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+€ 2.430.000 
voor ALS-onderzoek

via ALS Liga

Record 
verbroken

27 juni: 

Interactieve 
opleidingsdag 
over ALS

ALS
Pepper
Challenge
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Geef ALS jouw steun!
Geef ALS een stem!
Geef om ALS!
Wanneer ALS je leven overvalt… 
valt je lichaam stil. ©

Contact
Secretariaat

ALS Liga België vzw
Campus Sint-Rafaël
Blok H, 4de verdieping, lokaal 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@ALS.be
www.ALS.be

Openingsuren
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
9.00 u tot 12.00 u / 13.00 u tot 16.00 u

woensdag is het secretariaat 
GESLOTEN

Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator 0496 46 28 02

Ambassadeurs
Herman Van Rompuy
(Project Mine)
President em. van de Europese raad

Simon Mignolet 
(Project Mine)
doelman Rode Duivels / Liverpool F.C.

Leah Thys
actrice - Marianne uit Thuis

Marleen Merckx
actrice - Simonne uit Thuis

Erik Goris
acteur - Rob uit Familie

Mong Rosseel
cabaretier - Vuile Mong

Katrien Verbeeck
zangeres - Kate Ryan

David Davidse
zanger-acteur

Marc Pinte
radiopresentator - Radio 2

Anouck Lepère
model

 Facebook vind ons op 
 ALS Liga - Ligue SLA

Bezoek onze website
ALS.be

Nu is je kans!
De ALS Liga zoekt patienten die graag hun handen uit de mouwen 
steken en zo het onderzoek bevorderen!

Interesse?     Neem contact met ons op!

ONTDEK ALS tv!
Blijf up-to-date!
Bezoek ALS tv voor alle nieuwe reportages,
documentaires, nieuwsverslagen en meer!

Nieuwsflash!
Brochure duo-legaat
Maak u extra-bijzonder: neem de ALS 
Liga op in uw testament en/of duo le-
gaat. Soms kunnen uw erfgenamen een 
hogere netto erfenis ontvangen terwijl 
u ook nog aan het goede doel schenkt!

Wat is het duo legaat?
Lees er meer over onder “Steunen en giften” in dit magazine en op ALS.be. 
Wij hebben ook een brochure samengesteld met allerlei nuttige informatie:

Mogen wij u vragen onze brochure zo ruim mogelijk te verspreiden, 
bijvoorbeeld via uw eigen notaris en die in uw omgeving? Het is 
daarbij niet nodig de brochure af te drukken; wij sturen jullie graag 
de nodige exemplaren op. Stuur ons een bericht via administratie@
ALS.be

www.ALS.be
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://als.be/
https://als.be/
http://ALS.be/alstv/
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://als.be/nl/testament-minder-belastingen-nalatenschap
www.ALS.be


Evy

Maar juni wordt meer. Juni wordt on-
getwijfeld de maand waarin we de sa-
menleving verder zullen bewustmaken 
van de verwoestende impact van ALS. 
Want die bewuste langste dag 21 juni is 
tevens Wereld ALS-dag! Samen met alle 
ALS-patiëntenverenigingen wereldwijd 
lanceren we op dat moment een krach-
tige sensibiliseringscampagne.

Daarom zal van 25 tot 29 juni op de 
VRT televisiezender Eén en op de 5 
VRT radiostations een spot van de ALS 
Liga worden uitgezonden. Die week 
kan echt niemand om ALS heen. Deze 
campagne wordt momenteel vormge-
geven, met dank aan de belangeloze 
inzet van het creatief mediabedrijf Pu-
blicis.

We hebben je daar bij nodig. We lan-
ceren dan ook een warme oproep aan 
pALS om aan deze mediacampagne 
mee te doen en zo ALS onder de aan-
dacht te brengen. Stuur ons zeker 
een berichtje met je interesse aan  
info@ALS.be, en we contacteren je met 
alle praktische details.

Ook is woensdag 27 juni een datum 
die je steevast in je agenda dient te 
noteren. In samenwerking met de Neu-
roMus- culaire ReferentieCentra (NM-

RCs) organiseren we 
dan een interactie-

ve opleidingsdag 
over ALS in het 
rolstoeltoegan-
kelijke Provincie-
huis van Leuven 

vlakbij het station. Deze dag is er voor 
zowel professionele zorgverstrekkers 
als voor pALS, hun familie en vrienden. 
Je kan deelnemen aan de volledige 
dag, of aan de voor- of namiddag ses-
sie afzonderlijk.  Alle facetten van mul-
tidisciplinaire zorg voor ALS-patiënten 
komt aan bod, samen met tal van an-
dere onderwerpen.  Het programma 
wordt momenteel gefinaliseerd, en er 
wordt accreditatie voor professionele 
zorgverleners voorzien. Houd daarom 
zeker onze website en sociale mediaka-
nalen in de gaten.

Nog in juni zullen we met zijn allen ge-
kluisterd zitten aan tv, om onze Rode 
Duivels richting finale van het wereld-
kampioenschap voetbal te schreeu-
wen. De Rode Duivels – met onze ALS 
Liga ambassadeur Simon Mignolet 
voorop - hebben reeds lang een bijzon-
dere band met de ALS Liga. Bij tal van 
gelegenheden konden we reeds be-
roep doen op hun steun. Laat ons in juni 
laten zien dat ze hier op het thuisfront 
over een vurige 12e man beschikken.

Juni, we kijken naar je uit!

Uitkijken naar juni vOORwOORD

Dit voorwoord wordt nog dicht bij de kachel geschreven. Buiten woedt im-
mers een polar vortex en valt er industriële sneeuw. Maar bij de ALS Liga zit-
ten we in gedachten al in juni, de maand waarin de meteorologische zomer 
begint en we de langste dag mogen ervaren. Hopelijk brengt dat ook veel zon 
en warmte mee.



Hoe en wanneer werd de ALS-diag-
nose bij uw man gesteld?
Drie jaar geleden begon hij plots te 
vallen. We waren op vakantie Spanje, 
hij stapte op de fiets en viel er de an-
dere kant weer af. En hij kon ook niet 
meer remmen. We zijn toen begonnen 
met alle onderzoeken, zowel in Gent 
als in Leuven. En na al die jaren heb-
ben ze nog altijd niet vastgesteld wat 
het precies is. Alles verwees naar de LS-
groep, het is geen A en ook geen P. In 
het begin dachten ze aan PLS maar er 
zijn zoveel symptomen dat ze eigenlijk 
niet weten bij welke groep hij hoort. 
Dat heeft onder meer voor gevolg dat 
we geen bijstand krijgen en dat we op 
weinig recht hebben. We hebben dan 
maar zelf een aantal hulpmiddelen ge-
kocht, zodat we nog naar een concert 
kunnen gaan. Hij kan nog een beetje 
stappen, maar het gaat heel moeilijk. 

Een groot verschil met vroeger. Hij is 
altijd heel gezond geweest en vroeger 
ook marathons gelopen. Voor zover we 
weten zit het ook niet in de familie.  

Een ziekte verandert je leven. Welke 
invloed heeft dat op je huishoude-
lijke en andere taken?
Ik sta er nu alleen voor, op bijstand 
hoef ik niet te rekenen. Men gaat er 
blijkbaar van uit dat omdat er iemand 
is, er geen hulp of bijstand nodig is. Ons 
huis zal verbouwd moeten worden en 
dat zal geleidelijk ook gebeuren. Mijn 
winkel doe ik helemaal zelf, maar dat 
was vroeger ook al zo. En thuis doe 
ik alles, ik krijg geen hulp. Enkel mijn 
dochter helpt me, waarvoor dank. De 
training voor de marathons is ook een 
verwerking, een plaatsen van de situ-
atie. Hardlopen is trouwens ook altijd 
de passie van mijn partner geweest. Hij 

gaat mee naar de marathons van We-
nen en New York, het was zijn wens om 
de sfeer nogmaals te beleven.

Hoe kwam je in contact met de ALS Liga? 
Zodra ik wist wat er aan de hand was, 
heb ik contact opgenomen met de 
Liga. Ik ben toen langs geweest, we 
hebben veel gebabbeld en het heeft 
me echt aangegrepen hoe ze daar wer-
ken met vrijwilligers en op basis van 
donaties.

Is het contact met lotgenoten waar-
devol?
Ik heb contact gehad met een me-
vrouw hier in Lokeren van wie de part-
ner aan ALS is gestorven. Ze heeft me 
zelf gecontacteerd en heeft me vooral 
advies gegeven over praktische zaken. 
Ook wou ze benadrukken dat de part-
ner of de naasten ook een plaats heb-
ben in het ziekteproces. Iets wat vaak 
vergeten wordt.

Heb je nog een positieve boodschap 
voor andere patiënten?
Laat je wensen in vervulling gaan, stel 
niets uit. Wij proberen dat ook te doen. 
Als het haalbaar is, dan doen we het. Ik 
heb tegen mijn kinderen gezegd: papa 
wil naar New York en mijn zoon wou 
onmiddellijk meegaan. We zijn begin-

Ann Van den Berghe is een vrouw die van aanpak-
ken weet. Ze baat een zaak uit (kleding, parfum 
Annick Goutal, La Perla en YCNY-juwelen) in het 
centrum van Lokeren, draagt zorg voor haar man 
die steeds meer hulp nodig heeft, is moeder van 
twee studerende kinderen en bereidt zich onder-
tussen ook nog voor op de marathons van Wenen 
en New York. Tussendoor had ze ook nog tijd voor 
een gesprek.

42 km hardlopen 
voor de ALS Liga

INTERvIEw

als-liga
Getypte tekst
Foto: Koen Van Waesberghe
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nen te sparen voor die reis, want de 
twee kinderen gaan mee. We hebben 
een hotel geboekt zo dicht mogelijk bij 
de aankomst. Dat kost meer maar er is 
geen andere oplossing. 

Is er nog iets speciaals dat je kwijt wil?
Wat ik echt mis, is de waardering voor 
wat je doet voor de patiënt. Niemand 
vraagt hoe het met mij is, iedereen 
vraagt altijd hoe het met hem is. Ik zeg 
dan altijd: doe me een plezier en bel 
hem op. Het is leuker voor hem als je 
het zelf vraagt. Maar men vergeet de 
naasten, de kracht en de dagelijkse in-
zet, om het voor de patiënt haalbaar en 
comfortabel te maken. 

Onze ALSshop ...
We bieden er tal van producten aan die opge-
deeld zijn in vijf categorieën: gadgets, kledij, 
boeken, muziek en kunstwerken. De lijst wordt 
steeds verder uitgebreid. Er is voor ieder wat 
wils!

De categorie “art” kwam tot stand dankzij de schenking van een groot aantal 
schilderijen en pentekeningen van verschillende artiesten. Daarnaast vind je 
ook aquarellen gemaakt door pALS Andrea Matthijs waarvan een deel al ge-
veild is. De kunstwerken worden per opbod verkocht. Neem alvast een kijkje, 
plaats je bestelling en schenk zo een centje aan de ALS Liga, het onderzoek-
fonds A cure for ALS®, het MaMuze®-fonds of ALS Mobility & Digitalk.

OOK U KUNT ANN 
STEUNEN
MET EEN DONATIE
Ann is volop aan het trainen 
voor de marathons van wenen 
(22 april 2018) en New York (4 
november 2018). U kunt haar 
steunen door een bedrag te 
storten op rekening van BE28 
3850 6807 0320 van de ALS 
Liga met vermelding ‘Sunday-
rose Marathon wenen 2018’. 
(Sundayrose is de naam van 
haar winkel in Lokeren). Meer 
informatie op de Facebookpa-
gina ‘Sundayrose loopt’. Ann 
en de ALS Liga danken u.

https://alsshop.be/
https://www.facebook.com/Sundayrose-loopt--410114302719883/


Wat is het doel van de tweedehands-
beurs?
Zeventien jaar geleden ben ik als vrijwil-
liger begonnen bij het helpen organise-
ren van de beurs, waar we speelgoed, 
kinderkledij, babyspullen en zwanger-
schapskledij verkopen. We organiseren 
deze voor families die op zoek zijn naar 
goedkope spullen. Aan de andere kant 
heb je mensen die dingen willen ver-
kopen. Wij brengen die twee groepen 
samen. De winst gaat integraal naar een 
goed doel. Toen ik begon, ging de hele 
opbrengst nog naar de Mucovereniging  
ter bestrijding van mucoviscidose. Later 
bleek mijn mama ALS te hebben, een 
ziekte die in die tijd nog weinig bekend 
was. Daarom vonden we het een goed 

idee om onze winst te verdelen tussen 
de Mucovereniging en de ALS Liga. 

