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Tot voor kort bestond er in België nog geen in ALS gespecialiseerd zorghotel. Dankzij het 
initiatief en de jarenlange inzet van de ALS Liga is er nu het zorgverblijf Middelpunt. In 
Middelpunt te Middelkerke, kunnen onze pALS (patiënten met ALS) terecht voor een 
vakantie, een weekendje weg of een langer verblijf, in een omgeving die volledig 
aangepast is aan hun noden en waar de klok rond gespecialiseerde zorg aanwezig is. 
Zeelucht, de rolstoeltoegankelijke zeedijk en het aangepast gemeentelijk zwembad zijn 

maar enkele van de ingrediënten die garant staan voor een echt vakantiegevoel. 

Wij willen voor iedere pALS een onvergetelijk verblijf in Middelpunt mogelijk maken. Met 
dit doel werd het MaMuze fonds opgericht. Het MaMuze fonds ondersteunt ALS-patiënten 
ter plaatse. Hun familie, vrienden en verzorgers kunnen op adem komen en de zorgtaak 
voor even aan anderen overlaten. In Middelpunt worden, naast een aantal relaxatie- en 
verwentherapieën, ook tal van ontspanningsmogelijkheden en hulpmiddelen aangeboden. 
Zo zorgen we voor een vakantiegevoel voor onze gasten. Op elke verdieping is een 
badkamer met Parkerbad voorzien. Ontspannen kan in de lounge of op het buitenterras. 

Ook vergaderruimtes voor seminaries, meetings en presentaties werden voorzien.

Dankzij het                         fonds maken we dit alles mogelijk voor onze pALS.

Vakantie, de batterijen opladen en ontsnappen aan de dagelijkse sleur, we hebben er 
allemaal af en toe nood aan. ALS-patiënten kunnen niet zomaar hun koffers pakken en 
vertrekken. Wij nodigen u uit om, samen met ons, de pALS een zorgeloos verblijf te 
schenken en hen even hun dagdagelijkse strijd te doen vergeten. We willen met 
Middelpunt mooie dagen maken voor onze pALS. Elke gift is belangrijk en maakt een 
verschil. Voor uw gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. Voor grote giften krijgt u 

een extra certificaat en een erevermelding.

Bronzen Gift: 2.500€
Zilveren Gift: 5.000€

Gouden Gift: 10.000€
Diamanten Gift: 15.000€
Briljanten Gift: 25.000€

Platina Gift: 50.000€
Rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

met vermelding: ‘MaMuze’fonds

Geef ALS Uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!

Onder de Hoge Bescherming van H.M. de koningin
Lid van de Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen
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Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij 
bij het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen 
in het daarvoor bestemde fonds.  Hiermee garanderen wij onze schenkers 

een correcte bestemming van hun financiële steun.

‘A cure for ALS’

Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘A cure for ALS’.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 

mamuze

Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘MaMuze’ fonds.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB
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(model)
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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@alsliga.be
www.ALSLIGA.be
Openingsuren:
ma., di., do. en vr. van 09.00u tot 16.00u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02
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Geef ALS uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!  
Wanneer ALS je leven overvalt... valt je lichaam stil.

Hallo,
Het jaar zit er weer bijna op.

Het was ook dit jaar weer een lieve deugd om iedereen be-
zig te zien met organiseren en sponsoren voor ALS op vele 
vlakken. Het aantal activiteiten ten voordele van de Liga en 
‘A Cure for ALS ’ zijn weer flink gestegen. Net zoals in het 
kader van Music For Live voor de Liga. Een zeer mooi initia-
tief van Studio Brussel waarbij niet één maar alle goede doe-
len in de kijker kunnen geplaatst worden door hun fundrai-
sers. Als je zoals de Liga gedurende haar ganse bestaan aan 
velen ondersteuningen biedt en het leven van pALS aange-
namer probeert te maken dan heb je natuurlijk mensen die 
iets terug willen doen. 

De Liga blijft in 2014 haar huidige engagement aanhouden 
naar de mensen toe die getroffen zijn door ALS. Wij hopen 
dat u dat voornemen ook heeft zodat er zo meer en meer 
activiteiten komen voor onderzoek naar ALS. Zolang er geen 
remedie bestaat voor ALS zullen we de handen in elkaar die-
nen te blijven slaan om zelf een gedeelte van de middelen te 
voorzien. Heeft u ook goede voornemens om in 2014 iets te 
ondernemen voor A Cure for ALS maar weet u nog niet wat, 
dan kan je ideeën opdoen op onze website via de link “zelf 
een actie organiseren”.  

Het ALS-onderzoekfonds ‘A Cure For ALS’ werd toegewezen 
aan Prof. Philip Van Damme voor aankoop van apparatuur 
om motorneuronen afkomstig van stamcellen mee te karak-
teriseren. Daarnaast bekroonden we twee jonge onderzoe-
kers, met name Dr. Elke Bogaert om de rol van hexanucleo-
tide herhalingen in C9orf72 te bestuderen in de fruitvlieg, 
en Dr. Louis De Muynck voor deelname aan een internati-
onale studie naar de genexpressie van hexanucleotide her-
halingen in C9orf72 in bloedstalen van pALS. De donatie 
in ‘A Cure for ALS’ door een gulle sponsor op basis van de 
Facebook-actie ‘Like to Strike ALS ’ wordt afzonderlijk aan-
gewend om de Belgische deelname aan het internationaal 
DNA project MinE, naar de genetische basis van ALS, moge-
lijk te maken. Deze onderzoekers zullen u en ons uitvoering 
informeren waarvoor de middelen gebruikt worden, welke 
de verwachtingen zijn van hun onderzoek, de nodige feed-
back leveren en hun resultaten bekend maken. A Cure for 
ALS-middelen worden rechtstreeks aan de onderzoeker en 
zijn onderzoek besteed. Dat lijkt ons de beste manier om uw 
voorziene fondsen 100% optimaal te investeren. 

Natuurlijk moeten onze overheden ook meer inspanningen 
leveren en daar gaan wij ook aan de kar duwen en trekken 
want er moet meer gebeuren om tot oplossingen te kunnen 
komen. Met de verkiezingen in mei voor de deur is het de 
ideale gelegenheid om alle politieke partijen en hun verte-
genwoordigers hier attent op te maken.

Weer een handvol projecten en fondsen werden onderno-
men het afgelopen jaar, het ene met succes, het ander niet. 
That’s the life: het 3M-fonds werd een succes in de eerste 

ronde en dit dankzij jullie massaal aantal stemmen, bedankt. 
Op 16 december zitten we in de finale in Zoeterwoude (Ne-
derland) en hoe dat zal aflopen kan je volgen via onze web-
site. Fingers crossed. 

Aan het hulpmiddelenproject op federaal vlak wordt nog 
steeds gewerkt. De 6de staatshervorming vertraagt de on-
derhandelingen enorm. Een welgekomen excuus voor som-
migen. U kunt ook nog steeds inschrijven voor het Flanders’ 
Care project met communicatiehulpmiddelen. Dit project 
biedt aan Nederlandstalige pALS die niet meer vlot schrif-
telijk en/of mondeling kunnen communiceren gratis en snel 
een communicatietoestel aan. Daarbij wordt het gebruik 
van dit toestel opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. Op 
deze manier streven we ernaar dat pALS in elke fase van de 
ziekte kunnen blijven communiceren met de omgeving. 
Men moet soms een drempel nemen om vertrouwd te raken 
met een toestel. We adviseren pALS dan ook om zo spoedig 
mogelijk aan de slag te gaan met een communicatietoestel. 
Je leest hier meer over verderop in deze nieuwsbrief.

De Like To Strike-actie moet ook in 2014 verdergezet en wei-
der verspreid worden want één jaar blijkt toch te kort te zijn 
om 20.000 clicks te verzamelen. In eerste instantie vind ik 
het vreemd dat de clicks niet sneller toenemen. Je hoeft ten-
slotte toch niet meer te doen dan één muisklik. Het geld dat 
hieraan verbonden is, mag niet onaangeroerd blijven. We 
hopen dit jaar toch +/-10.000 likes/euro’s te kunnen halen 
voor wetenschappelijk onderzoek naar ALS. De rest zal voor 
volgend jaar zijn. Ik roep iedereen op die een activiteit doet, 
een familiefeest geeft,… om de deelnemers aan te zetten 
om een like uit te brengen op www.fb.com/ALSLiga om op 
die manier het rendement van uw initiatief nog meer glans 
te geven.

Geniet ondertussen ook van MIDDELPUNT aan zee. De win-
ter arrangementen kunnen ook deugd doen. 

Van harte bedankt allemaal voor uw steun, uw inzet, uw en-
gagement, uw goede voornemens en uw initiatief het ko-
mende jaar. 

Traditioneel vindt u ieder jaar in deze warme periode een 
overschrijving toegevoegd aan de nieuwsbrief. Deze laat u 
toe een Kerst / Nieuwjaarsgift te doen. U kan uw gift ook on-
line uitvoeren via onze website.

Ik wens u allen een fijn eindejaar en een goede start in 
2014.

Danny



United in the world-wide fight against als/Mnd

Belangrijke stap op weg naar genezing van sporadiscHe als - 17-10-2013
experimentele gentHerapie in een muismodel van sporadiscHe als
Graduate School of Medicine
Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) ont-
wikkelt zich voornamelijk op middel-
bare leeftijd en ouder en wordt geken-
merkt door progressieve spierzwakte 
en musculaire atrofie. Er is geen be-
handeling voor deze ongeneeslijke 
neurologische ziekte die tot de dood 
leidt als gevolg van de verlamming van 
de ademhalingsspieren, en dit binnen 
een paar jaar. De onderzoeksgroep van 
project Professor Shin Kwak (visiting 
onderzoeker, klinisch laboratorium bio-
technologie, Centrum voor pathobio-
logie en integratiegeneeskunde, Gra-
duate School of Medicine, Universiteit 
van Tokio; Project Professor, Clinical Re-
search Center voor geneeskunde, Inter-
nationale Universiteit voor gezondheid 
en welzijn) had in eerder onderzoek 
ontdekt dat het enzym ADAR2 betrok-
ken was bij celdood van neuronen in 
niet-familiale ALS, die voorkomt in de 
grote meerderheid van de gevallen van 
de ziekte.
© team Kwak, een enkele intraveneuze 
injectie van de AAV9 vector leverde met 
succes het menselijke ADAR2 (RNA be-
werkend enzym) gen aan motorische 
neuronen van AR2 muizen, waaruit het 
ADAR2 gen selectief was weggehaald 
uit de motor neuronen, om zo een me-
chanisch muismodel voor sporadische 
ALS te maken. De resulterende expres-
sie van het ADAR2 voorkwam effectief 
de dood van motorneuronen in de AR2 
muizen en progressieve motorische 
dysfunctie.
In deze studie hebben Project Profes-
sor Kwak en Project Onderzoeker Take-
nari Yamashita (klinisch biotechnologie 
laboratorium, Centrum voor pathobio-
logie en integratie geneeskunde, Gra-
duate School of Medicine, Universiteit 
van Tokio), in samenwerking met de 
onderzoeksgroep van Special Profes-
sor Shinichi Muramatsu’s (Jichi Medical 
University), een adeno-associated virus 

serotype 9 (AAV9) vector ontwikkeld 
waardoor gen toelevering alleen aan 
de neuronen van muis in de hersenen 
en het ruggenmerg toegestaan wordt. 
Nadat deze vector werd toegediend 
door intraveneuze injectie in de spora-
dische ALS-muizen (AR2), slaagden de 
onderzoekers er met succes in om voor 
de eerste keer de degeneratie en het 
verlies van motorische neuronen en de 
progressie van de symptomen van de 
ziekte te stoppen.
Bovendien, zelfs wanneer toegediend 
na het ontstaan van symptomen, leid-
de de expressie van het ADAR2 gen in 
motorische neuronen tot stopzetting 
van het proces dat leidt tot celdood 
en symptomen als gevolg van celdood 
werden zonder eventuele schijnbare 
neveneffecten voorkomen. Conventio-
neel denkt men dat het moeilijk is om 
genetisch materiaal in de hersenen en 
het ruggenmerg in te brengen door 
intraveneuze injectie, maar een enkele 
intraveneuze injectie was voldoende 
voor langdurige expressie van een ef-

fectieve hoeveelheid van het ADAR2 
gen door het gebruik van de AAV9 vec-
tor om genexpressie alleen in neuro-
nen te triggeren.
Hoewel dit resultaat in een muismo-
del werd bereikt, denkt men dat een 
soortgelijk moleculair mechanisme 
ten grondslag ligt aan sporadische ALS 
bij menselijke patiënten, en vermits 
het menselijk ADAR2 gen een thera-
peutisch effect had in het muismodel, 
wordt verwacht dat een soortgelijke 
vorm van gentherapie effectief zal zijn 
bij de behandeling van menselijke ALS. 
De AAV9 vector staat bovendien be-
kend als veilig, en na bevestiging van 
de veiligheid van de verbeterde AAV9 
vector en het bepalen van de optimale 
dosering, is het te hopen dat dit on-
derzoek een nieuwe route naar de be-
handeling van ALS opent. Gentherapie 
heeft momenteel een sterk imago als 
een vervangende therapie voor zeld-
zame genetische aandoeningen, maar 
dit onderzoek is uniek omdat het toont 
dat gentherapie zelfs mogelijk is in spo-

http://www.alsmndalliance.org/


radische gevallen als de moleculaire 
pathologie van de ziekte is doorgrond.
Dit onderzoek werd gepubliceerd in 
EMBO moleculaire geneeskunde (24 
September 2013 online editie). De hui-
dige studie werd uitgevoerd met de 
steun van het Japans wetenschap en 
technologie Agentschap voor strate-
gische fundamentele onderzoekspro-

gramma’s (CREST) en het ministerie 
van gezondheid, arbeid en welzijn voor 
middelen voor aan ziekte-gerelateerde 
handicaps Research Program
Artikel: Takenari Yamashita, Hui Lin 
Chai, Sayaka Teramoto, Shoji Tsuji, 
Shimazaki Kuniko, Shin-ichi Muramat-
su en Shin Kwak, 
“Redding van fenotype van amyotrofe 

lateraal sclerose in een muismodel na 
intraveneuze toelevering van AAV9 
-ADAR2 aan motorneuronen.”
EMBO moleculaire geneeskunde on-
line editie: 2013/9/24 (Japan keer), 
doi: 10.1002/emmm.201302935.

