toch was het hoofddoel te spreken over de beste normen die absoluut 

in het revalidatiestelsel moeten zitten. Om te bereiken dat de conferentie al die kwesties 

uitgebreid kon aanpakken, kwamen de uitgenodigde deelnemers en sprekers uit diverse 

betrokken geledingen: personen met MS, neurologen, fysiotherapeuten, leden van MS-

verenigingen. Daphne Kos, Vicevoorzitster van RIMS, gaf een korte uiteenzetting over 

revalidatie vanuit Europese context. Verder kwamen aan bod: behandeling van MS, RIMS 

richtlijnen, het revalidatieproces vanuit het perspectief van de MS-patiënt. Om ook de 

buitenwacht bij de conferentie te kunnen betrekken, werd alles opgenomen en live 

doorgestuurd via het Facebook kanaal van de organisatie.  

 

ZMOBILIZOWANI.SM CAFE 

Met een gezamenlijk initiatief hebben de Poolse MS-Vereniging en Twardziele SM – een 

groep jonge mensen met MS uit Polen - een eigen Poolse versie gelanceerd van een project 

dat eerder was gestart door MS Ireland. Het kreeg de naam Zmobilizowani.SM Café (“MS 

Mobiel” in vrije vertaling), en is een combinatie van een bus en een café. Een aparte 

combinatie die het bezoekers mogelijk maakt te ervaren hoe het leven met MS aanvoelt. De 

menukaart wordt wazig, de tafel en zelfs de vloer zijn niet meer stabiel. Toch kunnen 

bezoekers er komen genieten van een lekker kopje koffie, geserveerd door een echte 

barista. Hoofddoel van het project is sociale bewustmaking op te wekken en de 

maatschappij te doen beseffen dat MS geen zomaar voor alles en iedereen gelijke ziekte is. 

Ook willen de initiatiefnemers misvattingen over deze chronische ziekte bestrijden en wijzen 

op de uitdagingen waar mensen met MS dagelijks voor komen te staan. De bus toerde al 

naar vijf Poolse steden (Gdynia, Warschau, Lublin, Lodz en Katowice). Onder meer NFZ (het 

Poolse Volksgezondheidsfonds), het Commissariaat voor Patiëntenrechten en het 

Parlementscomité voor MS hebben het initiatief van harte gesteund. 

 

 

 



 

RONDETAFEL OVER MS IN HET LITOUWSE PARLEMENT  

De Litouwse Parlementscommissie Gezondheidszaken heeft samen met de MS-Unie van 

Litouwen op 7 december een rondetafelgesprek georganiseerd. Thema was de dagelijkse 

routine van mensen met MS en hun dagelijkse problemen en probleempjes. Het gesprek 

bood een prachtige gelegenheid om op hoog niveau van gedachten te wisselen over MS-

patiënten in het land. Wie er zoal samengekomen zijn: leden van de Litouwse 

Parlementscommissie Gezondheidszaken, vertegenwoordigers van het Ministerie van 

Volksgezondheid, het Nationale Gezondheidszorgfonds, de Dienst voor evaluatie van 

invaliditeit en arbeidsgeschiktheid, de Afdeling Invaliditeitszaken, neurologen van het 

Litouwse MS-centrum en 50 personen met MS uit het hele land. De organisatoren streefden 

vooral naar specifieke feedback en diepgaande gesprekken. Zij wilden duidelijke antwoorden 

krijgen over kwesties van behandeling, revalidatie, bepaling van invaliditeitsniveaus en 

sociale dienstverlening. De MS-patiënten wilden zeker graag en voluit hun dagelijkse 

beslommeringen delen met de beleidsmakers en andere betrokken instanties. Dit streven is 

gericht op verbetering van de levensomstandigheden van mensen met MS in het land. 

Hoewel het wetgevend kader aan de verwachtingen beantwoordt, duurt het te lang voordat 

de besluiten tot uitvoering komen. In andere gevallen is de uitvoering niet conform en wordt 

er verschillend geïnterpreteerd. De Litouwse MS-Unie kreeg na afloop van de rondetafel 

diverse positieve reacties van deelnemers. Zo aangemoedigd willen zij verder streven naar 

verbetering van de levenskwaliteit van mensen met MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPANJE EIST ERKENNING DOOR HET CONGRES VAN AFGEVAARDIGDEN VAN 33% 

INVALIDITEIT VOOR PERSONEN MET NEURODEGENERATIEVE ZIEKTES  

In Spanje vergt de evaluatie en erkenning van invaliditeit een lage administratieve 

procedure. Een deskundigenteam waarin een arts, een maatschappelijk werker en een 

psycholoog zetelen, evalueert na indiening van een aanvraag of iemand in staat is om zelf de 

fundamentele en instrumentele dagelijkse activiteiten uit te voeren. Om als persoon met 

een handicap in aanmerking te komen, moet de erkenning gelijk zijn of groter zijn dan 33% 

invaliditeit. Erkenning van invaliditeit is een essentiële voorwaarde voor toegang tot het 

sociale zekerheidsnet. Op 1 december hebben vertegenwoordigers van MS Spanje (EME) bij 

het Ministerie van Volksgezondheid een verzoekschrift met 180.000 handtekeningen voor 

het “33% NU” initiatief ingediend. Nadien was Neuroalianza – een Spaanse 

koepelorganisatie van patiënten – de spreekbuis van mensen met een neurodegeneratieve 

ziekte in het Congres van Afgevaardigden (Lagerhuis van het Parlement) met getuigenissen 

van patiënten; zij bracht ook een historisch overzicht van alle parlementaire steun tot dan.  

Er kwam niet onmiddellijk resultaat met concrete maatregelen maar het Ministerie van 

Volksgezondheid herhaalde zijn steun voor een nieuwe indelingsschaal en of betere 

evaluatiemethode voor meer sociale bescherming in Spanje van personen met een 

neurodegeneratieve ziekte zoals MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HALF EUROPA DOOR OP DE FIETS VOOR BEWUSTMAKING VOOR MULTIPELE SCLEROSE 

Filipe Gaivao is een Portugese fietser die een groot deel van Europa gaat affietsen om de 

wereld bewust te maken voor MS. Zijn tocht gaat 19 dagen duren, met start op 8 mei in 

Amerika en aankomst op 26 mei in Lissabon. Filipe heeft al eerder zulke stunts uitgehaald 

om maatschappelijke dingen aan te kaarten en deze keer betrekt hij er de internationale MS-

beweging bij. Dit initiatief wil de aandacht vestigen op het bestaan en de impact van MS als 

ziekte. Daarnaast beoogt het de noden van personen met MS en het belang van sociale 

inclusie te belichten. De Portugese fietser gaat zo’n 2300 kilometer afleggen en trekt langs 

onder meer Antwerpen, Brussel, Parijs, Bordeaux, San Sebastian, Burgos, Valladolid, 

Salamanca en Santarém. Hij zal worden ontvangen en gesteund door nationale MS-

organisaties. Volg zeker zijn wedervaren en zijn trip op @SPEM.portugal op Facebook en 

Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