Hoe en wanneer werd de diagnose 
bij uw mama gesteld?
Het is begonnen in 2005. Haar moto-
riek ging achteruit en ze begon met 
een dubbele tong te praten. Een tante 
had dat al opgemerkt en ze vroeg me 
dat even te controleren. Mijn mama be-
vestigde dat ze ’s avonds niet zo goed 
meer kon spreken. We zijn toen naar 
de neuroloog gegaan en die dacht in 
eerste instantie aan Parkinson. Ze heeft 
toen ook zes maanden lang een nieuw 
medicijn tegen Parkinson gekregen. 
Maar haar toestand verergerde. We heb-
ben Professor Robbrecht van UZ Leuven 
dan geraadpleegd en hij zei onmiddel-

lijk dat we niet verder moesten zoeken, 
het is ALS. Hij tekende een neerwaartse 
grafiek met de melding: dit is de levens-
verwachting. Niet de meest tactvolle 
manier om dit mee te delen. Vanaf toen 
ging het inderdaad snel. Anderhalf jaar 
later is ze overleden.

Kende u ALS?
Nee, helemaal niet. De professor vroeg 
ook waaraan de ouders en grootouders 
van mijn mama waren overleden. Over 
haar vader hadden ze eerst gezegd, ‘die 
man heeft parkinson’, en dan was het ‘die 
mens was versleten’, en daarna was het 
‘hij had iets in zijn kleine hersenen’. De 
professor is dan maar even met de neu-
roloog gaan praten en die zei onmiddel-
lijk: ja, ja het was ALS. Ze wisten dat dus 

Elk jaar organiseert de Gezinsbond van Linden, bij Leuven, een tweedehands-
beurs met onder meer speelgoed en kinderkledij. De helft van de opbrengst 
gaat naar de ALS Liga.  Martine Haesendonck is een van de vrijwilligers die 
meehelpen aan de organisatie ervan. Ze is ook drager van de ziekte.  Ik ben 
geen drager van de ziekte, ik heb wel 50% kans om ze te krijgen. 

De steun van de ALS liga 
was hartverwarmend

INTERvIEw

Facebook Fundraising
Tijdens het jaarlijks contactweekend van de ALS Liga willen we onze 
pALS in 2018 extra in de watten leggen. We willen hen dit jaar graag een 
extra ervaring bezorgen op onze afspraak in Middelpunt, maar hebben 
daarvoor jouw hulp nodig!  Maak een Facebook inzamelingsactie aan 
en help ons wat extra te doen voor onze pALS. Tips: zorg voor catchy 
content, herhaal je bericht een aantal keer en maak het zo persoonlijk 
mogelijk. Concreet kan je het stappenplan volgen zoals hier beschreven.

https://ALS.be/FBfundraising
https://ALS.be/FBfundraising


al in 1983 en de familie wist van niets. 
Pas in 2006 hebben we dat vernomen!

Bent u ook drager?
Het is erfelijk, ik heb 50% kans om de 
ziekte te krijgen. Het is bovendien de 
niet-testbare vorm. 2% van de mensen 
die drager zijn, hebben die vorm. Dus als 
ik het krijg, hebben mijn kinderen 50% 
kans dat ze de ziekte ook krijgen. Als 
ik het niet krijg, krijgen zij het ook niet.  
Als ik vroeger sterf door iets anders, zul-
len mijn kinderen dus niet weten of ze 
al dan niet drager zijn. Mijn oom is op 
60 jaar aan pancreaskanker gestorven, 
zijn kinderen blijven nu ook met die 
vraag zitten. Mijn mama had de bulbai-
re vorm. Zij is gestorven op haar 68ste. 
Bij mijn grootvader was het de spinale 
vorm, hij is overleden toen hij 77 was.

Hoe bent u in contact gekomen met 
de ALS Liga en wat vindt u van hun 
aanbod?
In UZ Leuven hebben ze een cel voor 
ALS-patiënten. Een van de verpleegsters 
raadde ons aan om contact op te nemen 
met de Liga, en dat hebben we ook ge-
daan. Het was echt hartverwarmend en 
ook heel ondersteunend, om te praten 
met mensen die de ziekte kennen, die 
tijd maakten voor ons en die wisten 
wat we nodig zouden hebben. Zij heb-
ben ons onder andere gewezen op het 
bestaan van een spraakcomputer. Die 
computer heeft mijn mama, die niet 
meer kon spreken, echt geholpen. Je 

kunt er heel gemakkelijk woorden mee 
vormen door gewoon op een knop te 
duwen. Bijvoorbeeld, een knop met ‘ko-
men’, met een andere knop riep ze dan 
weer de naam van haar man. Professor 
Robbrecht hebben we daarna overigens 
niet meer gezien. Of toch, één keer, toen 
mama werd opgenomen met een long-
ontsteking. Hij vroeg of hij een video-
opname mocht maken voor zijn studen-
ten. Echt enthousiast was ik niet, maar ik 
dacht ‘laat ik het maar doen in naam van 
de wetenschap’. Ik ben naar een congres 
geweest aan de kust, mijn mama was nog 
niet zo ver als de mensen die ik daar zag. 

Hebt u nog een boodschap voor an-
dere patiënten? 
Het feit dat het erfelijk is, zat vroeger con-
stant in mijn hoofd. Ik kon het moeilijk 
plaatsen, laat staan dat ik het aan mijn 
kinderen kon vertellen. Maar op een 

avond, mijn zoon is 21  en mijn dochter 
18, zaten we samen naar Thuis te kijken, 
het ging over de erfelijke vorm van ALS. 
Mijn zoon heeft de opname toen stop-
gezet en gevraagd of het bij ons ook 
erfelijk was. Ja, toen kon ik natuurlijk 
niet liegen. Een aparte aanleiding om 
dit mee te delen. Ik heb met mijn mama 
niet kunnen spreken over het einde, hoe 
dat zal zijn, omdat het een moeilijk iets 
is om te bespreken maar ook vooral met 
iemand die technisch gezien niet kan 
spreken, bovendien was mijn mama 
niet ervaren met internet en wist ze niet 
wat ALS allemaal inhield. Ik raad aan al-
les te bespreken met familieleden, alle 
dingen te zeggen die je nog wil zeggen, 

voordat het niet 
meer lukt.

TWEEDEHANDS-
BEURS TVV 
DE ALS LIGA
De volgende tweedehands-
beurs van Linden vindt plaats 
op 22 september van 9 tot 12u in 
het ontmoetingscentrum Sint 
Kwinten, Korenbloemstraat, 
3210 Linden. Alle informatie op 
www.2ehandsbeurslinden.be

www.2ehandsbeurslinden.be


Ik ben niet bang meer, 
je kunt er toch niets aan doen

Hoe en wanneer werd de diagnose 
van ALS bij u gesteld?
In 2012, uitgerekend op de dag van mijn 
verjaardag. In eerste instantie wilden ze 
me het niet vertellen, toch niet op mijn 
verjaardag. Maar ik zei dat het niet veel 
uitmaakte, of het nu een dag vroeger of 
later was. En ik voegde er nog aan toe 

dat ze me ofwel het allermooiste cadeau 
zouden geven ofwel niet. Het was dus 
niet. Echt verwonderlijk is dat eigenlijk 
niet. Er zijn al zeven mensen in onze fa-
milie gestorven aan de ziekte. Vier daar-
van heb ik zelf meegemaakt: mijn mama 
en haar tweelingzus, mijn oom en mijn 
neef. En dan was er ook nog mijn groot-
moeder en twee zussen van haar, maar 
daar heb ik geen herinneringen aan, ik 
was maar 2 jaar toen mijn oma stierf.

Sprak men toen ook al over ALS?
Nee, bij mijn grootmoeder wisten ze 
niet wat het was. Maar wij weten nu wel 
op welke manier ze gestorven is: het 
was ALS, geen twijfel mogelijk. De ziek-
te komt uit de Duitse tak van de fami-
lie, mijn grootmoeder was Duitse. Mijn 
papa zegt altijd dat de Duitsers onze 
familie niets goeds hebben gebracht; 
de oorlog en ALS. We hebben geen 
contact meer met onze Duitse familiele-
den, dus we weten niet of er daar nog 
mensen aan de ziekte gestorven zijn.

Hoe is de ziekte bij uw mama verlopen?
Ze is nooit ziek geweest tot ze 76 

was. Toen kreeg ze plots hoge 
bloeddruk en begon ze raar te 

doen. Ze heeft indertijd alle 

documenten voor palliatieve sedatie én 
voor euthanasie opgesteld. Eerst wilde 
mijn papa haar helemaal alleen verzor-
gen, maar op een gegeven moment ging 
dat niet meer. Mijn zus heeft toen beslist 
om de papieren van palliatieve sedatie 
af te geven in het ziekenhuis en zo is het 
ook gegaan. Ze is op vrijdagavond in het 
ziekenhuis opgenomen, zaterdagmid-
dag in coma gegaan en pas dinsdag-
nacht gestorven. Dat was  verschrikkelijk 
voor mijn papa; iedere avond nam hij 
afscheid van haar. Op een gegeven mo-
ment heeft hij de dokter gevraagd om 
euthanasie, maar die wou niet.

Ze heeft dus niet gekregen wat ze 
gevraagd had?
Nee. Toen ze nog vrij goed was, heeft 
ze heel vaak aan de huisarts gezegd: 
dokter ik wil euthanasie, het gaat niet 
meer. Toen wist ze nog niet dat ze ALS 
had. Maar de dokter antwoordde altijd: 
het is nog te vroeg, dat gaat nog niet. En 
toen werd ze dement en toen kon het 
niet meer.

U bent drager, betekent dit dat u de 
ziekte ook krijgt?
Volgens professor Van Damme van UZ 
Leuven wel; het kan over 5 of over 10 
jaar zijn. Maar ik zeg altijd al lachend 
tegen iedereen: ik krijg het pas als ik 90 
ben, want ik heb nu geen tijd. En volgens 
de professor is dat de beste houding die 
je kunt aannemen. Mijn dochter wil zich 
nog niet laten testen. Dat zal ze pas doen 
als ze met kinderen wil beginnen. Als uit 
de test blijkt dat ze inderdaad drager is, 
dan kan ze nog altijd kiezen om zwanger 
te worden via IVF (In Vitro Fertilisatie). Je 
kunt dan vragen om het embryo op ALS 
te testen voor het weer in de baarmoe-
der wordt geplaatst. Hoe dan ook, toen 
ik het te horen kreeg dat ik drager was, 
heb ik een tijdje in een rouwproces ge-
zeten. Maar toen is mijn zoon veronge-
lukt, en dan heb ik het gevoel gekregen: 

Emmanuella Wyckmans uit Maasmechelen heeft al 7 familieleden verloren 
aan ALS. Ook zij is drager, en bovendien verloor ze haar zoon in een verkeers-
ongeval. Toch staat ze positief in het leven en blijft ze zich inzetten voor ALS-
patiënten en voor de Liga.

STEUN WERKGROEP 
ALSLIGA 
MAASLAND
Op 26 mei 2018 om 19.30u orga-
niseert werkgroep ALSliga Maas-
land een concert met het koor 
Echo en AlterEcho. Dat is een 
koor dat bestaat uit 100 (hon-
derd!) leden, zowel jongeren 
als volwassenen. Alle informa-
tie op de Facebook-pagina van 
werkgroep ALSliga Maasland.

INTERvIEw

https://www.facebook.com/werkgroepALS


ik hoef niet meer bang te zijn, als mijn 
tijd gekomen is dan is het maar zo. Je 
kunt er toch niets aan doen, het heeft 
geen zin om continu schrik te hebben.

Werkt u nog?
Nee. Sinds mijn zoon verongelukt is, 
krijg ik een ziekte-uitkering. Vroeger 
deed ik nachtdiensten in een centrum 
voor kinderopvang. De directeur wil 
niet dat ik begin voor ik er klaar voor 
ben. Maar ik denk dat ik er nooit meer 
klaar voor zal zijn. 