Bron: The University of Tokyo 
vertaling: ALS Liga: Anne

 

neuralstem studie Begint in micHigan - 15-10-2013 
meer patiënten worden ingesloten in Het u-m en de emory university in deze fase ii studie

Newswise-ANN ARBOR, Mich.
Twee patiënten met amyotrofe lateraal 
sclerose (ALS) hebben stamcel injecties 
in hun ruggenmerg gekregen aan de 
University of Michigan Health System 
– dat zijn de eerste twee die de expe-
rimentele injecties in Michigan krijgen 
als onderdeel van een nationale klini-
sche studie.
Beide vrijwillige patiënten zijn terug 
naar huis en krijgen follow-up moni-
toring en worden getest om U-M on-
derzoekers de veiligheid en eventuele 
potentiële effecten van de injecties, te 
helpen beoordelen.
Meer patiënten met de ziekte worden 
geëvalueerd voor mogelijke deelname 
aan de proef op U-M en in Emory Uni-
versity.
De fase II studie is goedgekeurd door 
de Amerikaanse Food and Drug Admi-
nistration en wordt gefinancierd door 
Neuralstem, Inc., een bedrijf in Mary-
land, waarvoor de studie als product 
stamcellen test. De klinische proef be-
oogt het effect dat geïnjecteerde stam 
cellen wellicht hebben op motorische 
neuronen te bestuderen. Dit zijn spier-
controlerende zenuwcellen die in ALS-
patiënten afsterven, waardoor ze hen 
uiteindelijk beroven van het vermogen 
om te lopen, te spreken en te ademen.
Eva L. Feldman, M.D., Ph.D., Russell N. 
DeJong hoogleraar neurologie aan de 
U-M Medical School en directeur van 
het A. Alfred Taubman Medical Re-
search Institute, is de hoofdonderzoe-
ker van de studie. Feldman werkt als 
onbetaalde adviseur voor het bedrijf, 
en heeft de analyse van de resultaten 
van de fase I studie afgesloten in 2012, 
uitgevoerd.
In de eerder dit jaar gepresenteerde 
gegevens, werden ruggenmerg injec-

ties van maximaal 100.000 cellen toe-
gediend in een veilig en goed verdra-
gen fase I studie uitgevoerd in Emory. 
De onderzoekers meldden mogelijke 
tekens dat in een deelgroep van de 
deelnemers, ALS-progressie zou kun-
nen onderbroken zijn.
“Er wordt ons toegestaan stelselmatig 
meer injecties en meer stamcellen te 
geven in deze fase 2,” aldus Feldman. 
“Wij zijn zeer blij dat het ons gelukt is 
om deze belangrijke studie naar de 
Universiteit van Michigan te halen.”
Parag Patil, M.D., Ph.D., een U-M neuro-
chirurg en biomedisch ingenieur, voer-
de beide operaties uit bij deze twee 
deelnemers in de U-M studie. Telkens 
werd de wervelkolom van de patiënt 
geopend en werd het ruggenmerg 
blootgesteld om cellen te ontvangen. 
De cellen werden ingebracht via een 
speciaal ontworpen toedieningsappa-
raat dat werd aangebracht op het bot 
van het ruggenmerg zo dat het kon 
meebewegen met de ademhaling van 
de patiënt ademhaling gedurende de 
ganse operatie.
Patil, een assistent-professor in U-M 
departement van Neurochirurgie, Neu-
rologie, Biomedische technologie en 
Anesthesiologie, en een Young Friend 
van het Taubman Instituut voor aan-
komende onderzoekers, werkt ook als 
een betaalde technisch adviseur voor 
Neuralstem om het toedienings appa-
raat verder te ontwikkelen.
Een derde deelnemer in deze fase II 
studie onderging dezelfde operatie in 
september aan de Emory University in 
Atlanta, de andere site van de studie.
Deze fase II met dosis escalatie is ont-
worpen om tot 15 ambulante patiën-
ten te behandelen in vijf verschillende 
doses cohorten, met versnelde dose-

ring en aangepast versneld schema 
voor behandeling. 
De eerste 12 patiënten, verdeeld in vier 
cohorten, krijgen alleen injecties in de 
cervicale regio van het ruggenmerg, 
waar de ademhalingsfunctie wordt ge-
controleerd. Deze eerste groep van drie 
patiënten ontvingen 10 cervicale injec-
ties van 200.000 cellen per injectie. De 
studie zal opklimmen tot een maxi-
mum van 20 cervicale injecties met tot 
400.000 cellen per injectie.
De laatste drie fase II patiënten krij-
gen injecties in zowel de cervicale als 
lumbale zones van de wervelkolom. 
Deze patiënten krijgen 20 injecties van 
400.000 cellen elk, in de lumbale re-
gio bovenop de 20 injecties die zij dan 
reeds hebben ontvangen in hun cervi-
cale regio.
De studie heeft ook een versneld sche-
ma voor behandeling, en is ontwor-
pen om vooruit te gaan a rato van een 
cohorte per maand met een maand 
tussen cohorten voor observaties. De 
onderzoekers verwachten dat alle pa-
tiënten kunnen worden behandeld te-
gen het einde van het tweede kwartaal 
2014.
Patiënten die op zoek zijn naar infor-
matie over de studie kunnen contact 
opnemen met de relevante dienst. 
Voor de University of Michigan Health 
System, bezoek: http://www.umclini-
calstudies.org/HUM00072488. Voor 
Emory gezondheidszorg, bel (404) 778-
7777.
Bezoek voor meer informatie over de 
ALS-behandeling en het onderzoek 
aan de U-M Health System, http://um-
health.me/UM-ALS.

Bron: Newswise 
Vertaling: ALS Liga: Anne

http://www.umclinicalstudies.org/HUM00072488
http://www.umclinicalstudies.org/HUM00072488
http://umhealth.me/UM-ALS
http://umhealth.me/UM-ALS


Al deze onderzoeken en meer vind je terug op onze website 
www.ALSLIGA.be onder de rubriek “Onderzoek”

verscHillende Beroepen geassocieerd met amyotrofe lateraal sclerose: is 
diesel uitlaat de link?
Abstract
De oorzaak van sporadische amyotrofe 
lateraal sclerose (sALS) blijft onbekend. 
We probeerden om erachter te komen 
of de beroepsmatige blootstelling aan 
toxische stoffen een rol in de patho-
genese van de ziekte speelt. In een 
patiënt-controle-onderzoek in gans 
Australië vergeleken we de levens-
lange beroepen van 611 sALS en 775 
controle individuen. Beroepen werden 
gecodeerd met behulp van landen spe-
cifieke evenals internationale classifica-
ties. Het risico op sALS voor elk beroep 
werd berekend met odds ratio’s en 
logistische regressie. Bovendien werd 
de literatuur doorzocht voor mogelijke 

links met toxische stoffen tussen onze 
bevindingen en beroepsmatige ver-
banden met sALS die eerder werden 
gerapporteerd. In onze studie was er 
een tendens naar een toegenomen ri-
sico op sALS voor mannelijke beroepen 
met lagere vaardigheden en taken, en 
omgekeerd voor beroepen met ho-
gere vaardigheden en taken. Van alle 
beroepen bleven alleen vrachtwagen-
chauffeurs, waar blootstelling aan die-
sel uitlaat gemeenschappelijk is, een 
verhoogd risico op sALS hebben voor 
alle beroepsgroepen. Een andere grote 
case-control studie heeft ook gevon-
den dat vrachtwagenchauffeurs risico 
hebben op sALS, en bijna twee derde 

van de beroepen, alsook de militaire 
functies, die eerder geassocieerd zijn 
met sALS hebben potentiële blootstel-
ling aan diesel uitlaatgassen. Kortom, 
twee van de grootste case-control 
studies over sALS hebben nu gevon-
den dat vrachtwagenchauffeurs een 
verhoogd risico op sALS hebben. Aan-
gezien blootstelling aan diesel uitlaat 
gemeenschappelijk is bij vrachtwagen-
chauffeurs, zoals in andere beroepen 
die reeds gelinkt werden aan sALS, zou 
blootstelling aan deze gassen de link 
met sommige van de beroepen die zijn 
gekoppeld aan sALS, kunnen verklaren.

Bron: Plos One 
Vertaling: ALS Liga: Anne

asu onderzoekers ontdekken nieuwe pad voor de aanpak van genetiscHe 
spierziekten

TEMPE, Ariz. – Gedurende decennia, 
hebben wetenschappers gezocht naar 
behandelingen voor myopathieën — 
genetische spierziekten zoals spierdys-
trofie en ALS. Nu heeft een interdisci-
plinair team van onderzoekers van de 
Arizona State en Stanford universitei-
ten, en de Universiteit van Arizona, een 
nieuw pad om te zoeken naar behan-
delingsmogelijkheden, ontdekt.

De onderzoeksresultaten van het team 
zijn beschreven in een artikel van begin 
deze week van de online editie van het 
tijdschrift Proceedings van de National 
Academy of Sciences (PNAS).
In gezonde omstandigheden, groeien 
of atrofiëren afzonderlijke spieren naar-
gelang de eisen. Echter, in gevallen van 
een trauma of bij myopathieën, acuut 
spier verlies, is een snelle toename van 
de spiergroei vereist. Deze snelle 
toenamen worden aangestuurd 
door de activering van een volwas-
sen stamcel populatie bekend als 
satelliet cellen. Onderzoekers gelo-
ven nu grip te hebben op dit pro-
ces dat een noodzakelijke stap is 
voor het ontwikkelen van effectie-
ve therapieën voor spier reparatie.
Jeanne Wilson-Rawls, associate 
professor in de School of Life Sci-
ences, en haar collega’s hebben 
onderzocht welke rol Numb — een 
gen bekend voor het regelen van 
de afbraak van eiwitten — speelt 

bij het bevorderen van spiergroei.
Universitair hoofddocent Jeanne Wil-
son-Rawls, Arizona State University 
School of Life Sciences. Een team van 
onderzoekers onder leiding van ASU 
wetenschappers hebben een nieuw 
pad ontdekt om mogelijke behande-
lingen voor genetische spierziekten te 
onderzoeken.

Jeanne Wilson-Rawls

http://www.ALSLIGA.be


 “Op basis van de eiwitten waarop het 
zich richt, menen we dat Numb op een 
‘cruciaal beslissings punt ‘zit waar satel-
liet cellen ofwel niet veranderen ofwel 
spiervezels worden,” zei Wilson-Rawls. 
“Nu weten we dat in muizen, waarin 
het Numb gen gemuteerd werd, ook 
een andere rol voor het gen is.”
De onderzoekers vonden dat Numb 
myostatine onderdrukt, een gen dat 
spiergroei beperkt en kan leiden tot 
spieratrofie.

“Dit maakt het gen een ideale doelwit 
voor de ontwikkeling van geneesmid-
delen die gericht zijn op de therapeu-
tische behandelingen van spier verlies,” 
voegde Wilson-Rawls eraan toe. “Onze 
bevinding toont de gekoppelde aard 
van de twee tegengestelde processen 
van groei en atrofie en opent nieuwe 
mogelijkheden om behandelingen van 
spierziekten verder te bestuderen,” zei 
Wilson-Rawls.
“We moeten ook rekening houden met 
parallelle inspanningen om signalen 

te onderdrukken van het proces van 
spieratrofie, bij het bevorderen van 
spiergroei bij patiënten met spierdys-
trofie,” zei Alan Rawls, associate profes-
sor aan de School of Life Sciences en 
mede-auteur van het artikel.
ASU onderzoekers ontdekten dat het 
Numb gen myostatine onderdrukt, een 
ander gen dat spiergroei beperkt en 
kan leiden tot spieratrofie.

