Wetenschappelijk onderzoek

Site Inkendaal
De dagelijkse coördinatie wordt verzekerd door
Mevr. Florence Moreau.
T 02 531 53 13 (liefst tussen 10-12 u.)| F 02 531 53 01
coordinatieNMRC-AOT@inkendaal.be
Urgenties (24/24u):
hospitalisatiedienst kinderen (D500): 02 531 52 50
hospitalisatiedienst volwassenen (D200): 02 531 52 19
Team volwassenen
• Pneumologie/revalidatie volwassenen:
Dr. K. De Braekeleer
Team kinderen
• Neurologie/revalidatie kinderen: Dr. K. Pelc
Multidisciplinair aanbod kinderen en volwassenen:
		
- Liaisonverpleegkundigen
		
- Kinesitherapie
		
- Ergotherapie
		
- Psychologie
		
- Logopedie
		
- Sociale dienst
		
- Dieet

We werken ook mee aan wetenschappelijk
onderzoek. Op die manier kan de behandeling
van
neuromusculaire
aandoeningen
aanzienlijk
verbeteren. Op wetenschappelijk vlak werkt het
referentiecentrum nauw samen met andere nationale
en internationale instellingen. Daarenboven organiseert
het referentiecentrum regelmatig wetenschappelijke
symposia.
• Wetenschappelijk verantwoordelijke therapeutisch
beleid: Dr. Michel Toussaint, PhD

UZ Brussel - Inkendaal

Enkele patiëntenverenigingen
Spierziekten Vlaanderen
Haarbemden 55/1, 3500 Hasselt
T 011 72 31 87
secretariaat@spierziektenvlaanderen.be
www.spierziektenvlaanderen.be
ABMM asbl– Association Belge contre les Maladies
Neuromusculaires
Rue Achille Chavée 71, 7100 La Louvière
T 064 45 05 24
info@abmm.be | www.abmm.be
ALS Liga België
Campus Sint Rafaël, Blok H, 4de verdieping
Kapucijnenvoer 33 B/1, 3000 Leuven
T 016 23 95 82
info@ALS.be | www.ALS.be

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)
T 02 531 51 11 | F 02 532 23 66
info@inkendaal.be | www.inkendaal.be
UZ Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
T 02 477 41 11
info@uzbrussel.be | www.uzbrussel.be
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Over het neuromusculair referentiecentrum

Globale werking

Het neuromusculair referentiecentrum UZ BrusselInkendaal is sinds 1999 erkend door het RIZIV.
• Medisch verantwoordelijke: Dr. Nathalie Smeets

Beide sites voorzien regelmatige, multidisciplinaire
opvolging, zowel op vlak van diagnose, behandeling en
begeleiding. Elke site heeft een team met deskundigen
uit verschillende disciplines die klaarstaan om de
patiënt en zijn/haar familie te begeleiden bij de
verschillende zorgvragen. Deze teams bestaan uit
artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten,
logopedisten, psychologen, diëtisten en maatschappelijk
assistenten.

Doel
Het referentiecentrum beoogt een kwalitatieve
behandeling, opvolging en begeleiding van personen die
lijden aan een neuromusculaire aandoening. Dit gebeurt
in een wetenschappelijke context én door nauwe
samenwerking tussen het team van deskundigen uit
allerlei disciplines.

Bijkomende site-specifieke werking

De patiënt met zijn/haar specifieke noden staat steeds
centraal. Het team zorgt voor een menselijke en globale
aanpak. Samen met onze netwerken dragen we bij om
elke patiënt een zo autonoom en sociaal geïntegreerd
mogelijk leven te laten leiden.

In het UZ Brussel zijn alle specifieke deelspecialismen
beschikbaar: neurologie en neurofysiologie, genetica,
cardiologie, pneumologie, orthopedie, gastroenterologie, endocrinologie, urologie, etc… met
de mogelijkheid tot het uitvoeren van specifieke
technische onderzoeken.

Werking en organisatie

Er kan advies gegeven worden rond diagnose en
behandelingsmogelijkheden.

We ontvangen u op twee sites:

UZ Brussel

www.uzbrussel.be

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal
www.inkendaal.be

In Inkendaal is er reeds jarenlange expertise in
respiratoire en locomotorische revalidatie. Voor
specifiek advies rond hulpmiddelen is een huisbezoek
mogelijk.
Afhankelijk van de noden bestaat de mogelijkheid
tot het opstarten van een revalidatieprogramma
(ambulant of hospitalisatie). Dankzij de
transportconventie kunnen rolstoelafhankelijke
patiënten tussenkomst krijgen in het vervoer.
Om de opvolging van de patiënten maximaal te
garanderen, is er regelmatig overleg tussen beide sites.
Afhankelijk van de zorgvraag is een doorverwijzing van
de ene naar de andere site mogelijk. Dit kan zijn voor
een eenmalig advies of voor een structurele opvolging en
gebeurt steeds in overleg met de patiënt. Zo nodig, vindt er
ook overleg plaats met professionelen in de thuissituatie.
Dit alles wordt gecoördineerd door de behandelend arts.
De patiënt staat steeds centraal.

Site UZ Brussel
De dagelijkse coördinatie wordt verzekerd door
Mevr. Sara Baré.
T 02 476 32 94 | F 02 477 57 86
Voor kinderen: NMRCkinderen@uzbrussel.be
Voor volwassenen: NMRCvolwassenen@uzbrussel.be
Urgenties (24/24u):
spoedgevallendienst van het
UZ Brussel:
T 02 477 51 00
Team volwassenen
• Neurologie volwassenen: Prof. Dr V. Bissay, Dr. A. 		
Cordenier
• Revalidatie volwassenen: Dr. A. De Smedt
• Multidisciplinair aanbod:
- Kinesitherapie
- Ergotherapie
- Psychologie
- Logopedie
Team kinderen
• Neurologie/revalidatie kinderen: Dr. N. Smeets
• Multidisciplinair aanbod:
- Kinesitherapie
- Psychologie
- Logopedie
- Dieet
Sociaal verpleegkundige – coördinatie: S. Baré

Neuromusculair referentiecentrum UZ Brussel-Inkendaal