U zet zich in voor de werkgroep ALS-
liga Maasland, wat doen jullie?
We organiseren elk jaar acties om geld 
in te zamelen voor het onderzoek; want 
ik hoop natuurlijk dat ze snel iets vin-
den. Voor mij zal het te laat zijn, maar 
voor hen die na ons komen misschien 
niet. En als ik hoor dat er iemand in de 
buurt ALS heeft, dan probeer ik iemand 
uit hun kennissenkring aan te spreken. 
Ik stel dan voor dat ik wil langskomen, 
als ze dat willen. Als ze het inderdaad 
willen dan neem ik een folder mee van 
de ALS Liga en leg ik kort uit wat de Liga 
doet. Dan is de stap minder groot voor 
die mensen. Maar er zijn nog altijd men-
sen die niet willen dat ik contact met 
hen opneem. Ik weet dat er in een ge-
meente hier in de buurt iemand aan ALS 
is gestorven, maar naar de buitenwereld 
hebben ze gezegd dat het kanker was. 
Ik weet ook niet waarom ze dat doen, 
een beetje schroom denk ik. En vorige 
week ben ik nog bij een ALS-patiënt ge-
weest. Ik ga kijken of ik hem kan helpen.

Hebt u nog een positieve boodschap 
voor de ALS-patiënten?
Ik ervaar bij sommige ALS-patiënten dat 
ze bewust zijn gaan genieten van de tijd 
die ze nog hebben. En dat moeten ze ze-
ker doen, volop genieten van alle kleine 
dingen waaraan ze zich kunnen optrek-
ken. Er zijn mensen die niet snappen dat 
ik mij hiervoor inzet, dat ik contact zoek 
met ALS-patiënten, met alles wat we 
al meegemaakt hebben in de familie. 
Maar ik heb bewondering voor die men-
sen, voor hun vechtlust, wat ze allemaal 
meemaken en hoe ze daar mee omgaan. 
Daar trek ik mij ook aan op. Ik heb zo-
iets van: ik ben nog gezond en kan nog 
dingen doen. Daarvoor doe ik dat ook.

Meer dan 123.000 keer bedankt! De editie 2017 van Music for Life was 
een overdonderend succes! Jullie hebben ook op ons, de ALS Liga, be-
hoorlijk wat indruk gemaakt! De doelstelling werd ruimschoots bereikt 
met een bedrag van € 123 125,72. Zulke fantastische resultaten maken 
duidelijk dat onze maatschappij warmer is dan je zou denken. Gelukkig 
maar!

Maken we van de warmste week 2018 opnieuw een succes tvv ALS Liga? 
we rekenen op jullie !

Bedenk jouw actie
vanaf september kun je je actie registreren via dewarmsteweek.be. Na-
tuurlijk hoef je niet tot september te wachten en kan je alvast beginnen 
na te denken over een actie in jouw gezin, vereniging, school,… die bin-
nen jouw mogelijkheden ligt.

Als je vragen hebt of ons wil informeren over je idee voor een actie, dan 
kun je natuurlijk bij ons terecht via events@ALS.be.

wij kijken nu al uit naar Music For Life in december 2018. Dankzij jul-
lie unieke ideeën wordt het ongetwijfeld weer de warmste week van het 
jaar voor jou en de ALS Liga! Blijf ons dus volgen!

Music 
For Life



Nieuw samenwerkingsverband 
spitst zich toe op gentherapie voor ALS

Vorige week kondigde Pfizer een 
nieuw partnerschap met Sangamo 
aan. De overeenkomst behelst onder 
meer een samenwerkingsverband 
om een potentiële gentherapie te 
ontwikkelen voor amyotrofische late-
rale sclerose (ALS).
Bovendien kunnen met behulp van 
zinkvingereiwittranscriptiefacoren (ZFP-
TF’s) de kandidaat-geneesmiddelen die 
worden ontwikkeld in het kader van het 
samenwerkingsverband dienstdoen als 
behandeling voor frontaalkwabdege-
neratie (FTLD), een andere neurodege-
neratieve ziekte, die gekoppeld is aan 
mutaties van het C9ORF72-gen. Beide 
aandoeningen leiden tot verzwakking 
van de motorneuronen.
“We zijn blij dat we onze samenwerking 
met Pfizer kunnen voortzetten in de 
vorm van dit nieuwe programma, dat 
gebruikmaakt van Sangamo’s zinkvin-
gereiwittechnologie om een potentiële 
gentherapie te ontwikkelen voor pati-
enten met bepaalde vormen van ALS en 
FTLD, slopende ziektes met zeer beperk-

te behandelingsopties”, zegt dr. Sandy 
Macrae, Chief Executive Officer van San-
gamo in een press release. “De precisie 
en flexibiliteit van zinkvingereiwitten 
maken het mogelijk bijna om het even 
welke genetische mutatie als doelwit te 
kiezen. Een samenwerkingsverband met 
de juiste partner voor een bepaalde the-
rapeutische toepassing is een cruciale 
component van onze bedrijfsstrategie 
en stelt ons in staat de vele mogelijkhe-
den van ons platform te benutten.”
Patiënten met ALS, een degeneratieve 
neuromusculaire ziekte, kunnen moeilijk 
stappen, spreken en slikken. Wanneer de 
spieren die de ademhaling controleren 
het laten afweten, is de aandoening uit-
eindelijk dodelijk. Er bestaan momenteel 
geen goedgekeurde behandelingen om 
spierdegeneratie tegen te gaan en de 
ZFP-TF-technologie die wordt gebruikt 
door Pfizer en Sangamo wordt ontwor-
pen om een precieze DNA-sequentie te 

identificeren en te binden. Eenmaal ge-
bonden aan een doelwit-DNA-sequen-
tie onderdrukt een transcriptioneel 
repressordomein dat gekoppeld is aan 
het ZFP de expressie van dat gen. Dit 
is uniek omdat eerdere gentherapieën 
en zinkvingernucleasegemedieerde 
vormen van genoombewerking wer-
den ontwikkeld om een ontbrekend of 
gemuteerd gen of een dergelijke DNA-
sequentie te vervangen of te corrige-
ren. De nieuwe ZFP-TF-technologie is 
ontworpen om de expressie van speci-
fiek uitgekozen genen te onderdrukken 
en dat maakt het mogelijk een brede 
waaier van ziektes als doelwit te kiezen 
waarbij het bijstellen van de endogene 
genexpressie vereist is.
“We kijken ernaar uit samen met Sanga-
mo te werken aan potentiële behande-
lingen voor slopende ziektes die zijn ge-
koppeld aan genetische mutaties van het 
C9ORF72-gen”, zegt Greg LaRosa, senior 
vicevoorzitter en Chief Scientific Officer 
van Pfizer Rare Disease. “Pfizer is trots op 
de vooruitgang die we geboekt hebben 
op het vlak van gentherapie, een feit dat 
patiënten en hun familie veel hoop biedt.”
Pfizer en Sangamo willen samen allel-
specifieke ZFP-TF’s onderzoeken met de 
bedoeling het muterende C9ORF72 te 
differentiëren van het ‘wild type’-allel. Bo-
vendien hoopt het team een minder uit-
gesproken expressie van de muterende 
variant van het gen te bewerkstelligen.
De overeenkomst voorziet in een voor-
afbetaling van 10 miljoen euro van Pfi-
zer aan Sangamo voor de ontwikkeling 
van ZFP-TF-kandidaten. Daarna zal Pfi-
zer de operationele en financiële ver-
antwoordelijkheid op zich nemen voor 
het onderzoek, de ontwikkeling, de fa-
bricage en commercialisering voor het 
C9ORF72-ZFP-TF-programma en voor 
alle mogelijke kandidaten of produc-
ten die het resultaat zijn van het pro-
gramma. Bovendien komt Sangamo in 
aanmerking voor potentiële mijlpaalbe-
talingen tot 125 miljoen euro voor ont-
wikkeling en commercialisering, alsook 
gelaagde royalty’s op de nettoverkoop.
 Mathew Shanley

A Cure for ALS
“A Cure for ALS” is het onderzoekfonds van de ALS Liga België. Giften aan dit 
fonds worden integraal besteed aan wetenschappelijk onderzoek, zonder 
dat er administratieve kosten worden aangerekend bij het doneren. Er zijn 
op elk moment meerdere onderzoeken die de ALS liga behartigt. Donaties 
worden verzameld in een centraal fonds en de ALS Liga beslist welk project 
er op dat moment gesponsord wordt. De werking is gericht en transparant: 
de opzet, het doel, de kosten en de specifieke verwachtingen per project 
worden gedetailleerd beschreven op de website van de ALS Liga. 

In het Belgische onderzoekslandschap specialiseren onder andere Prof. Van 
Damme en Prof. Van Den Bosch zich aan de KU Leuven / VIB al jarenlang in het 
ALS-onderzoek. Enerzijds spitsen ze zich toe op stamcelonderzoek, waarbij 
vanuit lichaamscellen van ALS patiënten stamcellen, waaronder motorneuro-
nen, worden gegenereerd en bestudeerd. Anderzijds worden mechanismen 
die tot het verlies van motorneuronen leiden bestudeerd en factoren die het 
ziekteproces beïnvloeden in kaart gebracht aan de hand van het inbrengen 
van defect menselijk ALS genenmateriaal in de fruitvlieg als diermodel.

“De ALS Liga is trots op de Belgische onderzoekers en de vorderingen die ze 
maken. Net daarom hebben we ervoor gekozen om hen via donaties aan de 
ALS Liga te ondersteunen”, zegt Evy Reviers, CEO. “Al jaren genieten we van 
een vruchtbare king met de KU Leuven en werken we graag mee aan een 
doorbraak.”. Het spreekt voor zich dat de ALS Liga zich ook in de toekomst 
verder wil engageren om internationale consortia actief in ALS-onderzoek 
met relevantie voor de Belgische ALS patiënten financieel te ondersteunen.

https://www.als.be/nl/ACureforALS


“Is een zogenaamde therapie
tegen ALS mij de moeite waard?”

En uiteraard vindt ook de ALS Liga 
dat elke therapie tegen ALS, die zo-
wel doeltreffend als patiëntvriendelijk 
is, meer dan de moeite is! Als patiënt 
wil je je leven immers verlengen door 
nieuwe medicatie uit te proberen.

Ben je daarbij door je behandelende 
arts voldoende ingelicht over de kans 
dat de therapie bij jou aanslaat? Meer 
en meer studies tonen immers aan dat 
specifieke ALS-medicijnen enkel doel-
treffend zijn bij een kleine groep van 
ALS-patiënten met elk een apart pro-
fiel. Stel je steeds de vraag: “Behoor ik 
tot de juiste groep van ALS-patiënten 
voor deze specifieke therapie?”

Wat ook belangrijk is, is waar je de in-
formatie over de nieuwe behandeling 
hebt gevonden! Was dat via het inter-
net, sociale media of andere kanalen? 
Hou er rekening mee dat de bron niet 
altijd even betrouwbaar is.

Het financiële aspect is minstens even 
belangrijk! Je vraagt je af: “Kan ik de 
gevraagde financiële inspanning dra-
gen?” “Indien er vanuit de overheid 
geen financiële terugbetaling voor 
deze therapie is voorzien, waarom is 
dit?” “Indien ik niet zeker ben van de 
doeltreffendheid van het medicijn bij 
mij, zou ik de gevraagde financiële 
inspanning dan niet beter gebruiken 
voor dingen die mij een betere levens-
kwaliteit bezorgen?”

Het is goed om zich te realiseren dat de 
mogelijkheid bestaat dat een nieuwe 
behandeling niet aanslaat ondanks de 
hoge verwachtingen! Daarom is het 

van bijzonder belang zich voldoende in 
te lichten vooraleer men de behande-
ling start alvorens te kampen met een 
grote teleurstelling!

Soms kan een therapie ook een grote 
fysieke inspanning van je vragen. “Word 
ik er niet te moe, te misselijk, …, van?”

In het verlengde hiervan is het ook 
goed stil te staan bij de vraag: “Voor wie 
doe ik dit?’. Sta ik er zelf 100% achter, 
of wordt het me vanuit één of andere 
hoek opgedrongen?”

Vergeet tot slot de ‘Tijd’ niet. Gaat het 
volgen van een tijdrovende therapie - 
waarvan soms niet geweten is of ze zal 
aanslaan - niet ten koste van momen-
ten die je kan doorbrengen met gelief-
den en vrienden? Weegt het op 
om lange behandelingen te 
ondergaan waarbij je aan 
je huis of het zieken-
huis gekluisterd bent, 
tegen je dromen om 
bijvoorbeeld nog 
een stukje van de 

wereld te zien?. Voor patiënten die hun 
leven meten in maanden, wordt die 
hoop betaald in tijd.

Mogen we je vragen om met dit alles in 
je achterhoofd de titel nog eens te le-
zen. Misschien staat je eerste antwoord 
nog altijd vast, misschien iets minder.

Ongetwijfeld staat bij een eerste maal lezen van deze vraag bij jou als ALS-
patiënt of bij iedereen die om je geeft het antwoord vast: “JA!, elke daadwer-
kelijke therapie tegen ALS is mij de moeite waard”.