Bron: Science Codex 
Vertaling: ALS Liga: Anne

onderzoeken gesteund via ‘a cure for als’
Het ALS-onderzoeksfonds ‘A cure for 
ALS’ was in 2013 zeer succesvol. Met 
de steun van onze pALS, hun familie, 
vrienden en sympathisanten kunnen 
we hierdoor niet minder dan 4 onder-
zoeksprojecten ondersteunen.
Professor Philip Van Damme (Depar-
tement Neurologie en Experimentele 
Neurologie; KULeuven/VIB en UZLeu-
ven) ontvangt de nodige co-financie-

ring om, sa-
men met 
gelden van 
het FWO-
Vlaanderen, 
apparatuur 
aan te schaf-
fen voor het 
elektrofysio-
logisch ka-
rakteriseren 
van men-

selijke motor neuronen afgeleid van 
geïnduceerde pluripotente stamcellen 

voor de studie van ALS. 
Dit jaar wensten we eveneens een aan-
tal jonge onderzoekers te steunen als 
motivatiebron voor hun gedrevenheid 
in het ALS-onderzoek. 
Dr. Elke Bogaert (Laboratorium voor 
Neurobiologie; KULeuven/VIB) ont-
vangt middelen om de fruitvlieg als 
dierenmodel te gebruiken voor onder-
zoek naar het pathogene mechanisme 
dat aan de basis ligt van FTLD/ALS ge-
i n d u c e e r d 
door hexa-
n u c l e o t i d e 
herhalingen 
in C9orf72. 
In haar on-
d e r z o e k s -
programma 
begeleidt zij 
Steven Boey-
naems die 
als doctoraatstudent zijn eerste stap-
pen zet in het ALS onderzoek. 

Drs. Louis De Muynck (Laboratorium 
voor Neurobiologie; KULeuven/VIB)  
wordt de kans geboden om deel te 
nemen aan een internationale genex-
pressie studie over C9orf72 GGGGCC 
herhaling expansie mutaties in ALS. In 
dit project werkt hij samen met overige 
gerenommeerde ALS-onderzoeksgroe-
pen verbonden aan UMC Utrecht, Ne-
derland en 
de Universi-
teit van Bres-
cia, Italië.
In onze 
v o l g e n d e 
nieuwsbrief, 
begin 2014, 
kan u een 
begrijpbare 
u i t e e n z e t -
ting met il-
lustraties van 
de hand van deze onderzoekers ver-
wachten.

project mine van start!
De donatie in ‘A Cure for ALS’ door 
een gulle sponsor op basis van de 
Facebook-actie ‘Like to Strike ALS’ 
(stand 31 dec) wordt afzonderlijk 
aangewend om de Belgische deelna-
me aan het internationaal DNA pro-
ject MinE, naar de genetische basis 
van ALS, mogelijk te maken. Like en 
deel onze pagina met jou vrienden 
om de teller en euro’s op te drijven. 
Dank u wel.
In het ALS Centrum is een nieuw groot-
schalig en grensverleggend interna-
tionaal onderzoek opgestart naar de 

genetische oorzaak van ALS, onder 
de naam project MinE. In dit onder-
zoeksproject worden zoveel mogelijk 
DNA profielen van ALS-patiënten en 
gezonde vrijwilligers onderzocht en 
vergeleken. Doel is een concreet aan-
knopingspunt te vinden voor nieuwe 
behandelingen van ALS. Zie www.pro-
jectmine.com en onze onderzoekspa-
gina voor meer informatie.
In project MinE worden – met behulp 
van DNA-chips – eerst delen van het 
DNA van 15.000 ALS-patiënten en 
20.000 gezonde mensen geanalyseerd. 

http://www.projectmine.com
http://www.projectmine.com
http://www.als-centrum.nl/onderzoek-2/meer-onderzoek/
http://www.als-centrum.nl/onderzoek-2/meer-onderzoek/


RWS-HANGERTJE
Sinds 28 Mei 2013 kan je bij RWS een hangertje krijgen waar belangrijke (medische) infor-
matie kan opgeslagen worden. Hier volgen een paar praktische richtlijnen:
Indien je lid bent van RWS is het juweeltje gratis, zoniet betaal je 20€.
Elk hangertje is uniek en klaar voor gebruik, je kan het zelf registreren met behulp van een 
computer en smartphone, maar je kan dit ook door MediBling laten doen mits een kleine 
meerprijs.
Om uw registratie zo doeltreffend mogelijk te kunnen invullen hebben we een aantal ge-
gevens van u nodig, zoals de naam en telefoonnummer van een contactpersoon in geval 
van nood en/of een belangrijke boodschap voor de hulpverleners. Vergeet ook niet om een 
duidelijke foto toe te voegen aan je bestelling !
Elk hangertje is voorzien van een roestvrijstaal bolletjes ketting. Je hebt daarbij de keuze 
tussen 3 lengtes :

50cm of 70cm (om rond de hals te dragen).
10cm (om te bevestigen aan een kledingstuk - of als sleutelhanger).

We raden je in elk geval aan dit juweel op een zo zichtbaar mogelijke plaats te hangen zodat hulpverleners het snel 
kunnen vinden !

HoE AANvRAGEN? 
Vul het formulier die je vindt op http://www.rws.be/web/over-rws/rws-hangertje/ (link onderaan de informe-
rende tekst) en stuur het samen met een duidelijke (pas)foto naar RWS, Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Ant-
werpen. Tél.: 03 272 51 63 tijdens de daguren - émail: info@rws.be

Dit betreft een ongekend groot aan-
tal patiënten en gezonde personen. 
Onderzoekers van het ALS Centrum 
vergelijken de verkregen data, op zoek 
naar genetische verschillen (ook wel 
het “graven” in data genoemd, of “mi-
ning” in het Engels). De gegevens van 
de deelprofielen worden vervolgens 
gecombineerd met de volledige DNA-
profielen van deze 15.000 patiënten en 
die van duizenden controles, verkre-
gen middels ‘whole genome sequen-
cing’ technieken. Juist de combinatie 
van deze twee processen is bijzonder: 
Het zal miljoenen genetische varianten 
in het DNA opleveren waarvan precies 
kan worden vastgesteld of deze al dan 

niet met ALS te maken hebben. Het 
uiteindelijke doel is een concreet aan-
knopingspunt te vinden voor nieuwe 
behandelingen.
Vanwege de ambitieuze opzet en de 
nauwe internationale samenwerking 
tussen wetenschappers is project MinE 
uniek op het gebied van ALS-onder-
zoek. De DNA-monsters die geanaly-
seerd worden komen niet alleen uit 
Nederland, maar uit heel Europa. Hoe 
meer DNA monsters geanalyseerd kun-
nen worden, hoe krachtiger project 
MinE zal zijn en hoe betrouwbaarder 
de resultaten. Dankzij de goede betrek-
kingen tussen ALS Centrum Nederland 

en vooraanstaande ALS-centra in Eu-
ropa – via het European Network for 
the Cure of ALS (ENCALS) – kon project 
MinE snel opgezet worden. Het project 
zal zich het komend jaar blijven uitbrei-
den. Er wordt gewerkt aan samenwer-
king met wetenschappelijke instituten 
in, onder andere, Engeland en de Ver-
enigde Staten.
Het project is een initiatief van pro-
fessor Leonard van den Berg en twee 
gedreven ALS-patiënten. Samen met 
Stichting ALS Nederland werven deze 
patiënten de benodigde fondsen voor 
de uitvoering van het project.

Bron: ALS Centrum Nederland

http://www.rws.be/web/over-rws/rws-hangertje/


OprOep ALS-OnderzOekSfOndS

A cure fOr ALS
ALS LigA BeLgië en het ALS-onderzoekSfondS Steunen 
wetenSchAppeLijk onderzoek.
De ALS Liga België is een patiëntenver eniging voor men-
sen die lijden aan Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS). De 
vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten en 
biedt een gediversifieerde dienstverle ning aan. Vooreerst 
verstrekt zij informatie over alle aspecten van de ziekte aan 
patiënten, hun intieme kring, en het ruimere publiek. Daar-
naast wordt wetenschappelijk onderzoek naar hun ziekte 
gefinancierd. Daarom volgen wij aandachtig de resultaten 
van dat onderzoek naar de aandoening. Vanuit deze func-
tie als onderzoekscommunicator verspreidt de ALS Liga de 
informatie via de website en nieuwsbrief, en worden er we-
tenschappelijke symposia georganiseerd. 

We trachten ieder jaar een actieve bijdrage te leveren aan 
versnelling van dat wetenschappelijk onderzoek naar ALS 
door fondsen ter beschikking te stellen van onderzoekers. 
Wij richten ons daarbij tot vorsers die zich in België specifiek 
toeleggen op deze ziekte, tot Belgische wetenschappers die 
er in het buitenland onderzoek naar verrichten, en tot toon-
aangevende internationale wetenschappers in het domein.

Als ethische fondsenwervers hebben wij besloten om de 
gelden die wij bij het publiek inzamelen voor steun aan 
wetenschappelijk onderzoek onder te brengen in het  
ALS-onderzoeksfonds. Daardoor garanderen wij onze schen-
kers een 100% correcte bestemming van de opgehaalde 
financiële steun. Onder het globale motto ‘A cure for ALS’ 
worden de giften vanuit dat ALS-onderzoeksfonds in de 
Kerstperiode uitgereikt aan de verkozen bestemmeling. Af-
hankelijk van de hoeveelheid ingezamelde fondsen hoopt 
de ALS Liga deze ondersteuning jaarlijks te kunnen toeken-
nen.

AAnvrAAg tot Steun vAnuit het ALS-onderzoekSfondS

Modaliteiten
1. Alle onderzoekers die zich in België specifiek toe-
leggen op ALS, en Belgische wetenschappers die in het 
buitenland onderzoek naar ALS verrichten, worden uit-
genodigd om een aanvraag tot financiële steun aan het 
ALS-onderzoeksfonds te richten, ongeacht hun vordering 
in het carrièrepad (bv. professor, geneesheer-specialist, 
postdoc of doctoraatstudent onder supervisie van een 
promotor) of affiliatie (bv. universiteit, (universitair) zie-
kenhuis, erkend Neuromusculair Referentie Centrum). 
Daarnaast kan ALS Liga België toonaangevende internati-
onale wetenschappers identificeren en hen aanmoedigen 
voor steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds te appliceren.
2. Alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar ALS 
zijn steunbaar, zowel vanuit een fundamentele, toegepaste 
als een klinische benadering.
3. Steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds kan zowel kade-
ren in een nieuw op te starten onderzoeksproject naar ALS, 
als een lopend onderzoeksproject naar ALS waarvoor de 
steun een versnelling of verdieping kan betekenen.
4. Steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds kan door de 
onderzoeker voor alle materiële middelen worden ingezet 

die het onderzoek bevorderen (apparatuur, onmisbare wer-
kingsmiddelenloonkost, …). De toegewezen financiële mid-
delen dienen integraal aan onderzoek naar ALS te worden 
besteed en hiervoor een duidelijke meerwaarde te beteke-
nen.
5. De onderzoeker die steun vanuit het ALS-onderzoeks-
fonds ontvangt, verbindt er zich toe regelmatig met de 
ALS Liga te communiceren over de voortgang van zijn/haar 
onderzoek naar ALS en de bereikte resultaten. Tevens zal hij/
zij visibiliteit aan de ALS Liga verlenen door bekendmaking 
van de steun via mediakanalen, en bij presentatie van het 
onderzoek aan derden.
6. Het ALS-onderzoeksfonds beoogt een jaarlijkse totale 
enveloppe aan financiële middelen van minimum € 20.000. 
Die wordt toegewezen afhankelijk van het aantal ingedien-
de projectaanvragen en hun belang voor het wetenschap-
pelijk onderzoek. Het is wenselijk de bestemming van het 
aangevraagde bedrag te concretiseren.
7. De toegewezen financiële middelen dienen integraal 
aan onderzoek naar ALS te worden besteed. Het is de ont-
haalinstelling waaraan de onderzoeker is verbonden niet 
toegestaan een gedeelte van de financiële middelen te 
gebruiken voor haar algemene werking (geen overhead af-
name toegestaan).
8. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van 
de ALS Cel Onderzoek aangevuld met wetenschappelijk ad-
viserende externen.
9. Uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum wor-
den indieners van een projectaanvraag ingelicht over de be-
slissing tot steun.

hoe een SteunAAnvrAAg indienen?
U kan jaarlijks tot en met 31 oktober een steunaanvraag in-
dienen bij de ALS Liga door het verzenden van:
1. Een Engelstalig geïntegreerd document (pdf ) naar het 
e-mailadres info@alsliga.be met vermelding “aanvraag ALS-
onderzoeksfonds”.  Dit document moet omvatten:

 – Identiteit, contactgegevens en affiliatie van de onderzoe-
ker.

 – Kort wetenschappelijk cv (max. 1 blz. ; inclusief max. 5 be-
langrijkste publicaties).

 – Korte uiteenzetting van het nieuw op te starten onder-
zoeksproject naar ALS, of het lopend onderzoeksproject 
naar ALS waarvoor de steun een stimulans kan beteke-
nen (max. 1 blz.).

 – Welke (concrete) bestemming zal aan de steun vanuit het 
ALS-onderzoeksfonds gegeven worden?

