Achtergrond

Informatie

Het samenwerkingsverband tussen het Biomedisch
Onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt (UHasselt BIOMED), het Studiecentrum voor Revalidatieonderzoek van
de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL - REVAL) en het
Revalidatie & MS Centrum Overpelt behoort tot de grootste
in haar soort en heeft tot doel om het Multiple Sclerose (MS)
onderzoek en de ontwikkeling van betere zorg, behandeling en
begeleidingmethoden van MS-patiënten verder uit te bouwen.
De middelen hiervoor zijn evenwel beperkt en laten bovendien
zelden toe om disciplineoverschrijdend(e) onderzoek of
projecten uit te voeren.
Het Universiteitsfonds UHasselt - Multiple Sclerose wil
dit ondersteunen via de inbreng van externe partners met
interesse in onderzoek en zorg voor MS.

Als u meer informatie wenst over de werking of projecten van
het Universiteitsfonds UHasselt - Multiple Sclerose:

Piet Stinissen
UHasselt - BIOMED
piet.stinissen@uhasselt.be

Bert Op’t Eijnde
PHL - REVAL
bopteijnde@mail.phl.be

Patric Groenen
Revalidatie & MS Centrum Overpelt
patric.groenen@msreva.be

Niels Lambrichts
stafmedewerker Universiteitsfonds UHasselt
niels.lambrichts@uhasselt.be
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Projecten
Het Universiteitsfonds UHasselt - Multiple Sclerose wenst
onderzoek en nieuwe initiatieven in de zorg voor Multiple
Sclerose die moeilijk te verwezenlijken zijn via reguliere
financieringskanalen te ondersteunen door de realisatie van
onderstaande projecten (voorbeelden):

SCHENKENDOETDENKEN

Multidisciplinaire raadpleging MS
De behandeling van MS veronderstelt niet enkel een
diagnostische en therapeutische aanpak door o.a. de
neuroloog maar ook ondersteuning op het vlak van het dagelijks
functioneren (psychologie, ergotherapie, kinesitherapie,
logopedie en maatschappelijk werk). Momenteel bestaan
deze ondersteuningsmogelijkheden afzonderlijk maar
worden ze niet geïntegreerd aangeboden. Nochtans kan een
combinatie van een neurologische follow-up, samen met het
vroegtijdig opstarten van psychosociale ondersteuning en
waar nodig ergo-, logo en kinesitherapie, de levenskwaliteit
van de betreffende patiënten gevoelig verbeteren.

MS-Weefselbank
Onderzoek naar de ziektemechanismen van MS veronderstelt
de beschikbaarheid van patiëntenweefsel. Op dit moment
vindt dit beperkt plaats via de samenwerking met o.a.
perifere neurologen. Een gecoördineerde aanpak, via een
MS-weefselbank is nodig om dit verder uit te bouwen en het
onderzoek te ondersteunen.

Doctoraten
Momenteel
gebeurt
het
MS-onderzoek
naar
de
ziektemechanismen en zorg disciplinespecifiek. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd op hoog niveau maar mist
een disciplineoverschrijdende aanpak.
Interdisciplinair
(doctoraats)onderzoek waarbij bijvoorbeeld de functionele
capaciteit van MS-patiënten in hun dagelijkse leven wordt
gekoppeld aan immunologische parameters is nodig en kan
nieuwe belangrijke inzichten opleveren.

Verbeteren van contacten
tussen onderzoekers en
patienten/hulpverleners
Belangrijk is dat onderzoekers, MS-patiënten en hulpverleners
op regelmatige basis met mekaar in contact komen. Enerzijds
een betere inschatting te kunnen maken van de problemen
waarmee MS-patiënten dagelijks kampen, en dus zo het
onderzoek beter te oriënteren. Anderzijds om een realistisch
beeld te krijgen van de bestaande behandelmethoden, is het
noodzakelijk om onderzoekers, MS-patiënten en hulpverleners
op regelmatige basis met mekaar in contact te brengen. Om
dit te realiseren plannen we jaarlijks informele contactdagen.

Wat kunnen wij U bieden?
• Persbelangstelling bij de presentatie van de resultaten van
de projecten.
• Vermelding van bedrijfsnaam en -logo op de website van
het Universiteitsfonds UHasselt.
• Jaarlijkse toelichting met betrekking tot een stand van
zaken in het kader van (1) onderzoek en behandeling van
MS en (2) projectresultaten.
• Toegang tot een uniek MS onderzoeks- en zorgnetwerk
bestaande het het Biomedisch Onderzoeksinstituut
(UHasselt), het Studiecentrum voor Revalidatieonderzoek bij
MS (PHL) en Revalidatiecentrum & MS Centrum Overpelt.
• Fiscaal voordeel

Hoe kunt u ons steunen?
Het Universiteitsfonds UHasselt - Multiple Sclerose wordt
ondersteund door haar partners die een jaarlijkse financiële gift
storten op één van de onderstaande rekeningnummers met
vermelding “Universiteitsfonds UHasselt - Multiple Sclerose”
Dexia 784-5548531-60
Fortis 001-2050917-25
ING 335-0219938-85
KBC 453-2527811-81
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