Onderzoek naar experimentele
behandeling met penicilline

Ethische factoren bij 
het bespreken van de Radicava
behandeling

Meer over ALS-onderzoek: 
https://ALS.be/Onderzoek

https://als.be/nl/Onderzoek-naar-experimentele-behandeling
https://als.be/nl/Onderzoek-naar-experimentele-behandeling
https://ALS.be/nl/Ethische-factoren-bij-bespreken-Radicava-behandeling
https://ALS.be/nl/Ethische-factoren-bij-bespreken-Radicava-behandeling
https://ALS.be/nl/Ethische-factoren-bij-bespreken-Radicava-behandeling
https://ALS.be/Onderzoek


MyAssist is een bijstandsorganisa-
tie die voortgekomen is uit de ALS 
Liga (die aan de wieg stond van 
de spoedprocedure) en biedt zo al 
meer dan 20 jaar ervaring in het hel-
pen en ondersteunen van personen 
met een zorgbehoefte.

MyAssist biedt bijstand aan alle PAB/
PVB budgethouders. Er wordt zowel 
laagdrempelige als hoogdrempelige 
bijstand aangeboden.  De vraag van 
de cliënt ( = budgethouder) staat voor 
ons centraal. We werken samen oplos-
singen uit, of het nu thuiszorg, de zorg 
bij een voorziening of een combinatie 
van beide is. Wij zetten ons in voor een 
optimale ondersteuning tijdens de be-
steding van uw PVB of PAB.
Wij werken constructief samen met het 
beleid, om de zorg voor personen met 
een beperking nog beter te maken.

MyAssist is de jongste 
bijstandsorganisatie
De doelstelling bij het opstarten van 
MyAssist : zo goedkoop mogelijk kwa-
liteitsvolle, efficiënte en deskundige 
bijstand verlenen zodat de budge-
thouder zo veel mogelijk PVB/PAB- 
middelen in kan zetten voor zijn/haar 
zorgondersteuning. We streven er 
dan ook naar om de goedkoopste bij-
standsorganisatie te zijn én te blijven.
We helpen alle PVB- en PAB-houders 
die in de regio Vlaanderen of in het 
Hoofdstedelijk Gewest Brussel wonen.

Wat is een bijstands-
organisatie? 
Een bijstandsorganisatie helpt PVB-
budgethouders bij de opstart en het 

beheer van hun persoonsvolgend 
budget en de organisatie van hun on-
dersteuning.
Een bijstandsorganisatie kan ook de 
PAB-budgethouders deskundig advies 
verlenen over hun verplichtingen en 
activiteiten als werkgever (aanwerving 
van assistenten, richtlijnen van het 
VAPH, overeenkomsten, reglemente-
ring interimarbeid enzoverder).

( Bron: VAPH) 

Word lid voor €50 
en krijg gratis
laagdrempelige 
bijstand! 
Via www.MyAssist.be kan u 
het lidmaatschapsformulier 
downloaden 
Of vraag meer info
via info@MyAssist.be

MyAssist

MyAssist
in 2018
Net zoals in 2017 willen we 
een goedkope, toch kwali-
teitsvolle bijstandsorganisa-
tie zijn en blijven. We hebben 
daarom een duidelijke visie 
en missie uitgeschreven : 

Missie
MyAssist verleent kwaliteits-
volle, efficiënte en deskundige 
bijstand aan budgethouders 
op een zo goedkoop mogelijke 
wijze opdat deze de regie zelf in 
handen kan nemen bij het be-
steden van zijn/haar persoons-
gebonden budget dat toege-
kend werd vanuit het VAPH. 
Hierbij wordt een ondersteu-
nende houding aangenomen 
ten aanzien van budgethouder 
en diens netwerk en zorgver-
strekkers. 

Visie
MyAssist streeft naar een on-
voorwaardelijke en duurzame 
relatie met haar leden door 
steeds een open houding aan 
te nemen naar zowel de bud-
gethouder, netwerk als zorg-
verstrekker. Hierbij zal MyAssist 
steeds transparant communice-
ren over de dienstverlening als-
ook over de kostprijs hiervan. 
Om dit te bekomen zal MyAs-
sist steeds vanuit een grote ver-
antwoordelijkheidszin te werk 
gaan bij de ondersteuning van 
het budgetbeheer. MyAssist wil 
hierbij een zo toegankelijk mo-
gelijke dienstverlening aanbie-
den aan elke cliënt ongeacht te 
aard van de handicap. 

MyAssist werft aan! 
Voor de begeleiding van budge-
thouders (zowel meerderjarigen, 
PVB als minderjarigen PAB ) met het 
opstarten en optimaal gebruiken 
van hun budget, zoeken we een 
gedreven coach en coördinator.

Kijk snel op de website www.myassist.be/werft-aan 
voor een uitgebreide vacature!

www.MyAssist.be
https://myassist.be
https://www.myassist.be/werft-aan


Het voorjaar komt steeds dichterbij, 
maar de koude winter is nog niet 
voorbij! We geven je graag wat tips 
om deze overgangsperiode door te 
komen. Heb je zelf nog aanvullingen 
bij onze tips of heb je zelf een nieu-
we tip? Stuur ze naar info@ALS.be! 

Jezelf beschermen 
tegen de koude
In deze periode van het jaar kan het 
nog erg koud zijn. Jezelf goed inpak-
ken en beschermen is dus zeer be-
langrijk! Kies de juiste kledij en be-
schermmaatregelen.

•	 Als	 je	 de	 koude	 ingaat,	 bedek	 al-
tijd zoveel mogelijk van je lichaam. 
Check om te zien of er geen “blote” 
huid is (bv. achterkant van de rol-
stoel) en vergeet ook het hoofd niet! 
Het hoofd moet nl. ook warm ge-
houden worden d.m.v. een hoed of 
sjaal.

•	 In	 plaats	 van	 één	 dikke	 trui	 aan	 te	
doen in de winter, kleed je in (licht-
gewicht) laagjes. Dit isoleert veel 
beter tegen de kou en als je het dan 
toch te warm krijgt kan je kleren uit-
trekken zonder grote lichaamstem-
peratuurschommelingen. 

•	 Vergeet	je	handen	in	de	winter	niet!	
Wanten zijn te verkiezen boven 
handschoenen, en liefst van scha-
penhuid, gewatteerd of met bont ge-
voerd. Thermische handschoenen of 
wanten zijn een goede investering. 
Koop liever geen leren handschoe-
nen tenzij ze goed gevoerd zijn.

•	 De	 beste	 stoffen	 voor	 handschoe-
nen en mutsen zijn neopreen, gore-
tex, fleece... Wol is warm maar kan 
irriteren. 

•	 Waar	 kan	 je	 koudebestendige	 din-
gen kopen? De ski-afdelingen in 
winkelbedrijven of sportwinkels 
hebben lichtgewicht en zeer warme 
broeken en vesten. Thermisch on-
dergoed kan eveneens gekocht wor-
den bij een postorderbedrijf. 

•	 Als	 het	 koud	 is	 buiten	 zetten	we	 al	
snel de verwarming op. Dit zorgt er 
echter voor dat de luchtvochtigheid 
stijgt. Draai de verwarming dus niet 
te hoog en laat ramen niet de hele 
dag openstaan. 

•	 Het	 mag	 misschien	 banaal	 lijken	
maar als je koude-werende kledij 

kiest, kies de juiste maat! Te groot 
zorgt ervoor dat er tocht binnen-
komt, te klein zorgt voor geknelde 
ledematen. 

•	 Als	het	buiten	koud	is,	verwarm	kle-
dij niet te veel voor! Dit kan zorgen 
voor zweten en wanneer dit afkoelt 
zorgt dit voor extra kou. Draag liever 
een extra kledingstuk dat uitgedaan 
kan worden als je het te warm krijgt. 

•	 Je	 kan	 je	 extra	 beschermen	 tegen	
de kou in je rolstoel door middel van 
een isolatiedeken. 

•	 Als	het	koud	is,	smeer	blootgestelde	
huid in met bv watervrije vaseline 
(kou droogt uit). Vergeet ook niet je 
lippen in te smeren! Als je rode plek-
ken hebt van de kou: vraag naar ver-
zorgingsmiddelen of hydratiemid-
delen bij de apotheek.

•	 Een	natte,	modderige	en	koude	win-
ter zorgt vaak voor ontstekingen, 
loopneuzen en aften (blaasjes in 
je mond). Drink veel en spoel af en 
toe je mond met een ontsmettend 
mondwater en spoel je neus even-
tueel met fysiologisch water (vraag 
ernaar bij je apotheker). 

Ziekte vermijden
De winter en het begin van de lente 
is de periode waarin iedereen wel-
eens ziek valt. pALS zijn hier sowieso 
al gevoeliger voor en het is veel ge-
vaarlijker voor hen om ziek te zijn. 
Wees alert!

•	 Hou	min.	1	m	afstand	van	zieke	men-
sen. Eet gezond en slaap voldoende. 
(Passief ) Roken is een absolute afra-
der. Vermijd stof en dampen. Probeer 
zeker ook zoveel mogelijk te bewe-
gen, zelfs al is het omdraaien in bed. 
Vergeet niet bij je arts te vragen naar 
mogelijke vaccins. Vraag ook zeker 
aan je arts/kinesist naar ademhalings-
spierenversterkende oefeningen. 

•	 Breng	zo	snel	mogelijk	 je	dokter	op	
de hoogte als je symptomen van 

ademhalingsproblemen ervaart! 
Het teveel aan slijmen die niet weg-
gehoest kunnen worden en het niet 
diep genoeg kunnen inademen kun-
nen voor moeilijkheden zorgen. 

Hooikoorts
Het hooikoortsseizoen komt eraan, 
wat voor pALS extra belastend kan 
zijn door hun zwakke ademhalings-
spieren. Verzorg je goed!

•	 ALS	kan	hooikoorts	verergeren.	Slij-
men hebben wordt erger; ALS pa-
tiënten hebben nl. moeite om deze 
weg te krijgen/hoesten. Daarnaast 
kan hooikoortsmedicatie kan voor 
slaperigheid zorgen, wat dan weer 
voor ademhalingscomplicaties kan 
zorgen als je neerligt. 

•	 Hoe	 verminder	 je	 de	 effecten	 van	
hooikoorts? Verminder eerst en 
vooral blootstelling aan pollen en 
huisstof. Investeer hiervoor in lucht-
reinigers, houd vensters gesloten en 
koop een stofzuiger met een aller-
giepreventie-filter. 

•	 Om	hooikoorts	tegen	te	gaan	is	het	
ook belangrijk om je voldoende te 
hydrateren: dit helpt slijmen weg te 
werken. Let op met PEG-sondes: ge-
bruikers hiervan hebben de neiging 
om minder vloeistof binnen te krij-
gen. 

•	 Symptomen	 van	 hooikoorts	 kun-
nen vaak verholpen worden met 
verkoudheidsmedicatie. Er bestaan 
neussprays tegen verstopte neus, af 
te halen in de apotheek. Medicijnen 
zoals Clarithin® (lorathidine) behan-
delen lopende neus, waterige ogen 
en niezen. Informeer bij je arts voor 
wisselwerkingen met je huidige me-
dicatie! 

•	 Allergiegeneesmiddelen	 kunnen	
ook helpen tegen hooikoorts, maar 
het duurt lang voordat ze effect ver-
tonen. Informeer desnoods bij een 
allergoloog.

Tips voor het voorjaar

https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips21_01.pdf 
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips13.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips17.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips20.pdf

https://www.ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips12.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips36.pdf

https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips21_01.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips13.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips17.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips20.pdf
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Tips12.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips36.pdf


Onderzoek suggereert dat risico op ALS 
verhoogt wanneer er meer 
blootstelling is aan dieseluitlaatgassen

MINNEAPOLIS, Mensen die vaak wor-
den blootgesteld aan dieseluitlaat-
gassen tijdens het werk, kunnen een 
hoger risico hebben op Amyotrofi-
sche Laterale Sclerose (ALS), en dat ri-
sico kan verhogen naarmate er meer 
blootstelling is. Dat zijn de resultaten 
van een voorlopige studie die van-
daag gepubliceerd werd en die ge-
presenteerd zal worden op de 70ste 
jaarlijkse bijeenkomst van de Ameri-
can Academy of Neurology in Los An-
geles, van 21 tot 27 April, 2018.