 – Via welke mediakanalen en verwachte presentaties van 
het onderzoek aan derden zal u deze steun bekendma-
ken?

2. Samen met een beknopte Nederlandstalige en Fransta-
lige samenvatting van dit document.

De ALS Liga België kan zelf toonaangevende internationale 
wetenschappers aanduiden en aanmoedigen om onder-
steuning vanuit A cure for ALS te ontvangen. 

mailto:info@alsliga.be
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ALS Liga België vzw
Rekeningnummer

Vraag kosteloos* bij leiF je leiFkaart aan!
Deze geplastificeerde LEIFkaart heeft het formaat van een bankkaart en met daarop de melding van de wilsverkla-
ringen die je verklaart te bezitten. De kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende 
garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze rekening houden 
met je documenten aangaande voorafgaande zorgplanning.

Hoe je leiFkaart bestellen?
Je kan je LEIFkaart op 2 manieren bij LEIF bestellen.
•	 Je vult een formulier in met al je noodzakelijke gegevens (zie het formulier in het LEIFblad - 

vanaf de 6de druk - p.56) en verzendt het gefrankeerd naar 
LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel.

•	 Je bestelt de LEIFkaart online door te surfen naar www.leif.be

Wat staat er op je leiFkaart ?
Je LEIFkaart bevat uiteraard enkel deze gegevens die je zelf wil.
Op de LEIFkaart staat je naam en alle wettelijke documenten waar-
over je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken.
Op de kaart kan ook de naam van je vertrouwenspersoon aange-
duid zijn met zijn telefoonnummer of mailadres. Hiernaast vind je 
een voorbeeld van hoe zo’n LEIFkaart er kan uitzien.

Uw gift in het ALS-onderzoekSfondS
Aangezien er verschillende onderzoeken naar ALS lopende zijn, 

kunnen er via de Liga giften gestort worden. 
De ALS Liga ondersteunt regelmatig het onderzoek. 

Indien U zo een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘A cure for ALS’ . 
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief. 

Voor een gift vanaf 40 euro over een gans jaar ontvangt U tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC BBRUBEBB

http://www.leif.be




Beschik je over een smartphone dan kan je deze 
QR-code inscannen en ons rechtstreeks Liken.

Like tO Strike ALS!
Zit u op Facebook?  LIKE dan de ALS Liga België Facebook-pagina!  Met 1 muisklik doneert u zo 1 euro 
aan wetenschappelijk onderzoek.  Nodig ook uw vrienden uit.  DEEL onze actie LIKE TO STRIKE ALS en 
vraag uw vrienden om op hun beurt onze pagina te ‘Liken’ en te delen.  Elke LIKE is 1 euro waard.  Met 
deze vele kleine beetjes hopen we ALS de wereld uit te helpen!

Voor élke LIKE (Vind ik leuk) ontvangt ‘A cure for ALS’ één euro voor wetenschappelijk onderzoek, los van het 
onderzoeksbudget dat ieder jaar tot stand komt via pALS en hun activiteiten, sponsors en sympathisanten….

Wilt u mee ALS de wereld uit helpen dan kan u ook uw vrienden, uw familie en kennissen aansporen om ons te 
Liken.  Solidariteit en samenwerking zijn belangrijke factoren om ALS te bestrijden.  Deze actie kreeg de naam 
‘Like to strike ALS’.

Uw LIKE helpt ons om op een innovatieve wijze aan fondsenwerving te doen met 20.000, en later misschien nog 
meer, mensen achter ons die onze strijd tegen ALS steunen.

Uw LIKE helpt ook mee om meer bekendheid te geven aan de ziekte ALS.  Op die manier 
slaan we twéé vliegen in één klap!

Wij gaan door met deze actie tot 31 december 2013.  Op dat moment bepalen wij samen 
met de sponsor of deze actie eventueel kan verder gezet worden om nog meer LIKES 
en euro’s in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek.  Deze 1ste actiefase kent een 
maximum bedrag van 20.000 euro.

Alvast bedankt voor uw steun uit naam van alle pALS!

www.facebook.com/ALSLiga

MuSic fOr Life

di 17 tOt en Met di 24 deceMber
Kriebelt het om een actie te organiseren voor het goede doel? 
Organiseer dan een activiteit in de warmste week van 17 tot en met 24 december in het kader van Music 
For Life. 

Nog geen idee wat? 
•	 Wandel, loop, zwem, fiets of probeer eens iets opwindends uit zoals skydiving, go-karting, valschermspringen, en 

laat je sponsoren; 
•	 Leer iets nieuws zoals skiën, skateboarden, schaatsen, dansen, paardrijden, en maak er een weddenschap van; 
•	 Kook of bak voor het goede doel, organiseer een barbecue, geef een kaas- en wijnavond, een brunch, doe een 

wafelenbak voor je hele buurt; 
•	 Organiseer een wedstrijdje voetballen, basketbal, tennis, en laat mensen wedden; 
•	 Organiseer een karaokeavond, een quizavond, een kaartavond, een Halloween-party, een bingoavond, een film-

avond, een discoparty; 
•	 Doe mee aan een garageverkoop, een stripbeurs, een tweedehandsmarkt en verkoop al je oude spullen of organi-

seer thuis een juwelenverkoop of een tombola; 
•	 Ga auto’s wassen, boodschappen doen, klusjes uitvoeren; 
•	 Als je creatief bent, maak mooie bloemstukjes, aquarellen of creëer je eigen juwelen en verkoop ze; 
•	 Verkoop je afgedankte spullen bij eBay voor het goede doel (kosteloos) 

info: http://www.alsliga.be/index.php?id=1949 
of ebay.be: http://pages.benl.ebay.be/benl/hubs/charity/index.html;

•	 Organiseer een benefietconcert met medewerking van onze ambassadeurs; 
•	 Ga weddenschappen aan met je vrienden: pronostikeer over je favoriete sportclub, atleet of 

wedstrijd; 
•	 Organiseer een caféspelletje met je vrienden; 
•	 Doe gezelschapsspelletjes in familieverband zoals monopoly, kaarten, mens-erger-je-niet, risk;
•	 Hoe gekker hoe liever. Heb je een gek idee? De ALS Liga doet mee... 

Met deze affiche maak je reclame voor je activiteit: 
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Music_for_ALS_Liga.pdf

https://www.facebook.com/ALSLiga
http://www.alsliga.be/index.php?id=1949
http://pages.benl.ebay.be/benl/hubs/charity/index.html
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Music_for_ALS_Liga.pdf


 

kApAzA veiLing

Welkom in de webwinkel voor het goede doel wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

Alles wat in deze webwinkel verkocht wordt is ten voordele van ALS, een ongeneeselijke en dodelijk spier-
en zenuwziekte waar nog maar weinig over geweten is.

Webwinkel: http://shop.kapaza.be/team-for-als

kerStcOncert - MAASMecheLen

‘het cOLLege’ – zA 14 deceMber 2013
Aanvang 19 uur 30

Programma: 
Tenor: Andrea Poddighe 
Surprice begeleid door het mandoline orkest: The 
Strings

Adres: 
Campus de Helix ‘Het college’ 
Rijksweg 357 
3630 Maasmechelen 

Voorverkoop 10 euro - Kassa 12 euro

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Kerstconcert-Maasmechelen.jpg

MfL itALiAAnS eetfeStijn - bruSteM

feeStzAAL burchtheeM - 
zO 22 deceMber 2013

van 12u tot 15u en van 16u tot 19u

Kom samen met familie, vrienden, collega’s, kennis-
sen,… naar het Italiaans Eetfestijn. 
Ook is er de gelegenheid om een kerstgeschenk te 
kopen!!!

Feestzaal Burchtheem 
Burggracht 3 
3800 Brustem

Inschrijving eetfestijn (0497/35.82.96 – Marie-Rose): 
http://www.alsliga.be/uploads/media/Inschrijving_MFALS_eetfestijn.doc

fietSen ALS vrienden - St.nikLAAS

brOederSchOOL - zO 22 deceMber 2013
Van 13.30u tot 16.30u

Ploegen van 4 personen strijden in korte wedstrijdjes tegen elkaar voor wisselbeker Fietsen ALS Vrienden

Waar: Broederschool 
 Nieuwstraat 91 
 9100 St.Niklaas

Inkom – steunkaart €5,00 
kinderen tot 12 jaar gratis

Inschrijven kan tot 15 december bij rudiman.boers@telenet.be

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche%20-%20Fietsen%20ALS%20vrienden.jpg

http://shop.kapaza.be/team-for-als
http://www.alsliga.be/uploads/media/Kerstconcert-Maasmechelen.jpg
http://www.alsliga.be/uploads/media/Inschrijving_MFALS_eetfestijn.doc
mailto:rudiman.boers@telenet.be
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche%20-%20Fietsen%20ALS%20vrienden.jpg


kerStcOncert - WAAnrOde

Sint-bArthOLOMeüSkerk -
zA 21 deceMber 2013 OM 19u

Akoestische covers van vroeger en nu, in een nieuw jasje gestoken door Laura Ramaekers, Saartje Polleunis, 
Bart Hermans en Davy Dupont.

Sint-Bartholomeüskerk, Dorp 2, 3473 Waanrode

Tickets: saartje.polleunis@gmail.com - 0485/78 53 02 

Voorverkoop bij Sariemarijs, Dorpsplein 4, 3470 Kortenaken en Kapsalon Cindy, Dorp 15, 3473 Waanrode

benefiet feeSt - Sint-nikLAAS

zAAL cALfAc - zA 25 jAnuAri 2014
Om 19u - Benefiet feest in het kader van 4000 km voor ALS. 

Menu: Wekomsaperitief 
 Vissersbordje met fijne groentjes 
 Gemarineerd varkenshaasje ‘st-Hubertus’ 
 met jachtgarnituur

Gevolgd door een dansfeest.

Adres: Zaal Calfac 
 St-Jozef-Klein-Seminarie 
 Collegestraat 31 
 9100 St.-Niklaas 

€35/persoon 

Inschrijven op rek: BE45 0688 9815 8389 - Vermelding: 4000km, uw naam en aantal personen.

mailto:saartje.polleunis@gmail.com


Strike ALS run&bike - tienen

zAterdAg 28 deceMber 2013
Op zaterdag 28 december 2013 wordt de Strike ALS Run&Bike georganiseerd, integraal ten voordele van 
ALS Liga België. 

De Strike ALS Run&Bike is een recreatief event waarbij je in duo een afstand aflegt van 26km. Als duo be-
schik je over één fiets waarbij loper en fietser onbeperkt mogen afwisselen. Elke 30” start een duo en de tijd 
wordt geregistreerd. LET OP: het is geen wedstrijd; er wordt geen klassement opgemaakt en er wordt geen 
winnaar uitgeroepen.

Douches en afspuitplaats voor de fiets worden voorzien!

Vertrekplaats:  Grand Slam sportcentrum 
 Tennisstraat 1 – 3300 Tienen 
Uur: Onthaal vanaf 9u; eerste start om 10u

Deelnamekost: 
€20, integraal ten voordele van ALS Liga België!

Info: http://wp.me/PFmrI-9p

Inschrijving: 
https://docs.google.com/forms/d/1s-rhyUwPcYZVfH9llbO2rJ8GUV3PcLsz5GRcqhShloE/viewform

kOOp nu uW ALS-fietSkLedij 2014
ALS LigA cycLing teAM

Vanaf heden voor iedereen te koop: hoge kwaliteitsvolle fietskledij, speciaal ontworpen door B and B 
voor “ALS Liga Cycling Team”. Dit team fietst ten voordele van ALS Liga België. Om op deze manier samen 
een positieve boodschap uit te brengen naar de samenleving en om ALS Liga België nog meer in de aan-
dacht te brengen. ALS Liga België, een vereniging met een prachtige en hartverwarmende missie. 

Iedereen kan meefietsen met “ALS Liga Cycling Team”, mits aanschaf van deze prachtige fietskledij, 
waarvan de opbrengst integraal aan ALS Liga België wordt geschonken. 

Deze eerste actie loopt tot 15 december 2013. 

Info te bekomen bij Marco Bastiaens op het nummer: +32479/567736 
of per email: maccieyoekia@gmail.com

Bekijken en bestellen: http://b-and-b.be/shop/

4000 kM - frAnkrijk

29 juni t.e.M. 5 AuguStuS 2014
Tussen 29 juni en 5 augustus 2014 willen Geert en Gino de Honderd Cols Tocht in Frankrijk fietsen.  Hierbij 
willen we meer dan 4.000 km fietsen en meer dan honderd kleine en vooral grote cols beklimmen.  Aan 
deze bijzondere uitdaging koppelen we niet alleen de sportieve prestatie maar vooral het goede doel.  We 
willen een mooie geldsom aan de ALS Liga overhandigen.  Hiermee willen we het onderzoek naar deze 
levensbedreigende ziekte steunen.

Wil je ons project steunen, dan kan je dit door uw gift te storten op rekeningnummer van de ALS Liga 
BE28 3850 6807 0320 - BIC BBRUBEBB met vermelding van 4.000 km.

