Transmuraal Multiple
Sclerose Team
(TMST)

Mevrouw, mijnheer
Multiple sclerose heeft een aanzienlijke impact op uw leven en dat van uw naaste omgeving. Tijdens het ziekteproces
wordt u geconfronteerd met zorgen of moeilijkheden op emotioneel of sociaal vlak, fysieke klachten, problemen met
voeding enz. Dan kan extra ondersteuning, begeleiding of advies een meerwaarde betekenen.
Het Transmuraal Multiple Sclerose Team (TMST) streeft ernaar om zorg op maat te bieden. We proberen steeds zo
vroeg mogelijk in te spelen op uw individuele behoeften, om u zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. We
willen er zijn voor u, doorheen het volledige traject dat u doorloopt.

Wat is het TMST?
Het TMST is een samenwerkingsverband tussen het Nationaal MS Centrum in Melsbroek (NMSC) en GZA Ziekenhuizen.
We nodigen u uit op een consultatie, waar we u in contact brengen met een team van zorgverleners met ieder hun
eigen expertise:
• uw eigen GZA neuroloog, die instaat voor de behandeling van multiple sclerose;
• een GZA fysisch geneesheer, die begeleiding met betrekking tot het fysieke luik voorziet;
• een NMSC verpleegkundige, die de artsen ondersteunt en bijkomende informatie kan geven;
• een NMSC kinesist, die werkt rond beweging en gezond functioneren;
• een NMSC diëtist, die individueel voedingsadvies geeft;
• een NMSC sociaal medewerker, die advies geeft rond administratie, financiën, hulpgroepen enz.;
• eventueel een psycholoog, op vraag van uw neuroloog.
Alle zorgverleners, ook diegenen die verbonden zijn aan het Nationaal MS Centrum in Melsbroek, werken voor deze
consultatie samen vanuit GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef.
Tijdens de consultatie luisteren we naar u en proberen we samen afspraken te maken en adviezen te formuleren met
betrekking tot uw ziekte. Iedere zorgverlener voorziet een half uur tijd voor dit gesprek. De totale consultatie duurt
daardoor drie uur. Na afloop van de consultatie bespreken de zorgverleners samen uw situatie. De consultatie en de
nabespreking documenteren we in uw medisch dossier van GZA Ziekenhuizen. Vervolgafspraken leggen we nadien
telefonisch of per mail met u vast.

TMST en het RIZIV
In het kader van het zorgtraject “Transmuraal MS Team” (TMST) sloten we een conventie-overeenkomst met het RIZIV
af. Deze overeenkomst regelt de wijze waarop we inhoud geven aan dit zorgtraject, alsook alle administratief-financiële
modaliteiten.
Wanneer u wilt deelnemen aan het TMST-zorgtraject, lichten we u schriftelijk in over de volgende beperkingen (art. 10,
14 en 15 van de RIZIV-overeenkomst).

Remgeld
Patiënten die niet in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming, moeten per multidisciplinaire raadpleging
bij het TMST € 1,80 remgeld betalen (bedrag op basis van de bepalingen voor 2018, jaarlijks indexeerbaar). Patiënten
die deelnemen aan de TMST-consultatie via GZA Ziekenhuizen, zullen de factuur voor het remgeld toegestuurd krijgen
door het NMSC Melsbroek.

Voorwaarden waaraan u moet voldoen om tussenkomst te genieten
U komt in aanmerking voor tussenkomst voor een TMST-zorgtraject:
• indien bij u de diagnose “multiple sclerose” gesteld is (of een gelijkaardige diagnose, uw neuroloog kan hierover
meer informatie geven);
• geen intensief revalidatieprogramma nodig is;
• u de voorbije drie maanden niet opgenomen bent geweest op een SP (revalidatie)dienst;
• u de voorbije drie maanden geen (intensieve) ambulante revalidatietherapie gevolgd heeft;
• u  niet opgevolgd wordt in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC);
• u niet verblijft in een woonzorgcentrum.

Wanneer wordt de TMST-consultatie niet vergoed (art. 10, 14 en 15 van de RIZIV-overeenkomst)?
•

Indien u op de dagen waarop u een TMST-raadpleging hebt, reeds andere revalidatiebehandelingen (bv. kine, ergo,
logopedie enz.) hebt gevolgd. Voor uw therapie in de thuissituatie is er geen probleem. U kunt deze behandeling
verderzetten, ook op dezelfde dag.
• Indien u in de voorbije periode van drie maanden:
• opgenomen werd in een revalidatieziekenhuis of een SP (revalidatie)dienst van een algemeen ziekenhuis;
• een revalidatieprogramma volgde in een revalidatiecentrum dat hiervoor een conventie met het RIZIV heeft
			 afgesloten (ambulant of opname).

Geen akkoord van de mutualiteit
Als we vaststellen dat aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet voldaan is en de mutualiteit geen
akkoord voor tenlasteneming van de TMST-prestaties verleent, moet u zelf de kosten dragen van het traject.

Tot slot
Het Nationaal MS Centrum in Melsbroek is verantwoordelijk voor de opvolging van de TMST-conventie. Zij communiceren
met het RIZIV om de terugbetaling te regelen. Om die reden wordt in Melsbroek een administratief TMST-dossier
bijgehouden. De gegevens die nodig zijn voor dit dossier, stelt GZA Ziekenhuizen ter beschikking aan het NMSC. Hierbij
garanderen beide ziekenhuizen dat uw gegevens te allen tijde vertrouwelijk en professioneel verwerkt worden en enkel
gebruikt worden in het kader van de TMST-conventie.
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