“Er werd al eerder gesuggereerd in 
studies dat arbeiders die vaak worden 
blootgesteld aan dieseluitlaatgassen, 
meer risico op ALS kunnen hebben. 
Toch is er nog geen onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen blootstelling aan 
dieseluitlaatgassen tijdens verschillen-
de periodes in het leven en ALS”, aldus 
onderzoekster Aisha Dickerson, PhD, 
van Harvard T.H. Chan School of Public 
Health in Boston, Massachusetts. “Over 
het algemeen is het risico op ALS laag, 
maar onze bevindingen suggereren dat 
hoe groter de blootstelling aan diesel-
uitlaatgassen is, hoe meer risico er is om 
ALS te ontwikkelen.”
ALS is een zeldzame neurologische ziek-
te die hoofdzakelijk de zenuwcellen die 
spierbeweging controleren beïnvloedt, 
zoals wandelen of spreken. ALS is een 
ziekte die erger wordt met de tijd en die 
uiteindelijk tot de dood leidt, meestal 
door ademhalingsproblemen. Er is mo-
menteel geen behandeling voor ALS.
Voor deze studie selecteerden de on-
derzoekers 1639 mensen van onge-
veer 56 jaar, die met ALS werden gedi-

agnosticeerd tussen 1982 en 2013. De 
mensen werden geselecteerd via het 
Deense nationale patiëntenregister. 
Elke persoon met ALS werd vergeleken 
met 100 mensen van dezelfde leeftijd 
en hetzelfde geslacht die geen ALS had-
den. De onderzoekers verzamelden het 
arbeidsverleden van elke persoon en 
berekenden de geschatte blootstelling 
aan dieseluitlaatgassen alvorens de pa-
tiënt met ALS gediagnosticeerd werd 
en de geschatte blootstelling aan die-
seluitlaatgassen bij de gezonde deelne-
mers in dezelfde periode. De geschatte 
blootstelling werd gebaseerd op de po-
tentiële gevaren die verbonden zijn aan 
specifieke jobs, zoals benzinestations-
bedienden, buschauffeurs en bouwar-
beiders. De onderzoekers bepaalden de 
cumulatieve hoeveelheid blootstelling 
aan dieseluitlaatgassen per deelnemer. 
Ze berekenden de blootstelling van zo-
wel vijf en tien jaar voordat de patiënt 
gediagnosticeerd werd, zodat de tijd die 
dieseluitlaatgassen nodig hebben om 
een effect op het lichaam te hebben, in 
rekening kon worden gebracht.
De deelnemers werden in vier groepen 
verdeeld op basis van de hoeveelheid 
blootstelling aan dieseluitlaatgassen. 
Mannen die minstens tien jaar voordat 
ze deelnamen aan de studie werden 
blootgesteld aan dieseluitlaatgassen op 
het werk, hadden 20 procent meer kans 
om ALS te hebben dan mannen die niet 
aan uitlaatgassen werden blootgesteld 
tijdens dezelfde periode. Mannen die 
meer dan vijftig procent kans hadden 
om blootgesteld te worden aan uitlaat-
gassen op hun werk, vertoonden een 
sterkere relatie met ALS. Die groep had 

45 procent meer kans om ALS te ontwik-
kelen dan de groep die niet werd bloot-
gesteld aan uitlaatgassen zowel vijf als 
tien jaar voordat ze deelnamen aan de 
studie. Bij vrouwen werd zo’n verband 
niet gevonden, hoewel de soort klussen 
die in dezelfde job worden uitgevoerd 
in wezen kunnen verschillen voor man-
nen en vrouwen.
De resultaten werden aangepast voor 
andere factoren die een risico op ALS 
zouden kunnen hebben, zoals de soci-
aaleconomische status en waar in Dene-
marken de deelnemer leefde.
Dickerson zei: “Dat soort van blootstel-
ling verdient meer aandacht en onder-
zoek aangezien we graag willen weten 
wat ALS veroorzaakt. Het is belangrijk 
om te weten dat de bevolking aan die-
seluitlaatgassen kan worden blootge-
steld door het verkeer. Of die blootstel-
ling het risico op ALS verhoogt is een 
belangrijke kwestie die we nog moeten 
onderzoeken.”
De studie werd gesteund door het Natio-
nal Institute of Environmental Health Sci-
ences en de National Institutes of Health.
De studie toont niet aan dat dieseluit-
laatgassen ALS veroorzaken, maar toont 
slechts een verband.
Deze studie onderzocht de blootstelling 
aan uitlaatgassen op het werk, maar kon 
niet direct inschatten hoe vaak iemand 
persoonlijk aan uitlaatgassen werd 
blootgesteld. Dat is een beperking van 
dit onderzoek. De onderzoekers merken 
echter op dat een potentiële verkeerde 
classificatie die door deze beperking 
veroorzaakt zou kunnen zijn, waar-
schijnlijk de waargenomen verbanden 
zou verkleind hebben.



Nieuwe potentiële risicofactor voor ALS: 
Blootstelling aan verkeersgerelateerde 
luchtvervuilende stoffen

Er is weinig bekend over wat Amyo-
trofische Laterale Sclerose (ALS) 
veroorzaakt, een zeldzame en af-
mattende neurologische ziekte die 
ongeveer 450 000 personen we-
reldwijd beïnvloedt. Een nieuw on-
derzoek suggereert dat de ziekte, 
die een gemiddelde overlevingstijd 
heeft van net onder de drie jaar na 
de aanvang van de symptomen, het 
resultaat is van een complexe reeks 
genetische en exogene factoren. De 
overgrote meerderheid van de geval-
len komt voor bij mensen zonder ALS 
in de voorgeschiedenis. Tot op heden 
is roken de meest bekende risicofac-
tor, maar uit een artikel van Environ-
mental Health Perspectives blijkt dat 
blootstelling aan verkeersgerelateer-
de luchtvervuilende stoffen ook een 
belangrijke risicofactor kan zijn.

Er deden 917 Nederlandse ALS-pati-
ënten en 2662 controlegevallen van 
de algemene bevolking mee aan het 
onderzoek. Aan de hand van thuis-
adressen, schatten de onderzoekers de 
blootstelling van de deelnemers aan zes 
soorten luchtvervuiling in: stikstofoxi-
den NO2 en NOx; drie soorten fijnstof 
(PM2.5, PM10, en PMcoarse, een deeltje 
dat de fractie is van PM berekend als 
de concentratie van PM10 min die van 
PM2.5); en absorptie van fijne stofdeel-
tjes (PM2.5absorption, als merkstof voor 
zwart roet of koolstof ).
Bij alle zes soorten was de geschatte 
blootstelling hoger bij ALS-patiënten 
dan bij de controlegroep. Op dezelf-
de manier zouden individuen die het 

meest werden blootgesteld aan de drie 
soorten luchtvervuilende stoffen die 
het nauwst verwant zijn aan verkeer —
NOx, NO2, en PM2.5absorption—  meer 
kans hebben om met ALS gediagnosti-
seerd te worden dan de individuen die 
het minst werden blootgesteld aan die 
stoffen. Alle geschatte vervuilingsni-
veaus vielen onder de huidige Europese 
normen.
De impact van de geraamde effecten 
van NO2 en PM2.5absorption was ge-
lijkaardig aan of hoger dan wat eerdere 
studies hebben aangetoond voor de 
impact van roken, aldus hoofdonder-
zoeker en arts Meinie Seelen, die het 
onderzoek uitvoerde terwijl ze haar 
doctoraat aan het behalen was aan de 
Universiteit van Utrecht. Volgens haar is 
het biologisch logisch dat verkeersgere-
lateerde deeltjes, die het kleinst zijn van 
alle gemeten luchtvervuilers, de meeste 
schade aanrichten.
“Het is bewezen dat ultrafijne deeltjes 
de bloed-hersenbarrière kunnen versto-
ren“, aldus Seelen. Ze legt uit dat de klei-
ne deeltjes via de neus binnenkomen, 
en er is bewijs voor dat ze van daaruit 
naar de hersenen gaan via de reukze-
nuw. Eerdere studies hebben aange-
toond dat dat op zijn beurt chronische 
herseninflammatie, oxidatieve stress, en 
andere nadelen kan veroorzaken die tot 
ALS zouden kunnen leiden.
Er kan echter ook iets anders aan de 
hand zijn, aldus Jane Parkin Kullmann, 
een postdoctoraal onderzoekster en 
toxicoloog aan de Universiteit van Sy-
dney die gedrags- en omgevingsfac-
toren in verband met ALS bestudeert. 
Verkeersgerelateerde luchtvervuilende 
stoffen bevatten vaak ook metalen, zo-
als lood en kwik, door de slijtage van 
remmen en banden. Deze metalen zijn 
giftig voor de hersenen.
“De biologische werking van lood of 
kwik is zeer verschillend dan die van 
ultrafijne deeltjes,“ zegt Kullmann, die 
niet betrokken was bij de huidige stu-
die. Uiteindelijk kan de blootstelling aan 
een combinatie van metalen en fijne 
deeltjes—tegenover maar een lucht-
vervuilende stof—echter misschien wel 
een rol spelen bij ALS.

Het nieuwe onderzoek sluit zich aan bij de 
resultaten van een epidemiologische stu-
die uit 2015, die het verband tussen lucht-
vervuiling en ALS onderzocht. Die studie 
toonde ook een verband tussen de twee 
aan, ook al bestond de populatie maar uit 
51 patiënten. Evelyn Talbott, hoofdauteur 
van de paper uit 2015 en professor van 
epidemiologie aan de Universiteit van 
Pittsburgh, vindt dat de nieuwe studie 
een mijlpaal in het onderzoek naar ALS is.
“De methodologie was indrukwekkend, 
en er zijn zeker en vast veel verschillen-
de gevoeligheidsanalyses uitgevoerd”, 
aldus Talbott. “Het is een sterke paper. 
Nu dat het onderzoek eens gedaan is, 
ben ik er zeker van dat andere mensen 
zich hier ook in gaan verdiepen.” Niet 
alleen kan het onderzoek herhaald wor-
den bij verschillende populaties, maar 
er kunnen in de toekomst ook diermo-
dellen gebruikt worden om potentiële 
mechanismen te onderzoeken, aldus 
Talbott, die ook niet bij de huidige stu-
die betrokken was.
Toekomstig onderzoek zou ook aan-
dacht kunnen schenken aan de oor-
zaken van ALS waarover nog steeds te 
weinig bekend is, door niet alleen de 
potentiële rol van vervuiling te onder-
zoeken, maar ook door een kritische kijk 
op blootstelling aan vervuiling te wer-
pen, aldus Roel Vermeulen, een profes-
sor aan de Universiteit van Utrecht en 
hoofdauteur van de nieuwe paper. “Het 
onderzoek moet niet alleen herhaald 
worden, maar er moeten ook meer ge-
nuanceerde vragen beantwoord wor-
den,” zegt hij. “Is luchtvervuiling belang-
rijker in een vroeger stadium of in een 
later stadium van het leven? Is het een 
oorzaak of een versneller? Dat zijn [as-
pecten] die nog niet bekend zijn.”
Sommige eerdere epidemiologische 
studies hebben blootstelling aan lucht-
vervuiling reeds gelinkt aan incidentie 
van Parkinson en Alzheimer, de twee 
meest voorkomende neurodegene-
ratieve ziektes. “Het is mogelijk,“ stelt 
hoofdauteur Seelen, “dat luchtvervui-
ling de eerste schakel is in een ketting 
van gebeurtenissen, hoewel die niet 
noodzakelijk de belangrijkste is.“
 Nate Seltenrich



Kort samengevat
2017: stappen op de weg 
naar een behandeling 
voor ALS
ALS is een heel complexe ziekte, waar-
van we nog te weinig afweten. Dankzij 
volgehouden onderzoek is de kennis 
de laatste jaren sterk toegenomen.

Hoe we kunnen ingrijpen om de ge-
zondheid van de motorische zenuw-
cellen te bevorderen, blijft echter on-
duidelijk en enkel verder onderzoek 
kan ons de sleutel tot succes aanreiken.

Voor 2 van de meest voorkomende 
erfelijke vormen van ALS wordt veel 
verwacht van de eerste studies met 
een soort gentherapie (‘antisense oli-
gonucleotiden’ of kortweg ASO ge-
noemd) die trachten de oorzaak van 
de ziekte aan te pakken. Het jaar 2017 
zal wellicht het best herinnerd worden 
als het jaar waarin de Food and Drug 
Administration (FDA) het medicament 
Edaravone goedkeurde.