Alle giften -klein of groot- zijn van harte welkom.
Wil je echter een extraatje geven: doneer per km die wij rijden, 1 cent aan de ALS Liga.  In totaal maakt dit 
dus 40 euro (vanaf dit bedrag hebt u meteen ook recht op een fiscaal attest).

Voor meer informatie: www.4000km.be

http://wp.me/PFmrI-9p
https://docs.google.com/forms/d/1s-rhyUwPcYZVfH9llbO2rJ8GUV3PcLsz5GRcqhShloE/viewform
mailto:maccieyoekia@gmail.com
http://b-and-b.be/shop/
www.4000km.be


MfL SpOnSOrLOOp - edegeM

zO 22 deceMber 2013
Tussen 10 uur en 16 uur

Music For Life ten voordele van zenuw-spierziekte ALS. 
Ter nagedachtenis van  Yvan Degeeter,  ALS-patiënt,  gestorven op 01/08/2012. 

Plaats: Atletiekpiste 
 Jan Verbertlei  
 Edegem 

Inschrijving bevestigen: 
marijkedegeeter@hotmail.com 
tot 10 december 2013 

Ingezameld sponsorgeld  te storten op rekeningnummer: BE15 0836 2059 9030  
Gewoon steunen mag ook...

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_MFL_sponsorloop_Edegem.pdf

 

KerstmaKten tVV aLs Liga 2013
Geschenk- & kerstbeurs Aalst standhouder: Familie Jan De Cock 
za 30/11, 14:00 - 20:00 
zo 01/12, 11:00 - 17:00  

Kerstmarkt Sinaai standhouder: 4000km Voor ALS 
za 14/12, 16:00 - 22:00 

Familiekerstmarkt Herentals standhouder: Liesbeth De Ceulaer 
zo 15/12, 13:00 - 18:00 

Kerstmarkt Westerlo standhouder: Nicole Boeckx 
zo 15/12, 14:00 - 18:00 

Kerstmarkt Waasmunster standhouder: 4000km Voor ALS 
zo 15/12, 15:00 - 20:00 

Kerst in Thals Herentals standhouder: Liesbeth De Ceulaer 
zo 15/12, 18:00 - 22:00 

Kerstmarkt Noorderwijk standhouder: collega Kris Van Reusel 
vr 20/12, 18:00 - 00:00 

Kerstmarkt Belsele standhouder: 4000km Voor ALS 
za 21/12, 14:00 - 24:00

Meer info: http://www.alsliga.be

benefieteveneMent - geetbetS

MOnnikenhOf
Zondag 20 juli 2014

Benefietevenement, initiatiefnemer Saartje Polleunis 

Monnikenhof - Geetbets

Meer informatie volgt.

mailto:marijkedegeeter@hotmail.com
http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_MFL_sponsorloop_Edegem.pdf
http://www.ALSLIGA.be


https://www.facebook.com/ALSLiga
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Geef_ALS_een_stem_tijdens_de_warmste_week_van_Studio_Brussel.pdf
http://www.alsliga.be/index.php?id=geefalseenstem


Deze cd werd gemaakt door onze ambassadeur 
Mong Rosseel (Vuile Mong). Toen hij ambassa-
deur werd van de  ALS Liga had hij ons een lied-
je beloofd, het zijn er uiteindelijk 3 geworden. 
Deze cd is te koop bij de ALS Liga.

Ten voordele van de ALS Liga vzw werden deze 
kaarten gecreëerd door twee ALS-patiënten  
zonder handfunctie maar wel met behulp van 
hoogtechnologische computerapparatuur.

De ALS Liga heeft ook knuffels te koop. Dat 
zijn leeuwtjes die een slogan dragen omdat 
de ALS Liga wil aantonen dat zij samen met de 
ALS-patiënten en hun entourage als leeuwen 
wil vechten tegen deze ziekte.

Ook hebben we meerdere soorten balpennen in 
ons assortiment. Onze pennen zijn te verkrijgen 
in het lichtblauw, donkerblauw of grijs. Ze zijn 
blauw- of zwartschrijvend.

Een witte polo waarop het logo van de ALS Liga staat.  
Op de rugzijde staat het SOS ALS-logo

Prijs: € 10

de als liga vzw verkoopt verscHillende soorten gadgets die aangeBoden  
worden op allerlei evenementen waarop wij vertegenwoordigd zijn.

in aanBieding Bij de als liga: 
Gadgets, onmisbare vrienden die je knuffelt wanneer het leven tegenzit en je troost nodig hebt of een favoriete leeuw aan 
wie je geheimen vertelt die geen mens mag weten. Of hoor je nog eens graag de stem van Vuile Mong die als geen ander 
een waar verhaal nog echter kan maken. Neem dan gauw een pen en schrijf ons om een bestelling op te geven, of heb je 
geen pen, bel ons dan en bestel meteen een extra pen.

Extra tip: op een feest, activiteit, dorpsmarkt of gewoon zomaar kan je ook knuffels, cd’s of pennen verkopen aan je vrienden 
terwijl je hen vertelt wat je weet van ALS en van de ALS Liga. Je leeuwtje zal tevreden brullen en Vuile Mong zal speciaal voor  
nog eens zingen!



Doorbreek de kloof 
tussen u en uw huis... 
Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Encasa 
en uw ganse woning wordt weer toegankelijk.

Platformliften Huisliften Trapliften

0800 94 365
Bel gratis

www.tk-encasa.be 

Vraag geheel vrijblijvend

een offerte op maat

van uw wensen en behoeften.

0613-0284_Adv ALS Liga_NL.indd   1 2/07/13   08:51
§



jordy peiremans
Tijdens het contactweekend van de ALS Liga in Mid-
delpunt in september hebben we van de gelegenheid 
gebruik gemaakt een aantal aanwezige patiënten te in-
terviewen en hen het woord te geven om hun verhaal te 
vertellen. We kozen ervoor om telkens een dubbelinter-
view samen met de partner en/of zorgverlener te hou-
den, omdat zij ook mee zijn getroffen door de ziekte. Nu 
laten we het woord aan Jordy en zijn vrouw Sophie, een 
jong getrouwd koppel, twintigers, waar je op het eerste 
zicht niet van zou denken dat er iets aan de hand is.
Wanneer en hoe werd bij jou de diagnose van ALS ge-
steld?
Ongeveer een jaar en half geleden is het begonnen met de 
rechterbeenspier van het bovenbeen die begon kleiner te 
worden t.o.v. mijn andere been, dat werd zichtbaar, maar ik 
voelde het ook door krampen en doordat die spier begon 
te slapen ’s nachts. Dan heeft de huisarts me doorgestuurd 
naar het ziekenhuis en heeft men negen maanden lang alles 
onderzocht. Uiteindelijk heeft men me doorgestuurd naar 
het UZ in Leuven omdat men vermoedde dat het ALS was. 
Daar heb ik dan van prof. Robberecht de diagnose gekregen. 
Dat is nu negen maand geleden.
Je hebt dan tot nu toe ook nog niet 
echt last gehad van verlammings-
verschijnelen?
Nee, dat heb ik nog niet. Waar ik het 
meeste last van heb is, als ik een slech-
te nacht heb gehad, dat ik slecht uit 
mijn bed raak en het lang duurt voor 
alles weer normaal functioneert. Maar 
tegen de middag is dat wel voorbij.
Is het al verergerd tegenover in het 
begin?
Qua symptomen zoals verlamming 
nog niet. Maar de vermoeidheid 
neemt wel geleidelijk toe. Ik zie mezelf als iemand van 70 
jaar, ik kan nog wel alles, maar het vergt veel energie en ik 
word snel moe.
Wanneer men je zei dat je ALS had, hoe kwam dat over, 
kende je de ziekte al?
Nee, ik kende ALS echt niet. Toen men zei dat Stephen Haw-
king dat heeft, wist ik wel wat het was. Ik had dan nog niet 
door dat het een levensbedreigende ziekte is, omdat Step-
hen Hawking al langere tijd ALS heeft. Ik heb dan uiteindelijk 
zelf op Wikipedia moeten lezen dat ALS levensbedreigend is 
en dat was een enorme schok.
Wat ervaar je zelf als het meest hinderlijke aan de ziekte 
ALS?
In de loop van die negen maanden had ik me er wel al bij 
neergelegd dat ik op termljn zou verlamd raken en in een 
rolstoel zou terecht komen, maar ging ik ervan uit dat ik een 
normale levensduur zou hebben. De diagnose van ALS is 
voor mij vooral erg omwille van het feit dat de ziekte der-
mate levensbedreigend is.
De dood is het ultieme onbekende, en het nadenken over 
het vertrekken, het sterven, is nu veel meer aan de orde bij 
mij, er is ook een zekere angst voor,  en dat is wel één van 
de moeilijke aspecten van ALS. Als je niet ziek bent, denk je 
daar meestal niet elke dag over na. Ik heb van dat denken 
wel last, en daarom wil ik toch bij een psycholoog gaan om 

er beter mee te kunnen omgaan. Ik wil leren om ermee te 
kunnen omgaan, en het leven toch draaglijker te maken.
Is er veel  veranderd in je leven, je werk, je hobby’s door 
ALS te krijgen?
Ik doe administratief werk, dus op dat vlak valt dat nu nogal 
mee. Ik ben intussen wel halftijds gaan werken omdat ik 
echt meer slaap nodig heb dan vroeger. 
Ook de diagnose en het spookbeeld van hoe ALS kan wor-
den zit toch altijd wel in mijn hoofd, dag in, dag uit. En dat 
is wel moeilijk, mentaal dan. Ook speelt daarbij dat er nog 
een grote mate van onzekerheid is over hoe de ziekte zich in 
mijn geval zal gaan ontwikkelen en hoe en wanneer bepaal-
de verschijnselen zich zullen gaan manifesteren. Ik moet dat 
elke dag proberen te relativeren.
Je leven wordt anders, je gaat veel meer genieten van het le-
ven. Dingen die je vroeger dacht die je nog zou willen doen, 
zoals een grote reis maken, daar heb ik geen nood aan. Ik 
wil nu gewoon genieten van samen met mijn vrouw te zijn, 
ik heb geen behoefte om nog te weten hoe het is om een 
benji-sprong te maken of zoiets. Er zijn andere doelen in je 
leven. Als je niet ziek bent denk je dat dingen belangrijk zijn, 
maar als je ziek bent dan weet je wat echt belangrijk is.
Ik was actief begonnen met fietsen, het is eigenlijk zo dat 

het verschil met mijn rechterbeenspier 
begon op te vallen. Momenteel heb ik 
wat moeite met de vraag of ik nog wel 
mag sporten, en in welke mate, of het 
wel goed is voor de evolutie van de ziek-
te, daarom probeer ik het wat te beper-
ken. Ik heb hier met mensen gesproken 
die me zeggen dat ik dat fietsen terug 
moet opnemen en die angst niet moet 
hebben, ook omwille van het mentale 
aspect dat je je beter voelt als je je sport 
kan blijven doen.
Zijn jullie al lang getrouwd?

Zes maanden nu al. We gingen uiteraard wel ooit gaan trou-
wen, maar de ziekte heeft alles toch wel versneld. Ik heb 
haar een week voor de diagnose ten huwelijk gevraagd, om-
dat we toch wisten wat er zat aan te komen.
Vind je het contact met lotgenoten waardevol?
Ja, toch wel. We zijn hier een paar mensen tegengekomen 
die de ziekte al meer dan 20 jaar hebben, en dat geeft ons 
toch die hoop dat de mogelijkheid bestaat dat ik ook de tra-
ge variant van de ziekte zou kunnen hebben. In het begin, 
na de diagnose, bekeek ik dat eerder op basis van de sta-
tistieken en gaf ik me een kleine kans hierop, maar ik moet 
toegeven dat die hoop nu toch ontstaat en groter wordt. Ik 
wilde ook naar hier komen om met mijn eigen ogen te zien 
en van anderen uit de ervaring te horen hoe het is, omdat je 
op internet vanalles vindt, en niet alles daar is even betrouw-
baar en juist.
Hoe ben je met de ALS liga in contact gekomen?
Dankzij het opzoekwerk van mijn vrouw. Ik wilde zelf toen 
geen patiënten zien en we hadden een afspraak in Leuven 
met Mia en daar kwam dan ineens Danny binnen... Dat heeft 
wel een boost gegeven. Bij mensen als Danny en Timmy is 
hun geest sterker dan hun lichaam en daar put ik toch wel 
moed uit om dat te zien, omdat voor mij het geestelijke toch 
erg belangrijk is.  Aan Danny kan je echt de kleinste,  banaal-
ste dingen vragen en hij antwoordt je daar gewoon op. Dat 



