Doelstellingen MS netwerk Groningen
Het MS centrum Noord Nederland1 (een samenwerkingsverband van de afdelingen
Neurologie in het UMCG en het Martini Ziekenhuis, de afdelingen Neurowetenschappen en
Celbiologie in het UMCG en de MS Vereniging Regio Groningen) wil de zorg aan MS
patiënten in de provincie Groningen optimaliseren. Hiervoor wil zij onder meer een netwerk
vormen door het verbinden van eerste- en tweedelijns zorgverleners rondom de MS- patiënt
in Groningen.
Om dit te realiseren is in 2014 een ‘transmurale’ stuurgroep gestart met zorgverleners uit
eerste en tweede lijn. Het doel is om binnen 3 jaar een goede samenwerking met passende
afspraken te hebben gerealiseerd. In eerste instantie heeft het netwerk bestaan uit
fysiotherapeuten (eerste- en tweedelijns), MS-verpleegkundigen, revalidatieartsen en
neurologen (UMCG en Martini Ziekenhuis) en sinds 2017 zijn ergotherapeuten toegetreden
en sinds 2018 ook de logopedisten.
Binnen het MS netwerk Groningen streven we naar kwaliteitverbetering van de zorg aan MS
patiënten door:
* Werken en rapporteren volgens 'KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering
2016' en de conceptrichtlijn CBO 2011. De richtlijn MS van het KNGF is nog in
ontwikkeling.
* Het ontwikkelen en uniform gebruiken van overdrachtsformulieren , waardoor een
optimale afstemming tussen medisch specialisten en health professionals gerealiseerd
wordt.
* Eenduidig gebruik van meetinstrumenten.
* Streven naar uniformiteit in behandeling, door verbeteren van kennis en vaardigheden
van de deelnemers van dit netwerk.
Dit willen we bereiken door:
• Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten voor deelnemers van het netwerk,
waarbij gestreefd wordt naar een frequentie van 2x per jaar. In deze bijeenkomsten
komen onderwerpen zoals kennis, samenwerking en wetenschappelijke
ontwikkelingen aan bod.
• De stuurgroep inhoudelijke bijeenkomsten te laten voorbereiden met input van de
leden van het netwerk.
• Elkaar op de hoogte houden van scholingen op het gebied van MS en deze zo
mogelijk ook samen te volgen; eventueel kunnen we deze als Netwerk , bij
voldoende belangstelling, in-company aanbieden.
• Op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in onderzoek en wetenschap en elkaar
hierover te informeren. Dit kan middels een nieuwsbrief of website.
• Het informeren van de patiënt welke therapeuten deel nemen aan het netwerk door
beschikbaar stellen van adresgegevens via de website van MS centrum Noord
Nederland
• Onderling gebruik te maken van elkaars expertise op het gebied van MS door de lijst
met deelnemers van het MS netwerk te voorzien van specialisme en contact
gegevens.
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• Afspraken te maken over een signalerende functie van zorgverleners.
• Het hanteren van korte (overleg) lijnen tussen de verschillende zorgverleners.
Leden van het MS netwerk:
• Zijn actief betrokken en werken volgens gemaakte afspraken welke tijdens
inhoudelijke bijeenkomsten worden gemaakt.
• Overleggen actief met andere zorgverleners zoals ergotherapeuten, logopedisten,
huisartsen, revalidatieartsen, neurologen, maatschappelijk werkers, MS
verpleegkundigen, of psychologen indien van toepassing.
• Zijn minimaal eenmaal per jaar aanwezig op de inhoudelijke bijeenkomsten.

Organisatorisch is (vooralsnog) besloten om:
• De organisatie/structuur laagdrempelig te houden middels de werkgroep.
• Geen kosten te verbinden aan het MS netwerk; voor de bijeenkomsten wordt een
bijdrage voor de kostprijs van de locatie en catering berekend.
• De ontwikkelingen rondom MS-zorg op afstand te volgen.
• De naam netwerk MS te dragen zonder eventuele juridische belangen die hierbij
komen kijken.
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