Het onderzoek in het ALS 
centrum te Leuven
Het afgelopen jaar hebben we ons ui-
terste best gedaan om bij te dragen 
tot de vooruitgang van het ALS on-
derzoek. Mede dankzij de aanzienlijke 
steun van giften hebben we verschil-
lende studies tot een goed einde kun-
nen brengen.

In 2017 hebben we op vlak van basis-
onderzoek een beter inzicht verwor-
ven in het C9orf72  en het FUS gen, de 
ephrin receptor A4, de groeifactor pro-
granuline en de inhibitie van histone 
deacetylase 6. 

De giften dragen ook bij tot ons kli-
nisch onderzoek zoals over een diag-
nostische meting van neurofilamen-
ten, met functionele beeldvorming en 
het ‘Project MinE’  waardoor reeds twee 
erfelijke risicofactoren voor ALS, name-
lijk C21orf2 en NEK1 zijn ontdekt; met 
dank aan de ALS Liga die dit project 
mede financiert. 

In 2018 willen deze onderzoekslijnen 
verderzetten namelijk onderzoek ver-
richten naar de erfelijke factoren in ALS, 
naar de mechanismen van motorneu-
ronsterfte en naar betere methoden 
om de ziekte te meten in patiënten. 
Ook in het basisonderzoek proberen 
we de patiënt centraal te plaatsen en 
gebruiken we steeds vaker ziektemo-
dellen die rechtstreeks afgeleid zijn van 
patiënten zoals met huidcellen.

We willen dan ook ieder van u bedan-
ken voor uw niet aflatende steun voor 
ALS. Alle initiatieven zijn belangrijk om 
de ziekte in de kijker te blijven plaatsen 
en het onderzoek financieel te steunen.

https://ALS.be/nl/
Onderzoeksverslag-2017 

Activiteiten
Ben je goed in het organiseren 
van activiteiten? wil je graag je 
talenten nuttig inzetten voor het 
goede doel? De ALS Liga is op 
zoek naar jou! Er staan in 2018 
weer tal van acties en evenemen-
ten op stapel waarbij je je inzet, 
inspiratie en energie kwijt kan!

Meer informatie
is te vinden op:
https://ALS.be/nl/
Doe-mee-aan-een-ALS-actie

Natuurlijk willen we iedereen 
ook uitnodigen om aan een ac-
tiviteit tvv ALS Liga deel te ne-
men. Je hoeft ze niet altijd zelf 
te organiseren. Doe dus gerust 
mee aan een activiteit die “geld 
in het laatje brengt” voor het 
wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS. Steun patiënten met 
de levensbedreigende ziekte 
ALS en voel mee met hen die 
vastgekluisterd zitten in hun si-
tuatie.

Onze activiteiten-
kalender staat online
https://ALS.be/nl/activiteiten

Je kan ons ook volgen via Face-
book en Twitter. Wij hopen dat 
ook jij in beweging komt voor 
ALS. Heb je vragen, of wil je ad-
vies over hoe je een eigen actie 
of evenement best kan aanpak-
ken? Neem gerust contact met 
ons op via events@ALS.be.

https://als.be/nl/Onderzoeksverslag-2017
https://als.be/nl/Onderzoeksverslag-2017
https://ALS.be/nl/activiteiten
https://als.be/nl/ Doe-mee-aan-een-ALS-actie
https://als.be/nl/ Doe-mee-aan-een-ALS-actie
https://als.be/nl/activiteiten


De ALS Liga heeft meerdere elektri-
sche rolstoelliften ter beschikking 
waarmee u uw rolstoel op een een-
voudige manier in de auto kunt rij-
den.

Deze gereviseerde liften, van het merk 
Ricon, inclusief alle aansluitingskabels,
kunnen worden bekomen bij de Liga. 
Onze voorkeur gaat vooral uit naar 
pALS van +65 zonder VA PH-nummer. 
Verder hebben we ook diverse wo-
ningliften ter beschikking. Heeft u 
moeilijkheden om u verticaal te ver-
plaatsen in of om de woning?

Neem contact met ons op.
016/23.95.82 of stuur een e-mail 
naar info@ALS.be

Elektrische 
rolstoel
liften

Moeilijkheden oM uw sMartphone/tablet 
in positie te houden? 

vIDEO CHATTING IN CAR GAMING

wORKING E-READING SPORT

TRAvEL DISABLED PEOPLE STANDARD SUPPORT
de sospendo 

is te koop 

via onze 

alsshop

https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0


Contact
weekend 2018

Ook dit jaar is er 
een nieuwe editie van 
het contactweekend
voor pALS! 
Dit jaar gaat het 
uitzonderlijk tijdens 
het tweede weekend 
van september door. 

Op 7, 8 en 9 september 
komen we samen in 
het zorgverblijf 
Middelpunt
te Middelkerke.
Ideaal om een week-
end te ontspannen, 
voor zowel de pALS 
als de mantelzorger.

Ook dit jaar staan ontspanning en re-
laxatie centraal. Er een weekendje tus-
senuit. Verder proberen we jullie van 
relevante informatie te voorzien, jullie 
in de watten te leggen en te entertai-
nen. En dit allemaal in het gezelschap 
van mede pALS! Door de warme onder-
steuning van ons verpleegkundig team 
worden ook de mantelzorgers ontlast. 
Het verblijf is in volpension en er wordt 
gekookt op maat. Wie denkt dat dit dan 
wel een duur weekendje zal worden, is 
fout. Het weekend is namelijk volledig 
gratis voor de patiënt en één begelei-
der dankzij de steun van de Nationale 
Loterij. We vragen enkel een waarborg 
van €50 per persoon, die integraal te-
rugbetaald wordt op het weekend.
Waar wachten jullie nog op?

Schrijf u hier in
Heb je dringende vragen? 
Stuur een e-mail naar 
events@ALS.be.

Let op: Om gratis te mogen deelne-
men aan het contactweekend moet 
je geregistreerd zijn bij de ALS Liga 
en minstens één keer ons secretariaat 
bezocht hebben. We kennen je graag 
persoonlijk :-) We kunnen garanderen 
dat je over een privékamer zal beschik-
ken.

 
Meer uitleg over programmatie 
volgt op onze website,
magazine en sociale media.

https://ALS.be/nl/Contactweekend-2018
https://ALS.be/nl/Contactweekend-2018
https://ALS.be/nl/Contactweekend-2018


Ik heb geen aangepaste auto 
en ik moet van ver komen. 

Het is niet evident 
om hier te geraken 

maar ik doe 
het elk jaar weer.

De informatiemomenten zijn heel interessant, ik steek er altijd veel van op.

Ik kom HIer om InformatIe te verkrIjgen.

Ik hoop dat mijn man wat opsteekt 
van de relaxatiemassage!

Mijn moeder geniet er elk jaar van.

Wanneer ik hier kom krijgen we altijd nieuwe informatie. 
Het is ook altijd leuk om mensen terug te zien 

van de vorige jaren. Ik vang elk jaar wel iets nieuws op.

We doen niet alles mee maar we appreciëren
dat er veel variëteit is. 

Er is geen druk om aan activiteiten mee te doen 
en iedereen mag op zijn eigen ritme meedoen

Het luchtkasteel heeft ervoor gezorgd 
dat mijn kinderen deze nacht 

fantastisch geslapen hebben!
aanrader!

goed gezelschap van de 
mede-aLS-patiënten 

en het zonnetje, 
meer hebben we niet nodig!

Het is leuk voor de kinderen 
dat ze hier ook opvang hebben 
en andere kinderen om mee te spelen. 
Het is natuurlijk niet de ideale situatie 
maar het betekent veel dat kinderen
hier ook een ruimte hebben.

Het eerste jaar dat Christine 
aLS had wouden we hier niet 
naartoe komen, we dachten

dat het te confronterend
ging zijn. Het volgende jaar 

zijn we wel gekomen 
en hadden al meteen spijt 

dat we het vorige jaar 
ook niet gedaan hadden!

Ik ben blij dat er zoiets is, 
het is iets waar ik elk jaar 

naar uitkijk.

We zItten graag 
een paar uur

In de auto
voor naar HIer 

te komen.

De vriendschappen die je hier maakt 
zijn prachtig, we blijven veel

in contact met de mensen van hier 
en zijn blij ze elk jaar terug te zien

Het is zowel geruststellend 
als confronterend om hier 

op bezoek te komen. 
We maken hier vrienden

en zijn elk jaar gerustgesteld 
als we ze terugzien. 

Anderzijds zie je ook mensen 
achteruitgaan en weet je,

dit staat je partner te wachten. 

Maar tegelijk is het ook zo mooi dat je kan zien dat ondanks 
sommige vergevorderde stadia, mensen er nog altijd 

heel veel aan hebben. En daar hebben we ook veel aan.er is hier een enorm leuke 

sfeer onder de mensen. 

ondanks dat aLS

een verschrikkelijke ziekte is, 

zie je mensen, die soms al heel 

ver zijn, enorm genieten.

We gaan straks flink wat geld 
op doen bij het casino! 

Héél leuk thema!

Chapeau voor de vrijwilligers, 
het is niet evident 

om dit te doen en ze doen zo veel

je ziet mijn vrouw 
echt opleven elk jaar.

Ik zou specIaal terugkomen
voor het eten alleen al

De casinoavond was een 
heel leuk initiatief!

Ik had zelf nog nooit iets in die aard 
gedaan en ik vond het fantastisch

Het eten Is HIer als op 
een sterrenrestaurant

Wij komen al een paar jaar
 en elk jaar is het beter

Het thema USA is leuk! 
Respect dat ze ieder jaar weer

op iets nieuws komen
en nieuwe dingen 
blijven uitvinden

Het is hier een heel 
gemoedelijke sfeer, 

het is echt heel gezellig

Ik vind het thema leuk want ik eet graagop z’n amerikaans!

jullie hebben het mooi 
weer besteld zeker? 

De als liga
doet zoveel. 

respect voor 
al hun initiatieven.

We kIjken een Heel jaar 
uIt naar DIt WeekenD. 

We kunnen niet vaak 
buitenkomen 

maar hier doen we 
wel moeite voor.

Het thema uSa 
moest nu niet 

speciaal voor mij 
om ervan 

te kunnen genieten 
maar ik vind het wel een 

heel leuke touch

Casino was geweldig! 
nog even 

en ik was miljonair ;)



De ALS Liga start met een stickercam-
pagne, en jouw hulp is daarbij no-
dig! Zo kan je mee helpen ALS meer 
naamsbekendheid te geven én help 
je zonder veel moeite mee aan fond-
senwerving voor wetenschappelijk 

onderzoek. Hoe meer mensen we in 
het straatbeeld kunnen bereiken in de 
strijd tegen ALS, hoe beter. Elke euro 
telt! Kleef je mee? 

Bestel GRATIS autostickers met SMS-

code 4334 via administratie@ALS.be of 
bel 016/23.95.82 . We beschikken over 
verschillende ontwerpen voor de auto-
carrosserie en/of ruiten: langwerpig en 
vierkant, met achtergrond of transpa-
rant,...

Stickercampagne

Kleef ALS de wereld uit

De PXL hogeschool Limburg pakt graag uit met hun kersvers afstudeerpro-
ject van enkele 3ejaars studenten ergotherapie. De bedoeling van de tool is 
om meer zicht te krijgen op de moeilijkheden en problemen op gebied van 
toegankelijkheid in de woning. Het gaat om een woonscreeningapplicatie 
waar de ALS patiënt zelf een vragenlijst kan invullen om zo tot de eventu-
eel geschikte aanpassing te komen. De student heeft met expertise van de 
ALS Liga dit project zelfstandig opgestart en is tot een mooi resultaat ge-
komen. Uiteraard is het de bedoeling dat deze tool bruikbaar en duidelijk is 
voor patiënten en wil de PXL deze graag testen op gebruiksvriendelijkheid 
om eventuele foutjes, verbeteringen door te kunnen geven. 
Daarom heeft de PXL jullie ervaring nodig. Want wie kan deze lijst beter 
invullen dan jullie als ervaringsdeskundigen? Graag willen ze dat ALS pa-
tiënten (mag volledig anoniem) deze vragenlijst invullen zodat zij kunnen 
bekijken welke resultaten hieruit komen en wat de algemene conclusies 
zijn. Uiteraard kunnen jullie de vragenlijst gebruiken om stil te staan bij 
problemen die misschien nog niet ter sprake zijn gekomen. Dit project 
wordt later een app.

Deze vragenlijst is te vinden op onze website https://ALS.be/forum/ALS-Obstacle.
Deze screeningtool werd opgemaakt door een student van PXL waardoor 
de ALS Liga geen eindverantwoordelijkheid draagt voor dit product of de 
resultaten van dit product.

wij hebben JOU 
nodig! 