geeft me toch het gevoel dat ik me geen zorgen moet ma-
ken, dat er voor alles wel een oplossing is.
Nu weet ik ook dat ik ermee kan omgaan, met het contact 
met lotgenoten, en is het ijs gebroken voor ons en kunnen 
we ook een stapje verder gaan om nog activiteiten te gaan 
doen tvv de ALS Liga. Ik wilde ook graag Timmy en Rosita 
ontmoeten omdat ik ze gezien had op TV en daar toch wel 
wat geschokt van was, terwijl door het directe contact met 
hen nu dat beeld veranderd is en we ons daar veel beter bij 
voelen. Ook geven ze veel raad en ervaringen door op basis 
van wat ze zelf meemaken, en dat is voor ons heel interes-
sant om nu te weten, want we zijn daar toch al op voorhand 
mee bezig. Het gaat vaak over kleine dingen, ook over din-
gen die met kinderen te maken hebben, zoals zij ook Myrthe 
hebben. 
Misschien wil ik in de toekomst ook wel mijn steentje bij-
dragen voor de ALS Liga, afhankelijk van hoe mijn ziekte 
zal evolueren. Ik zou graag met mensen spreken die pas de 
diagnose hebben gekregen, om ze meer begeleiding te ge-
ven, iets wat we zelf eigenlijk niet hebben gehad voor we 
bij de ALS Liga kwamen. Dat is echt wel nodig. Als ik in staat 
zou zijn om daar ergens nog een verantwoordelijkheid in te 
dragen, dan zou ik dat wel graag doen.
Zou je overwegen een korte vakantie in Middelpunt te 
boeken?
Ik denk op termijn misschien wel, als ik in een rolstoel zou 
komen te zitten en het nodig wordt. 
Hoe kijk je zelf naar de toekomst?
Ik kijk wel positief naar de toekomst toe. Ik heb wel nog veel 
vraagtekens. Als ik naar hier kom en iedereen zegt dat het 
precies wel traag bij mij gaat. Niet dat ik al mijn hoop op een 
trage variant wil vestigen, maar er is toch hoop.
Ook dat we getrouwd zijn is een vorm van hoop, een bewijs 
van onze liefde. We willen ook nog kinderen, en dat willen 
we nu zo snel mogelijk om nog zoveel mogelijk tijd met hen 
te kunnen meemaken. Alles is zo in een stroomversnelling 
terecht gekomen, ook het kopen van een huis bijvoorbeeld. 
Of zoals bij de aankoop van een auto houden we daar wel al 
rekening mee.
Hoe belangrijk is familie voor jou?
We hebben heel veel steun van de familie. Ook hebben we 
allebei veel steun van onze collega’s op het werk. We heb-
ben gelukkig van onze ouders niet al te veel druk of overbe-
zorgdheid, ze laten ons wel ons eigen leven leiden, maar ze 
staan wel klaar als we er zelf om vragen.
Onze toekomstige kinderen zijn nu al belangrijk voor ons, 
we zijn daar veel mee bezig, hoe we dingen moeten aanpak-
ken in combinatie met de ziekte ALS. Kinderen begrijpen dat 
vaak wel makkelijker, en we willen toch een grote openheid 
daarover hebben met hen. 

antonio ventriglia
“Doen wat je wél nog kan”
Tijdens het contactweekend kwamen we ook Antonio te-
gen, een man uit Limburg met duidelijke Italiaanse roots 
en we deden ook een interview met hem, samen met zijn 
vrouw Nathalia.
Wanneer en hoe werd bij jou de diagnose van ALS ge-
steld?
De diagnose is eigenlijk nog niet gesteld, het is een vermoe-
den van PLS of ALS, sinds juli, nu 2 maanden geleden. Het is 
eigenlijk in 2007 begonnen met gemakkelijker vallen bij het 
skiën, gemakkelijker struikelen, ik dacht eerst dat het een 
evenwichtsprobleem was. Sinds 2011 ga ik naar het UZ in 
Leuven, men dacht lang dat het HSP (hereditaire spastische 
paraparese ) zou zijn, en dat de verlamming bij mijn onder-
benen zou blijven. Momenteel heb ik ook krachtverlies in 
mijn armen en problemen bij het slikken dus nu zal er een 
PET-scan worden gedaan en weldra ken ik de diagnose. 
Wanneer men je zei dat je 
ALS had, hoe kwam dat over, 
kende je de ziekte al?
Ik had nooit van ALS gehoord. 
Ik heb onmiddellijk met de 
ALS Liga gebeld en zo ben ik 
er vrij snel veel over te weten 
gekomen.
Ik zal het ook moeilijk of niet 
kunnen aanvaarden denk ik, 
als ik de diagnose ALS zou krij-
gen. Vooral omdat het ook zo 
levensbedreigend is. Ik hoop 
dan ook dat het PLS zou zijn of 
nog een andere zenuwziekte. 
Ik hoop dat de dokters zich 
vergissen...
Wat ervaar je zelf als het meest hinderlijke aan je situatie 
nu?
Ik ben vroeger altijd zelfstandige geweest als bouwonder-
nemer, en ik was ook onafhankelijk en actief in het sporten. 
Erg hinderlijk is nu dat ik voor veel kleine dingen afhankelijk 
ben geworden van mijn vrouw. Ook heb ik mijn zaak, met 
veel spijt in het hart, moeten verkopen. Ik was ook hobby-
kok, en het fijn snijden en koken van water dat kan ik niet 
meer. Ik deed badminton en skiën, nu doe ik aan handbiken, 
ik probeer nog te doen wat ik kan doen.
Waar put jij zoal moed uit?
Mijn vrouw en mijn kinderen geven me veruit het meeste 
moed, ècht...
We hebben een zoon van 25 en een dochter van 23, ze wo-
nen allebei nog thuis, we hebben nu heel erg veel steun aan 
hen. Mijn zoon neemt thuis mijn taken nu wat over, zoals 
het gras maaien, en onze dochter helpt mijn vrouw veel in 
de keuken.
Is er veel  veranderd in je leven, je werk, je hobby’s door 
ziek te worden?
Alles is compleet veranderd. Ik heb een leven lang een bloei-
ende bouwonderneming opgebouwd, op het einde ook 
met wel wat personeel. En die heb ik noodgedwongen van 
de hand moeten doen. Dat was mijn leven, en dat heb ik met 
spijt in het hart moeten achterlaten. Ook het sporten is weg-



gevallen, alhoewel ik probeer nog te doen wat ik kan doen, 
zo wil ik meedoen aan de marathon van Hasselt binnenkort 
met een handbike, daar trek ik me nu wel aan op dat ik dat 
nog kan doen.
Vind je het contact met lotgenoten waardevol?
Je komt hier alle types patiënten tegen, van A tot Z. Dat is 
wel interessant want zo kom je wel snel alles te weten over 
de ziekte. Als je met een andere patiënt spreekt is het ook 
anders dan als je praat met een gewoon iemand, die weten 
niet echt hoe het is, terwijl andere patiënten juist wel weten 
hoe het is om deze ziekte te hebben, er is ook meer begrip 
dan. 
Hoe ben je met de ALS Liga in contact gekomen? Hoe 
zijn je ervaringen?
Ik heb in het UZ Leuven over de ALS Liga gehoord en heb 
onmiddellijk gebeld en ben zo erg veel over ALS te weten 
gekomen. Ik bewonder hen voor wat ze hier nu doen, ei-
genlijk is dat onbeschrijflijk, zowel het contactweekend als 
Middelpunt zelf. Ook de informatie op het weekend over het 
wetenschappelijk onderzoek is iets wat me zeer sterk inte-
resseert.
Zou je overwegen een korte vakantie in Middelpunt te 
boeken?
Ja, zeker weten. Nu ik gezien heb wat hier mogelijk is, de 
accommodatie, de hulpmiddelen. Je kan hier ook familie en 
vrienden meenemen, ja, prachtig. Dat vind je nergens.
Hoe kijk je zelf nog naar de toekomst?
Door naar hier te komen doe je wel inspiratie op. Je ziet hier 
mensen die al ettelijke jaren de ziekte hebben en toch nog 
heel wat dingen kunnen. Mijn grootste angst is dat ik mijn 
handfunctie zou verliezen, en dat ik niet meer zelf naar toilet 
zou kunnen gaan. Ik doe nog wel een paar stappen, maar 
heel erg weinig. Maar ik merk wel dat mijn handfunctie be-
gint te verminderen de laatste maanden.
Hoe vul je je tijd?
Opstaan, naar de kine  ’s morgens vroeg, en verder heel 
veel televisie kijken. De vrouw vervelen ook soms (lacht) 
maar dan bel ik mijn broer dat hij me even komt halen. Mijn 
vrouw is nu ook de ganse tijd thuis om voor mij te zorgen. Ik 
zou wel graag willen dat ze toch nog wat meer aan zichzelf 
denkt. Ik ben wel op zoek naar nieuwe dingen om te doen, 
zoals dat handbiken, dat ik me kan bezighouden en dat het 
wat als uitlaatklep kan dienen. Ik heb dat echt wel nodig.
Ik lees nu ook boeken, dat heb ik vroeger nooit gedaan. En 
op de computer, internet, ja, dat doe ik ook. Ik coördineer 
ook nog wel dingen voor een huis dat mijn zoon heeft ge-
kocht en aan het restaureren is.
Vrijwilligerswerk wil ik ook wel doen, bij de ALS Liga, of er-
gens anders. Ik ben wel goed in boekhouden en administra-
tieve dingen, of aan de telefoon dingen regelen.
Hoe belangrijk is familie voor jou?
Mijn vrouw en kinderen zijn alles voor mij. Mijn vrouw ver-
jaart vandaag en ik ben nu bezig om samen met de kinderen 
een groot feest thuis te organiseren waar ze helemaal niets 
van weet. Dat is mijn manier om haar te bedanken voor haar 
steun.
Vroeger werkte ik dag in, dag uit en had nooit nergens tijd 
voor. Nu kan ik wel tijd maken voor mijn vrouw en kinde-
ren, kunnen we uit gaan eten en dingen doen waar vroeger 
nooit tijd voor was. Ik vraag me soms af, is het een straf, of ... ?
Was je vroeger gelovig?  Ben je daar meer mee bezig dan 

vroeger? 
Wel, ik heb alles nu al geregeld, mijn begrafenis, alles. Ik heb 
ook al gekozen voor euthanasie als mijn ziekte te erg wordt. 
Ik vind het heel belangrijk dat dat mijn eigen wil is. Ik denk 
daar wel dikwijls over na, vroeger stond ik er bijna niet bij 
stil.
Heb je zelf een eigen leuze of motto?
Geniet van het leven. Doe wat je wél nog kan.
Bij het opmaken van dit artikel vernamen we dat Antonio in-
tussen de resultaten van de testen kreeg en zo de bevestiging 
van de diagnose ALS. De marathon van Hasselt is intussen 
ook achter de rug, hij heeft de marathon met succes met de 
handbike kunnen uitrijden. 

jan du Bin
“Positief denken!”
Tijdens het contactweekend van de ALS Liga in Middel-
punt in september hielden we ook een interview met Jan 
Du Bin uit Mechelen en zijn vrouw Christiane. We laten 
hen nu aan het woord.
Wanneer en hoe werd bij jou de diagnose van ALS ge-
steld?
Een goede twee jaar geleden nu. Het is begonnen met eerst 
verlamming aan mijn armen, mijn handen, die niet goed  
functioneren, onhandig zijn. Ik ben eerst in Bonheiden bij 
een neuroloog geweest, twee keer, en de derde maal was in 
Leuven waar men onmiddellijk de diagnose ALS heeft ge-
steld.
Begon dat dan met tintelingen in je handen?
Tintelingen niet echt, ik kon mijn jas niet meer aandoen. Ik 
was nogal een handige kerel, en met mijn handen kon ik ge-
leidelijk niet veel meer, en ik liet ook vaker dingen uit m’n 
handen vallen. Ik kon me op de duur ook niet meer zelf aan-
kleden. Verder had ik nog helemaal niets van klachten.
Wanneer men je zei dat je ALS had, hoe kwam dat over, 
kende je de ziekte al?
Ja, het was toch een beetje een slag, in de zin van dat je daar 
toch van schrikt op die moment. We wisten toen niet echt 
wat ALS was, maar onze huisdokter had gezegd dat het of-
wel van artrose kwam, ofwel dat het een spierziekte moest 
zijn. Hij vertelde dat dat in geval het een spierziekte zou zijn, 
dat dat van het ruggenmerg komt en dat het dan fataal zou 
zijn. Dus ik wist wel wat die diagnose inhield. Wat niet weg-
neemt dat je daar dan toch nog van schrikt. Maar ik relati-
veer nogal gemakkelijk, als het zo is, dan is het zo. 
ALS is een voortdurend aanpassen, ook voor de partner, dat 
is soms moeilijk, de ene dag al moeilijker dan de andere. Als 
je van een ladder valt en je breekt je rug dan blijft dat zo, 
maar ALS gaat altijd achteruit. Vier maanden geleden kon 
ik nog rechtstaan en een stapje zetten. Niet echt meer stap-
pen, maar ik kon nog wel zelf naar het toilet gaan toen, bij-
voorbeeld.
Over de informatie die wij kregen over ALS kan ik kort zijn: 
we kregen niets!
Je krijgt enkel de diagnose , ze hebben toen wel iets gezegd 
van dat er een ALS Liga bestaat, maar op die moment heb je 
daar geen oren naar. Dan zit je met alles alleen…
Je zit in de woestijn en je moet alles zelf ontdekken. 
Wat ervaar je zelf als het meest hinderlijke aan de ziekte 
ALS?