27 juni:
Interactieve
opleidingsdag 
over ALS
Begeleid je als arts, logopedist, 
psycholoog, verpleegkundige, 
sociaal assistent,… een ALS-pa-
tiënt in de thuissituatie of in op-
name en wil je bijleren over de 
multidisciplinaire zorg bij ALS? Of 
ben je een ALS-patiënt of familie? 
Stip dan ‘woensdag 27 juni - Pro-
vinciehuis Leuven’ met rood aan 
in je agenda voor onze interactie-
ve opleidingsdag over ALS. Vanaf 
8u30 voorzien we koffie bij de 
registratie, om 9u00 start de eer-
ste spreker. Het einde is voorzien 
om 17u30. Over de middag wordt 
een lunch aangeboden.
Accreditatie voor artsen ikv zo-
wel algemene geneeskunde als 
ethiek en economie is voorzien, 
evenals voor de andere groepen 
zorgprofessionals. Alle Belgische 
NMRCs werken mee aan deze 
opleidingsdag, waarbij ze elk een 
deelaspect van de multidiscipli-
naire zorg bij ALS zullen belich-
ten. Ook zal Neuroloog Michael 
van Es van het ALS Centrum Ne-
derland er spreken over zijn klini-
sche studie met Penicilline G en 
Hydrocortison in ALS. 
Naast presentaties zullen ook 
praktijksessies worden gegeven.
Verdere informatie en vormgeving 
van het programma verschijnt via 
onze website en mediakanalen.
GRATIS INSCHRIJVEN KAN HIER

Wit en transparant

A4

A5

30 cm lang

https://ALS.be/nl/Sticker-campagne
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Uit de nood van ALS patiënten naar 
een continue goede mondhygiëne, 
die afzwakt door vordering van de 
ziekte, zal Proctor & Gamble (P&G) in 
de loop van de volgende 3 jaar een 
partnership aangaan met ALS Liga. 
Dit doen ze door jaarlijks maximum 
100 elektrische tandenborstels te 
voorzien aan de afdeling parodon-
tologie van de KULeuven. Door de 
efficiëntie van de elektrische tan-
denborstel, gecombineerd met de 
juiste gebruikswijze kan een goede 
mondhygiëne verzekerd worden én 
blijven. De elektrische tandenbor-
stel is zeer handig in gebruik waar-
door zolang mogelijk zelfstandig de 
tanden kunnen gepoetst worden. 
Van zodra dit moeilijker wordt, leent 
de gebruiksvriendelijkheid van 
deze tandenborstel zich ertoe op 
een veilige manier zeer handelbaar 
te zijn voor gebruik door derden. 
Deze factoren samen zorgen voor 
een optimale mondhygiëne waarbij 
eventuele tandproblemen kunnen 
vermeden worden en op een zelf-
standige en veilige manier kan ge-
poetst worden. 

De ALS Liga verzorgt in dit kader de 
administratie en regelt onmiddellijk 
een afspraak op de afdeling parodon-
tologie vlakbij ons secretariaat voor de 
poetsinstructie. We danken in het bij-
zonder professor M. Quirynen en me-
vrouw Joyce Baert.

Waarom is een gezonde mond be-
langrijk?
Alles start bij tandplak. Als men de tand-
plak in de mond onvoldoende verwij-
dert zal dit leiden tot gingivitis (tand-
vleesontsteking) en cariës (gaatjes). 
De beste manier om de vorming van 
gaatjes en tandvleesproblemen tegen 
te gaan is het tandplakvrij houden van 
de mond. Door een goede mondhygië-
ne kan tandplak perfect onder controle 
worden gehouden. Dit is belangrijk; 
indien een ontsteking blijft kan ze evo-
lueren naar parodontitis. Parodontitis is 
eigenlijk een loslating en vernietiging 
van het kaakbeen rondom de tanden. 
Dit proces is onomkeerbaar, en kan je 
zelf niet meer behandelen.

Hoe kun je je tandvlees goed verzor-
gen en beschermen tegen bacteriële 
infecties?

Het voorkomen van problemen in de 
mond start dus bij het zo goed mogelijk 
tandplakvrij houden van de tanden/im-
plantaten/prothese. Dit kan via mecha-
nische plaqueverwijdering en chemi-
sche plaque controle. Algemeen wordt 
er geadviseerd om 2 keer per dag ten 
minste 2 minuten te poetsen. Dit liefst 
met een roterend-oscillerend-pulse-
rende tandenborstel, beter gekend als 
“de elektrische borstel” met haar klei-
ne ronde borstelkopje. Onafhankelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat de 
roterend-oscillerende technologie ef-
fectiever is in het verwijderen van pla-
que en verminderen van tandvleespro-
blemen dan een handtandenborstel.
Daarnaast kan je een antibacteriële 
tandpasta gebruiken. Een tandpasta 
met tinfluoride helpt beter om plaque-
opbouw en tandvleesproblemen effec-
tiever te verminderen dan een gewone 
fluoride tandpasta.

Aangezien ook een deel van de tand-
plak tussen je tanden zit, moet je ook 
dagelijks tussen je tanden reinigen, 
via een tandenstoker, floss of een ra-
gertje. 

Tandheelkunde

IN HET KORT 
Poets 2 keer per dag je tanden 
met een elektrische tanden-
borstel met een kleine ronde 
kop en gebruik een antibac-
teriële tandpasta om de pla-
quegroei gedurende de dag 
onder controle te houden. En 
reinig zeker ook tussen je tan-
den!

Als je een afspraak maakt op het 
ALS-secretariaat houd dan wat extra
 tijd vrij om je te laten meenemen 
door een sympathieke
tandarts(assistent(te)) 



Steunen en giften

Er zijn zo van die momenten waarop je 
graag een persoonlijk diepste gevoelen 
wilt delen met al diegenen die je graag 
hebt. Dat kan zijn: een overlijden of de 
herinnering aan een verlies dat je diep 
heeft getroffen of een meer heuglijke 
gebeurtenis zoals een jubileum, een 
verjaardag … Je brengt mensen samen 
en je bent dankbaar dat je dat diepe 
gevoelen kunt delen met mensen die 
je een hart onder de riem steken of die 
samen met jou een feestelijk glaasje 
heffen. Je vraagt hen geen geschen-
ken, geen bloemen of geen kransen. 

Maar je gasten van hun kant komen 
niet graag met lege handen. Dat is een 
mooie gelegenheid om je uitnodiging 
te kaderen in een goed doel, bv. de 
ALS Liga en haar doelstellingen door 
een storting op het rekeningnummer 
BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB.

Achteraf brengen we jou in een dank-
brief verslag uit van de totale op-
brengst van je initiatief. Alle individuele 
schenkers die ingaan op jouw uitnodi-
ging krijgen van ons een dankbrief en 
een Fiscaal Attest indien hun gift 40 

euro of meer bedraagt. De overheid 
maakt schenken aan het goede doel 
aantrekkelijk: giften geven recht op 
een belastingvermindering van 45% 
van de werkelijk gedane gift, los van de 
hoogte van je inkomen.

Geen bloemen of kransen 
maar eventueel 
een gebaar aan 
de ALS Liga België vzw.
Via rekeningnummer
BE28 3850 6807 0320 en BIC
BBRUBEBB
met de vermelding
“Ter nagedachtenis van …”
Meer en meer maken familieleden die 

een uitvaart organiseren voor hun ge-
liefden van deze mogelijkheid gebruik.

Hiermee proberen ze hun respect voor 
onze werking uit te drukken en een bij-
drage te leveren tot ondersteuning van 
lotgenoten getroffen door dezelfde 
ziekte.

Meer info vind je onder de topic 
Giften, bij de rubriek Steunen, 
op onze website ALS.be

Voor jouw gift 
groot of klein,
moet je bij de 

ALS Liga zijn. ©

Voorstel van de ALS Liga België voor iedereen die bij een bijzondere herden-
king, gelegenheid of “In Memoriam” een speciaal gebaar wil stellen in de strijd 
tegen ALS …

https://als.be/nl/Steunen
https://als.be/nl/Steunen
https://als.be/nl/Steunen


Fiscale Attesten 
& Duo legaten
De ALS Liga heeft officieel de verlen-
ging ontvangen om t/m 2018 fiscale 
attesten uit te schrijven aan schen-
kers voor hun giften vanaf 40 euro.

Belangrijke fiscale wijziging 
voor de aftrek van giften
Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten-
jaar 2012) werden de bepalingen met 
betrekking tot giften gewijzigd. Giften 
(minimaal 40 euro op jaarbasis) gaven 
vroeger recht op een belastingaftrek: 
hoe hoger je inkomen was, hoe gro-
ter het bijbehorende voordeel. Giften 
geven nu recht op een belastingver-
mindering van 45% van de werkelijk 
gedane gift, los van de hoogte van uw 
inkomen.

Wijzigingen van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 
1992
De bepalingen onder 3° tot 8° van het 
artikel 104, en de artikelen 107 tot 111 

worden opgeheven en vervangen door 
het artikel 14533, §1, eerste lid, 1°, e, 
van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992.

Voorwaarden fiscaal attest
Wanneer de ALS Liga giften ontvangt 
van 40 euro en meer per kalenderjaar is 
zij gemachtigd een fiscaal attest uit te 
schrijven voor de schenker.

Dit fiscaal attest moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen om als geldig 
beschouwd te worden bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën.

Zo mag een gift, waarvoor een fiscaal 
attest afgeleverd wordt, slechts een 
belastingvoordeel opleveren voor de 
schenker(s) wanneer deze afgestaan 
wordt zonder tegenwaarde. Er mag ook 
geen fiscaal attest afgeleverd worden 
voor stortingen die ontstaan zijn uit 
collectieve geldinzamelingen. Ook niet 
voor stortingen die niet rechtstreeks op 
de rekening gestort werden van waar-
uit een fiscaal attest kan uitgeschreven 
worden.

Wij kunnen een fiscaal attest uitreiken 
enkel indien wij over de volgende ge-
gevens beschikken: uw naam en voor-
naam (in deze volgorde, zoals vermeld 
op jouw persoonlijke eID), de naam 
en voornaam van uw partner (in deze 
volgorde zoals vermeld op zijn/haar 
eID, indien wettelijk gehuwd of - sa-
menwonend), uw domiciliërings- en 
e-mailadres, uw geboortedatum of 
rijksregisternummer. Bedrijven die een 
fiscaal attest wensen, dienen ook wver-
plicht hun ondernemingsnummer te 
vermelden.

Deze voorwaarden kunt u ook nalezen 
op onze website onder de topic Giften, 
bij de rubriek Steunen.

Wij raden u aan bij twijfel,
en om misverstanden te vermijden, 
ons secretariaat te contacteren 
op fisc.attest@ALS.be 
of 016/23 95 82.

Neem de ALS Liga op 
in uw testament 
en/of duo legaat. 
Soms kunnen uw erfgenamen een ho-
gere netto erfenis ontvangen terwijl u 
ook nog aan het goede doel schenkt!

Wat is het duo legaat?
Het duo legaat is een legale methode 
die een erflater de mogelijkheid geeft 
een deel van zijn/haar vermogen aan 
een goed doel te schenken en een an-
der deel aan zijn/haar erfgenamen na 
te laten.

Dankzij dit duo legaat 
slaat de erflater twee vliegen 
in één klap:
1.  Een deel van het geld gaat naar een 

goed doel;
2.  Het duo legaat kan fiscaal voordelig 

zijn: Artikel 64 van het Wetboek van 
Successierechten bepaalt immers 
dat men een persoon als erfgenaam 
kan aanstellen zonder dat deze 
successierechten dient te betalen, 
echter op voorwaarde dat een an-
dere persoon of een vereniging de 
successierechten voor zijn rekening 
neemt.

Dit betekent concreet dat de erfgena-
men meer uit hun erfenis ontvangen 
omdat ze minder successierechten (= 
belasting op de nalatenschap) moeten 
betalen. Wie houdt er op het einde van de 
rit niet graag meer over dan verwacht…

Er is echter een maar… Een duo legaat 
geeft erfgenamen weliswaar de moge-
lijkheid meer nalatenschap te krijgen, 
maar jammer genoeg geldt dit niet in 
elke situatie: er zijn immers specifieke 
voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden.

Bezoek onze website ALS.be 
voor meer gedetailleerde informatie 
onder de topic Minder belastingen 
bij nalatenschap, 
bij de rubriek Steunen.