Dat je zelf echt niets meer kan, dat je voor alles, ook de meest 
eenvoudige handelingen, afhankelijk wordt van iemand an-
ders. Dat geeft soms een gevoel van machteloosheid. Bij-
voorbeeld mijn elektrische rolstoel, die valt na zekere tijd, 
als ik die niet bedien, stil. Dan moet iemand anders die terug 
aanzetten. Dus als ik dat vergeet van die af en toe te acti-
veren, dan valt hij stil en ja, dan zit ik hier gewoon maar te 
zitten. 
Waar ik ook veel last van heb is dat ik niet kan telefoneren, 
als mijn vrouw dan weg is om boodschappen te doen, word 
ik al snel ongerust als dat me iets te lang gaat duren, en om-
dat ik geen telefoon kan opnemen of bedienen kan ze ook 
niets laten weten als ze wat later is, dan maak ik me vaak 
wel snel ongerust. We hopen bin-
nenkort een systeem dat telefoneren 
mogelijk maakt met kinbesturing of 
spraakbediening te kunnen hebben 
want het is voor mij wel een verve-
lend mankement nu.
Waar put jij zoal moed uit?
Eigenlijk heb ik zelf nog geluk gehad, 
ik zie dat in Leuven als ik daar kom, of 
zoals nu in Middelpunt, al die jonge 
mensen die ook ALS hebben. Ik ben 
er nu 66 en heb geluk gehad dat ik 
toch nog een heel leven heb gehad 
dat ik normaal en gezond was. Ik re-
lativeer nogal gemakkelijk en we la-
chen ook vaak, maar de ene dag is 
natuurlijk de andere niet.
Is er veel  veranderd in je leven, je werk, je hobbies door 
ALS te krijgen?
Alles. Alles is veranderd, alles valt stil. Ik las vroeger drie keer 
mijn krant. En nu kan ik dat wel improviseren met mijn stoel 
en de verhoogde keukentafel, dat ik de krant kan lezen en 
de bladzijden kan omdraaien met mijn tong. In het weekend 
had ik twee kranten en ik las dat op mijn gemakje in de zetel, 
dat is nu natuurlijk ook gedaan want rustig in de zetel gaan 
zitten en de krant lezen dat gaat nu niet echt meer.
Ik ben nu 6 jaar met pensioen, dus op dat vlak heeft het krij-
gen van de ziekte niet echt invloed gehad op mijn werk. Ik 
heb ook niet het gevoel dat met de ziekte te krijgen ik min-
der van mijn pensioen kan genieten. Wat ik wel mis, is mijn 
fiets. Wij hebben heel veel gefietst, als we op reis gingen was 
dat naar Diksmuide of Poperinge, en we namen steevast de 
fiets mee en maakten dan tochten doorheen West-Vlaande-
ren. Als ik dan nu gepensioneerden zie fietsen, ja, dan doet 
dat wel pijn. Dat ik niet meer met de auto kan rijden, dat 
kan me niet schelen. Ik heb in het begin nog een driewieler 
gehad, en ervoor reed ik met een damesfiets, maar daar ben 
ik dan in de stad mee gevallen, en daarna  ben ik dan over-
geschakeld op een driewieler.
Vind je het contact met lotgenoten waardevol?
Onze kinderen hebben ons wat “gepushed” om hier naartoe 
te komen. Het valt heel goed mee, vinden we.
Ik ben er niet zo mee bezig, mijn vrouw wel, die praat graag, 
ze doet dat in mijn plaats, de contacten met anderen onder-
houden. Ja, zo wel een kort praatje zo, maar ik ga daar zelf 
niet veel dieper op in.
Ik ben toch aangenaam verrast dat we hier patiënten tegen-
komen die de ziekte al erg lang hebben, want meestal hoor 

je van anderen die wel ooit iemand hebben gekend die ALS 
had, maar dan altijd in de verleden tijd. Het is toch hoopvol 
om hier iemand te zien als Danny die de ziekte al ongeveer 
20 jaar heeft.
Zou je overwegen een korte vakantie in Middelpunt te 
boeken?
Jaja, we komen hier zeker terug. We zijn hier content, er mag 
toch zoiets zijn voor mensen als ons. In Mechelen bestaat 
er nu een gehandicaptentaxi “Rivierenland”, en voor een 100 
euro zijn we hier, dus dat is heel goed doenbaar. Dat zijn vrij-
willigers die dat doen. 
We gaan graag nog eens weg en zullen dat ook blijven doen, 
nu, zolang het mogelijk is natuurlijk.

Hoe kijk je zelf nog naar de toekomst?
Positief! Wat komt, dat komt. We hebben elf kleinkin-
deren en die komen allemaal op bezoek. Je moet zelf 
natuurlijk ook niet gaan zeuren, want dan komt er op 
den duur niemand meer. 
Hoe vul je je tijd en bestrijd je de verveling?
Televisie kijken. De dag duurt lang, vroeger lachte ik 
met die mensen die ganser dagen TV kijken. Maar 
vooral als het slechter weer wordt, kan ik moeilijk bui-
ten komen, en dan is televisie kijken nu wel een vorm 
van tijdverdrijf. 
Hoe belangrijk is familie voor jou?
Familie speelt een heel grote rol. Onze kinderen ko-
men vaak raad vragen aan hun vader. Onze twee jon-
gens zitten in het onderwijs en kunnen extra verlof 
krijgen om mee te helpen met de zorg. Ook de klein-
kinderen zijn heel erg belangrijk voor ons.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik wil graag nog kwijt dat het huidige systeem van de over-
heid en de ziekenfondsen voor het aanvragen en verkrijgen 
van een rolstoel niet echt is afgestemd op ALS-patiënten. 
Vooral de lange vragenlijsten, de berg papierwerk en de 
lange wachttijden, terwijl men weet dat je ALS hebt, zijn 
vaak storend. Het is ook niet dat wij ineens gaan verbete-
ren en terug gaan kunnen lopen. Ik heb een aanvraag voor 
een elektrische rolwagen gedaan en die is  geweigerd, ik was 
niet slecht genoeg…
Dat men dingen doet ter controle en om misbruik te ver-
mijden kan ik begrijpen, maar als je de diagnose ALS hebt 
gekregen, zou men toch mogen weten wat dat betekent en 
daar rekening mee houden. Als ik bij de liga ben geweest 
heb ik op één dag een elektrische rolstoel gekregen, dus 
het is wel mogelijk om snel geholpen te worden. Waarom 
kan dat niet standaard door de overheid worden voorzien 
als een paraplu die opengaat en  alles wat je nodig hebt u 
verstrekt wordt?
Heb je zelf een eigen leuze?
Je ziet me zitten hier. Er zijn altijd ergere zaken. Dus “Positief 
denken!”
Vorig jaar, deze tijd, ons nichtje, ze ging 6 jaar worden, ze 
werd in november ziek, ze had een hersentumor op de 
meest slechte plaats. Op een maand tijd is ze gestorven. Dat 
zijn ergere dingen dan wat ik heb, ik heb toch een heel leven 
van 66 jaar reeds gehad.
“En nu zit ik dus vast”, zegt Jan op het einde van het inter-
view, “en nu moet mijn vrouw de rolstoel aan en uit zetten op-
dat ik terug verder kan”. 



rudy verniers
“My life, my fight”
Tijdens het contactweekend van de ALS Liga in Middel-
punt in september hielden we ook een interview met 
Rudy Verniers en zijn vrouw Annie. We laten hen nu aan 
het woord.
Wanneer en hoe werd bij jou de diagnose van ALS ge-
steld?
Dat was in september 2011, ongeveer twee jaar geleden 
nu. Tevoren ben ik ongeveer een jaar lang aan het lijntje 
gehouden in een ander ziekenhuis waar men maar testen 
bleef doen. Uiteindelijk ben ik dan doorgestuurd naar Leu-
ven en daar heeft men na één test de diagnose ALS gesteld. 
Ik had zelf wel het vermoeden, mijn vrouw had op internet 
naar symptomen van o.a. ALS zitten kijken, en dat kwam wel 
redelijk goed overeen met mijn sympto-
men.
Ik kon mijn hand en mijn vingers moei-
lijk bewegen, het stappen was moeilijk, 
af en toe struikelen. Mijn been bleef 
soms haperen. Ik had ook al vroeger 
twee keer CVA (beroerte in de hersenen) 
gehad, de eerste keer waren mijn mond-
hoeken verlamd, de tweede keer was 
mijn linkerbeen licht verlamd. 
Wanneer men je zei dat je ALS had, 
hoe kwam dat over, kende je de ziekte 
al?
Dat kwam hard aan, het was een klop. 
We waren toen net een jaar getrouwd. 
Mijn vrouw is een Thaise en had net alles 
ginder achtergelaten, haar job, haar fa-
milie. En ze had zich dan ook een ander 
leven voorgesteld dan dit. Ik kon daar toen ook met niemand 
over praten, ik heb alles opgekropt. Nu heb ik het intussen 
wel verwerkt en het aanvaard. Daar hebben gesprekken met 
een psycholoog me in geholpen.
Wat ervaar je zelf als het meest hinderlijke aan de ziekte 
ALS?
Het meest vervelende voor mij is dat je voor alles afhankelijk 
bent van iemand anders. Je moet alles vragen, ook de meest 
kleine dingen, ik kan bijvoorbeeld zelf geen blikje cola open 
doen, of mijn been verleggen. Ik voel me daar hulpeloos bij 
en een soort last voor iedereen. Ik vind dat ook erg dat ik 
dat mijn jonge vrouw moet aandoen. Ik voel me er ook wat 
schuldig bij dat ik anderen tot last moet zijn.
Waar put jij zoal moed uit?
Momenteel ben ik erg blij dat ik nu mijn elektrische rolstoel 
heb. Hierdoor kan ik me vrij bewegen. Eerst had ik een gewo-
ne rolstoel, maar dat ging niet echt, het was een probleem 
om erin en eruit te geraken, nee, toen zat ik thuis vast in mijn 
zetel en kwam ik amper buiten. Dat is nu met de elektrische 
rolstoel compleet veranderd, waardoor ik me ook veel beter 
voel, meer mensen zie en thuis ontvang. Hierdoor is mijn le-
ven enorm in kwaliteit verbeterd.
Is er veel  veranderd in je leven, je werk, je hobby’s door 
ALS te krijgen?
Ik heb altijd informatica gedaan bij Electrabel. Dat was heel 
druk en vaak stresserend, soms ook ’s nachts  en weinig sla-

pen. Toen ik de diagnose ALS kreeg was ik al op invaliditeit 
vanwege mijn tweede CVA in 2006. 
Voetbal was mijn hobby, een passie. Ik volg het nu op TV, 
maar ik ga er niet meer naartoe. Ik ken er veel mensen, ik 
ging al sinds mijn 12de naar KV Mechelen. Juist omdat ik er 
iedereen ken kom ik er nu niet meer sinds ik ALS heb, omdat 
ik de vragen en blikken van anderen wil vermijden, dat is te 
moeilijk voor mij. 
Vind je dat contact met lotgenoten waardevol?
Het is leerrijk omdat je van mekaar veel kan leren uit ieders 
ervaringen. Ik heb hier veel tips gekregen, bv. over PAB hulp-
systemen. Nu zijn er alleen ALS-patiënten aanwezig, dat stelt 
je toch op je gemak. Het is ook interessant om te kijken welk 
type, merk van rolstoel anderen hebben, en welke opties er 
bestaan, het comfort. 

Hoe ben je met de ALS Liga in contact geko-
men? Hoe zijn je ervaringen?
Via het UZ Leuven. Het is heel interessant, ik 
was bijvoorbeeld tegen het PAB gekant, al het 
papierwerk, maar bij de ALS Liga heeft men me 
overtuigd het toch aan te vragen om mijn levens-
kwaliteit terug te optimaliseren. Ik vind het ook 
fantastisch wat ze doen voor het wetenschap-
pelijk onderzoek. Het zal misschien voor mij te 
laat komen, maar toch is het essentieel dat het 
gebeurt.
Zou je overwegen een korte vakantie in Mid-
delpunt te boeken?
Wel, we zijn hier al geweest in augustus geduren-
de tien dagen. We hadden een folder van Middel-
punt gezien in het UZ Leuven en zo hebben we 
dan snel geboekt. Ik ben altijd graag aan de zee 
geweest, het is hier kort bij de dijk, dat valt goed 
mee. Het is hier eigenlijk fantastisch...