Campagne: 
Mogen wij u vragen onze brochure zo ruim mogelijk te verspreiden, bijvoorbeeld via uw eigen notaris en die in 
uw omgeving? Het is daarbij niet nodig de brochure af te drukken; wij sturen jullie graag de nodige exemplaren 
op. Stuur ons een bericht via administratie@ALS.be

https://als.be/nl/testament-minder-belastingen-nalatenschap
https://als.be/nl/testament-minder-belastingen-nalatenschap
https://als.be/nl/testament-minder-belastingen-nalatenschap
https://als.be/nl/testament-minder-belastingen-nalatenschap
https://als.be/nl/testament-minder-belastingen-nalatenschap


ALS Mobility & Digitalk

Op deze pagina vind je hoe pALS een 
hulpmiddel bij ALS Mobility & Digi-
talk vzw (ALS M&D) gratis kunnen 
ontlenen.

De ALS-hulpmiddelen 
uitleendienst
Eén van de redenen voor het ont-
staan van deze eigen dienstverlening 
is de lange wachttijd bij de overheids-
instanties. Door de administratieve 
rompslomp bij de openbare instanties 
moeten mensen met ALS vaak te lang 
wachten op hun hulpmiddelen. Van-
daar dat de beslissing i.v.m. het aan-
gevraagde hulpmiddel dikwijls pas 
toekomt wanneer de aandoening al 
zodanig geëvolueerd is dat het aange-
vraagde hulpmiddel al niet meer toe-
reikend en functioneel is. Of met an-
dere woorden, door het snel evolutieve 
aspect van ALS komt de beslissing van 
de overheden vaak te laat.

Daarenboven moet je voor je 65ste 
verjaardag ingeschreven zijn bij de 
bevoegde instanties om aanspraak te 

kunnen maken op tussenkomsten en/
of terugbetalingen bij de aankoop van 
hulpmiddelen. Wanneer je na je 65 jaar 
wordt getroffen door ALS moet je bijna 
alles zelf bekostigen, wat financieel een 
zware dobber is.

ALS M&D werkt onder andere met toe-
stellen geschonken na het overlijden 
van pALS, schenkingen van service-
clubs of door ALS M&D aangekochte 
toestellen.

Al deze hulpmiddelen worden onder-
houden en aangepast door specialis-
ten, zodat de service optimaal en vak-
kundig verloopt. 

Alle aanvragen voor reparaties en aan-
passingen aan hulpmiddelen ontleend 
bij ALS M&D moeten gedaan worden 
bij de organisatie zelf. De werken wor-
den enkel in opdracht van ALS M&D 
uitgevoerd. Indien de reparaties niet 
via ALS M&D verlopen of wanneer be-
schadigingen door nalatigheid van de 
ontlener werden veroorzaakt, worden 
deze reparatiekosten sowieso niet door 
ALS M&D ten laste genomen.

Voorwaarden 
bij uitlening 
van materiaal
De hoofdactiviteit van ALS Mobili-
ty & Digitalk vzw is het adviseren over 
en uitlenen van hulpmiddelen. Het 
ontlenen van een hulpmiddel is volle-
dig gratis. ALS M&D vraagt enkel een 
waarborg, die afhankelijk is van het 
aangevraagde materiaal. pALS dienen 
wel ‘gratis’ geregistreerd te zijn bij de 
ALS Liga.

Deze waarborg wordt teruggestort na 
teruggave van het ontleende toestel. 

Bij het ontlenen zijn deze toestellen 
steeds in goede staat van werking, 
gereinigd en gedesinfecteerd. Van-
zelfsprekend verwachten wij dan ook 
dat ze proper terugkomen. Het des-
infecteren gebeurt op kosten van de 
ALS M&D. Regelmatig worden er ech-
ter hulpmiddelen teruggebracht die 
niet proper zijn. Wij willen dan ook vra-
gen aan familie en vrienden van pALS 
erop toe te zien dat de hulpmiddelen 
schoongemaakt worden alvorens ze in 

Het project Helpdesk ALS Digitalk (communica-
tiehulpmiddelen voor pALS) wordt mogelijk ge-
maakt door de Dienst Welzijn en Gezondheid van 
de Provincie Vlaams-Brabant.



te leveren. Zo niet zullen wij jammer 
genoeg de waarborg of een gedeelte 
ervan moeten inhouden voor het beta-
len van de reinigingskosten. 

Terzelfder tijd willen wij je attent maken 
op het feit dat de uitgeleende hulpmid-
delen niet altijd te gepasten tijde terug-
gebracht worden, maar soms heel lang 
nadat de patiënt ze niet meer gebruikt 
of kan gebruiken of na overlijden. Dat 
is niet alleen in het nadeel van andere 
patiënten die misschien wachten op 
deze hulpmiddelen, maar ook voor ons 
brengt dit problemen mee. We zullen 
daarmee dan ook rekening houden bij 
het terugbetalen van de waarborg. 

Er wordt een contract opgesteld waarin 
het ontleende materiaal wordt geno-
teerd alsook de waarborg die werd be-
taald. Aan de achterzijde van dit con-
tract staan de algemene voorwaarden 
vermeld. Zo blijven de ontleende hulp-
middelen eigendom van ALS M&D en 
bij niet-naleving van de voorwaarden 
heeft ALS M&D het recht een huurprijs 
te vragen afhankelijk van het terug te 
vorderen type hulpmiddel of het hulp-

middel. Alle hulpmiddelen via wie/
waar dan ook ontleend en die eigen-
dom zijn van ALS M&D, moeten op het 
secretariaat te Leuven worden binnen-
gebracht. Enkel op deze wijze kan de 
waarborg terugbetaald worden.

Uw aanvraag 
bij de Belgische 
overheidsinstanties
Bij het opstellen van jouw eventuele 
aanvraag bij de door jou gekozen in-
stantie (MDT, maatschappelijk assistent 
…) moet aandacht worden besteed 
aan het snelle en evolutieve karakter 
van ALS. De aanvraag moet dan ook 

toekomstgericht zijn. Hiermee bedoe-
len wij dat, wanneer je bijvoorbeeld 
een aanvraag voor een rolwagen doet, 
deze ook mee moet kunnen evolueren 
met de ziekte en de daaraan verbon-
den aanpassingen. Vergeet niet dat het 
door de overheid aan jou toegewezen 
apparaat pas na 4 jaar kan worden ver-
nieuwd. 

Ook voor communicatieapparatuur 
mag je zeker niet wachten tot je spraak 
vrijwel volledig is weggevallen.

Uitgebreide informatie 
vind je bij de rubriek ALS M&D, 
op onze website  ALS.be

Transportvergoeding
Het door jou gewenste hulpmiddel in uitleen dient bij ons in Leuven zelf 
afgehaald en later ook teruggebracht te worden. Indien dit echter onmo-
gelijk is, kan het transport door ons verzorgd worden tegen vergoeding. 
Die vergoeding bedraagt € 0,40 per kilometer, met een minimumvergoe-
ding van € 20.

ALS.be
ALS.be
ALS.be


Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte

contre la pauvreté, la coopération au développement et des 
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque 

joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, la ligue SLA belgique a choisi pour 

partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité. Elle 
remercie dès lors les joueurs pour leur soutien ! 

#chacuncompteDe Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de
schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk

onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 
solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, 

maakt een wereld van verschil. 
De ALS Liga België voor de Nationale Loterij als betrouwbare 

partner om haar projecten te realiseren en bedankt dan ook de 
spelers voor de steun! 

#iedereenteltmee 



Nuttige adressen  
van de neuromusculaire  
referentiecentra 
(NMRC’S)

UZ Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven 
016 34 35 08
marielle.verbeek@uzleuven.be
www.uzleuven.be

UZ Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gent
09 332 62 29
secretariaatnmrc@uzgent.be
www.uzgent.be

UZ Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 45 08
iris.smouts@uza.be
www.uza.be

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
02 531 53 11
florence.moreau@inkendaal.be
www.inkendaal.be

UZ Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
02 477 88 16
veronique.bissay@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be

UCL Saint-Luc
AV. Hippocrate 10, 1200 Brussel
02 764 13 11
peter.vandenbergh@uclouvain.be
www.saintluc.be

CHR de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 
4000 Luik
04 225 61 11
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
Rendez-vous: 04 225 60 70;
Medisch secretariaat: 04 225 70 80;
Universitair secretariaat: 04 225 63 91
www.chrcitadelle.be

Erasmus Bruxelles
Route de Lennik 808, 1070 Brussel
Verantwoordelijke Dr. G. Rèmiche:
02 555 81 25 en 02 555 68 55;
Dokter Françoise Degreef:
02 555 33 94;
Assistente Géraldine Decrolière:
02 555 34 73
geraldine.decroliere@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be

MaMuze®-fonds
Jouw gift in het kader van MaMuze wordt 100% 
besteed aan volgende doelen:

Gezocht: vrijwilligers
Voor allerlei taken zoals vertalen (NL-FR-EN-DE), fondsenwerving, 
administratieve krachten, technieker of mecanicien, 
social media …

Bezoek op onze website ALS.be, de topic Werken bij de Liga 
bij de rubriek ALS Liga, voor meer vrijwillige taken en informatie.

MaMuze®
Het leven van pALS is omwille van 
hun hoge zorgnood doorgaans vol-
ledig teruggeplooid op de thuissitu-
atie. In combinatie met het psycho-
logisch verwerkingsproces van hun 
ziekte zijn zij daardoor zeer vatbaar 
voor sociaal en maatschappelijk iso-
lement. Het MaMuze-fonds van de 
ALS Liga wil daaraan verhelpen door 
pALS een aangename deelname aan 
het sociaal leven mogelijk te maken. 
Een aantal voorbeelden vind je hier-
onder:

Middelpunt staat steeds ter beschik-
king van alle ALS-patiënten, natio-
naal en internationaal. Het centrum is 
met steun vanuit het MaMuze-fonds 
multifunctioneel op vlak van toegan-
kelijkheid. Met jouw gift bezorg je 
pALS en hun familie een aangenaam 
verblijf aan de Belgische kust (www.
middelpunt.com).

Jaarlijks organiseert de ALS Liga haar 
ALS-contactweekend in het zorgver-
blijf Middelpunt. Om onze pALS er 
dat weekend een echt vakantiege-
voel zonder zorgen te laten beleven, 
bieden we hen tijdens het contact-
weekend relaxatie - en verwenthera-
pieën, ontspanningsmogelijkheden 

en hulpmiddelen aan. Zo kunnen zij 
even hun dagdagelijkse strijd verge-
ten door er samen met hun gezin, 
familie en vrienden ‘op uit te trekken’, 
terug op adem te komen, de frisse 
zeelucht op te snuiven… om dan met 
opgeladen batterijen terug naar huis 
te keren.

pALS de mogelijkheid bieden om 
deel te nemen aan ontspanningsac-
tiviteiten en evenementen die door 
de ALS Liga zelf, of door overige or-
ganisaties in samenwerking met ons, 
worden georganiseerd. Denk daarbij 
aan sportmanifestaties, culturele uit-
stappen, wandelen, fietsen, motor-
tochten, zeilen … Wil je geïnformeerd 
blijven over het MaMuze-fonds, raad-
pleeg dan geregeld onze website, 
sociale media en ons ALS Liga-maga-
zine.

Dankzij de bijdragen van velen lukt 
het ons een mirakel waar te maken!
Jij doet toch ook mee?
Doe een gift aan de ALS Liga via re-
keningnummer BE28 3850 6807 0320 
en BIC BBRUBEBB: Indien u het soci-
aal isolement van pALS wil verbreken, 
doe een gift aan de ALS Liga met ver-
melding ‘MaMuze fonds’.
Voor een gift vanaf 40 euro per jaar 
ontvangt u een fiscaal attest.

www.uzleuven.be
www.uzgent.be
www.uza.be
www.inkendaal.be
www.uzbrussel.be
www.saintluc.be
www.chrcitadelle.be
www.erasme.ulb.ac.be
https://www.als.be/nl/MaMuze
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga


DONEER VIA SMS
Stuur ALS per SMS naar 4334 
en doneer zo € 2,00 per verstuurd bericht 

ALS JE DURFT

€ 7315
RAISED

GOAL:
€ 10 000

Eet een hete peper, 
post je filmpje hiervan 
op sociale media. 
Nomineer 3 vrienden 
en daag ze uit 
hetzelfde te doen. 
Durven ze dit niet, 
moeten ze geld storten 
om onderzoek 
naar ALS te steunen.

ALS Liga België vzw 
BE28 3850 6807 0320
Vermelding:
ALSPepperChallenge
+ je naam

https://als.be/nl/ALS-Pepper-Challenge