Hoe kijk je zelf nog naar de toekomst?
Ik kijk nu positiever naar de toekomst dan vroeger omdat 
ik terug mobieler ben met de elektrische rolstoel. Tevoren 
lag ik ganser dagen in bed en keek ik enkel nog TV. Nu ko-
men er twee keer per week vrienden langs, we kunnen nu 
gaan winkelen en buiten komen en ook terug op reis gaan. 
Mijn eerste reis was in augustus, hier. We hebben hier men-
sen gesproken die in Tenerife zijn geweest en vertelden dat 
het daar goed was aangepast. Ik ben vroeger ook enkele ke-
ren in Tenerife geweest, en daar zouden we nog wel graag 
eens naartoe gaan. Ik zie wel wat op tegen de reis zelf op 
het vliegtuig en het hele gedoe om in en uit het vliegtuig 
te geraken.
Hoe belangrijk is familie voor jou?
Ja redelijk. Ik heb niet zoveel familie meer, mijn vader is over-
leden, er is enkel mijn moeder en zus nog. Mijn vrouw is nu 
het belangrijkste voor mij.
Was je vroeger gelovig?  Ben je daar meer mee bezig dan 
vroeger? 
Ja, Ik ben gelovig opgevoed. Nu zelfs meer dan vroeger, ik 
ben niet praktiserend, maar in mijn binnenste ben ik het ze-
ker wel. Daardoor heb ik geen schrik voor de dood. Ik ben 
helemaal niet bang om te sterven omdat ik geloof dat hier-
na, hierboven, iets moois zal zijn.
Heb je zelf een eigen leuze of motto?
“My Life, my fight” 
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Tips

WAAROM???
Na het stellen van de diagnose heb ik geruime tijd geworsteld met de ‘waarom ik’ vraag, waarom moet mij 
dat nu overkomen…?

Ik denk dat eenieder die met een ziekte (van welke aard ook) geconfronteerd wordt zich die vraag wel stelt.

Er waren zelfs momenten dat ik dacht gestraft te worden, of had ik misschien het verkeerde serienummer 
meegekregen, kwam ik uit een slecht lot, probeerde men mij iets te vertellen…? Je hebt er geen idee van 
hoe hard je jezelf pijnigt in het zoeken naar een uitleg…

Wat ik ondertussen weet, is dat het stellen van die vraag en het zoeken naar antwoorden jezelf geen bal 
vooruithelpt.

Je kan de tijd die je eraan spendeert catalogeren in de rubriek ‘zinloze negatieve energie’, tijd die je spen-
deert ten koste van ‘Quality time’, …

smartpHones en sociale media verBeteren de gezondHeidszorg

De komst van de mobiele technologie vergemakkelijkt de 
gezondheidszorg door de lagere kosten en door het com-
fort voor de patiënt.

Recent onthulde de sociale netwerksite PatientsLikeMe de 
resultaten van hun patiëntenstudie met betrekking op de 
bevraging van het gebruik van lithium carbonaat in de be-
handeling van ALS. Het was de eerste keer dat een sociaal 
netwerk werd gebruikt om een behandeling te evalueren 
in een groep van patiënten. Opmerkelijk was dat het een 
eerder gepubliceerde studie tegensprak, die beweerde dat 
lithium carbonaat de progressie van de ziekte zou vertragen.

Hoewel de studie geen vervanging is voor een blinde klini-
sche proef, was de studie van PatientsLikeMe in staat om de 
statistische kracht van de studie te verbeteren en de verkre-
gen patiëntengegevens van de sociale media betekenisvol 
te maken.

In een andere lopende studie aan het ‘Rex Cancer Center’ in 
Raleigh, Noord-Carolina, gebruikten patiënten met leuke-
mie smartphones om sneller bijstand te verkrijgen. 

Dit zijn twee voorbeelden van hoe draadloze telefoons en 
sociale media gebruikt worden om gegevens te verzamelen 
en samen te voegen om de meer traditionele vormen van 
medische informatie aan te vullen en te hervormen. De stij-
gende kosten van de gezondheidszorg en de complexiteit 
van de voorgeschreven therapieën vereisen een nieuwe be-
nadering om de patiënten betere informatie te kunnen ver-
schaffen met als doel de ziekte op het juiste moment te be-
handelen. Een op technologie gebaseerde patiëntgerichte 
benadering heeft belangrijke voordelen zowel in tijd als in 
geld en kan een meerwaarde betekenen voor de medische 
wetenschap.

De maatschappelijke waarde voor de patiëntenzorg en voor 
hoe patiënten deze ervaring appreciëren zijn belangrijke 
overwegingen in het huidige aanbod van de gezondheids-
zorg. De waardeverschuiving hierin gebeurt door ervarin-
gen, niet door technieken. Luchttransport is hier een goed 
voorbeeld van. Reizigers in ‘businessclass’ of ‘economyclass’ 
komen beiden op hetzelfde tijdstip aan, alleen de beleving 
van de reis voor de reiziger maakt het verschil.

Hoe meer de ervaring gepersonaliseerd wordt, hoe groter 

de gepercipieerde waarde. Er zijn enorme mogelijkheden 
om de gezondheidszorg te verpersoonlijken door gebruik 
te maken van technologie en sociale media. Grotere verper-
soonlijking en waargenomen waarden leiden tot een posi-
tievere ingesteldheid en uiteindelijk in een betere gezond-
heid, gebaseerd op het geloof in de gezondheid. Als het 
gedrag een effect heeft dat persoonlijker en waarneembaar 
waardevoller is, wordt het makkelijker te aanvaarden.

Apothekers hebben eveneens de mogelijkheid om een 
belangrijke rol te spelen in de verpersoonlijking van de ge-
zondheidszorg. Een goed voorbeeld hiervan zijn initiatieven 
die heropnames in het ziekenhuis verminderen. Apothekers 
die gebruik maken van draagbare technologie om de pati-
ent de nodige medicijnen te bezorgen en strikte opvolging 
aanbieden gedurende de eerste 30 dagen na een zieken-
huisopname boekten succes in het verminderen van herop-
names in ziekenhuizen.

In Amerika gaven apothekers smartphones aan patiënten 
om hen beter te kunnen adviseren inzake de dosering van 
hun medicijnen. Hierdoor verminderden de heropnames tot 
26,7% tot nul! Men ontdekte dat de oorzaak van heropna-
mes in bijna de helft van de gevallen lag aan het niet nale-
ven van de medicijnenvoorschriften. 

Nieuwe technologieën en bijkomende voltijdse apothekers 
creëerden de mogelijkheid om patiënten hun medicijnen 
direct ààn hun ziekenhuisbed mee te geven, zodat 40% van 
de patiënten nu vertrekt mét hun medicijnen.

Een technologisch geneesmiddelenprogramma kan de 
sleutel zijn tot betere zorgverlening. Praktijkvoorbeelden 
bewijzen dat goede opvolging van patiënten op de eerste 
hulp zijn vruchten afwerpt.

Sociale media hebben dezelfde impact tussen de ‘aanbie-
der–patiënt relatie’ als Facebook, Twitter and Linkedln de-
den voor relaties tussen vrienden, familie en zakenrelaties. 
In tegenstelling tot het koesteren van individuele relaties 
zullen sociale media en mobiele technologie, die de macht 
hebben om de massa te bereiken, de begeleiding van pati-
enten kunnen verbeteren en vergemakkelijken.

Het potentieel en de vraag voor technologie zoals smart-
phones en sociale media op het gebied van gezondheids-



Deze en alle voorgaande nuttige tips kun je steeds terugvinden, ofwel in de nieuwsbrieven van de 
ALS Liga of op onze website www.ALSLIGA.be onder de titel ‘ALS en de Liga’, subtitel ‘Tips’.

zorg is duidelijk. Maar er is echter een hiaat in wat idealiter 
kàn zijn en in wat in de realiteit ook effectief bestaat. De 
vraag wordt gesteld waarom de huidige gezondheidszorg 
op het niveau van de patiënt zo’n troep is als er echt zoveel 
technologisch potentieel is. 

Instellingen zoals ziekenhuizen zijn moeilijke beslissers. 
Wanneer zij te maken krijgen met gegevens die talloze 
verschillen vertonen, waarbij het over het hoofd zien van 
de kleinste nuance zeer grote gevolgen kan hebben, is de 
noodzaak om voorbij te gaan aan wat Lugavere de ‘MS-DOS-
like abyss’ noemde duidelijk. Ongeveer 25% van de medi-
sche fouten betroffen de in 2006 Pharmacopeia MEDMARX 
computertechnologie. Genoemde oorzaken betroffen over-
vermoeidheid, schermfragmentatie, en verwarring van vak-
termen.

Er kan veel worden gedaan op het gebied van interactie om 
het gebruik van data te verbeteren en alle gegevens en ken-
nis te verenigen en op een betekenisvolle manier samen te 
voegen. Vernieuwende mHealth programma’s worden nu 
gekoppeld aan medische terminologie om mogelijk te ma-
ken dat mobiele technologie volledig geïntegreerd wordt in 
bepaalde klinische systemen, in hun werking en in de we-
tenschap. Door de patiënt ook buiten de omgeving van de 

spoeddienst of het ziekenhuis de best mogelijke mobiele 
technologie aan te reiken wordt het voor hem ook gemak-
kelijker om de noodzakelijke behandeling te krijgen en op 
te volgen.

Het medische gebied is per definitie sociaal, en steunt op 
interactie tussen mensen. Het is ook een gebied dat afhan-
kelijk is van informatie. Sociale media en mobiele technolo-
gie brengen mensen en informatie samen op een manier die 
het gebruik van medicijnen en de gehele gezondheidszorg 
bevordert. De gebruiksvriendelijke en onbeperkte toegang 
tot virtuele informatie van de talrijke media is een grote 
vooruitgang voor het uitwisselen van medische informatie 
en voor de interactie tussen alle betrokkenen in de gezond-
heidszorg. Gewapend met meer informatie dan ooit, bevin-
den ook de patiënten zich in een betere positie om de uitda-
ging aan te gaan om de voorgestelde behandelingen vol te 
houden en om weloverwogen keuzes te kunnen maken. En 
artsen en apothekers bevinden zich in een betere positie om 
snel, met enkele muisklikken, de nodige medische informa-
tie te bekomen die zij broodnodig hebben.

De uitdaging wordt echter: hoe kunnen we deze technolo-
gie op een zinvolle manier gebruiken! En kunnen we deze 
uitdaging aan? 

tijd om wat op te vrolijken met muziek

Wil je graag wat opvrolijken? Of heb je nood aan motivatie? 
Wil je wat vrolijker tegen alles opkijken?

Het blijkt dat luisteren naar de juiste muziek dit kan doen. 
Een brede waaier van onderzoek heeft aangetoond dat 
muziek niet alleen een drastisch positief effect heeft op uw 
stemming, maar ook op bezorgdheid, depressie en slaap-
problemen.

De neurologen en de psychologen zeggen dat het niet uit-
maakt welke muziek je beluistert, of het nu klassiek is, jazz, 
oldies, rock, reggae of een eenvoudige herhaling van oce-
aangolven, zolang de muziek maar bij uw stemming en uw 
smaak past.

Onderzoekers van de Universiteit in de Staat Pennysilvania 
bestudeerden studenten op hun reactie op muziek.  Het 
onderzoek, dat gepubliceerd werd in Psychologie en Onder-
wijs, toont aan dat de studenten positievere emoties had-
den na het beluisteren van muziek. Het was niet van belang 
welke activiteit zij ondertussen deden tijdens het luisteren. 
Sommige reden tijdens het luisteren met de wagen, andere 
hadden een bijeenkomst met vrienden. Na het beluisteren 
van de muziek waren de studenten allen vriendelijker, beter 
ontspannen, kalm, optimistisch en vrolijk. Ze waren duide-
lijk minder pessimistisch en droevig. 

In een nieuw boek, Your Playlist Can Change Your life, door 
Joseph Cardiollo, Don Durousseau en Galina Mindlin, stel-
len de auteurs voor om onze muziek zorgvuldig te kiezen en 

te selecteren volgens onze stemmingen, of anderzijds juist 
muziek te kiezen om de stemming te veranderen, al naar-
gelang van wat wij willen voelen.  Zij beweren dat de snel-
heid van een lied een belangrijk eigenschap is, net zoals de 
emotionele verbinding tussen jou en de muziek. De muziek 
koppelen aan je geestestoestand van dat ogenblik is van 
zeer groot belang. Een slechte muziekkeuze kan je bezorgd, 
angstig of verdrietig maken, zeggen de auteurs.

Je zou ook zorgvuldig moeten kiezen hoe u luistert naar 
muziek. Houdt u ervan zittend te luisteren met een oortele-
foon, een koptelefoon of oorknoppen die in uw iPod worden 
gestopt? Of verkiest u dat de muziek in de volledige ruimte 
door geluidboxen galmt, zodat je samen in gezelschap met 
vrienden of familie het moment wil delen of wil je enkel van 
het ritme en het geluid genieten?

Voor ALS-patiënten is er een verscheidenheid aan apparaten 
die eenvoudig te bedienen zijn en waarop men alle favoriete 
playlists kan op overbrengen.  MP3 apparaten, iPods, iPads, 
laptops en computers zijn allen geschikt om gemakkelijk se-
lecties te maken terwijl u comfortabel ligt of zit. iPad heeft 
een paar eigenschappen ontworpen die zeer interessant 
zijn voor gebruikers met beperkingen.  Het toestel bezit een 
groot scherm dat men enkel maar moet aanraken en waar 
men geen fysieke kracht voor nodig heeft. Het toestel bezit 
ook een ingebouwde zoemfunctie om het scherm groter en 
kleiner te maken, om zo gemakkelijk toetsen en beelden aan 
te raken. 

http://www.ALSLIGA.be


ALS slikken een probleem wordt.
Meer informatie vind je op www.ALSLIGA.be

eenvoudige tips om te genieten van je maaltijd

Als kauwen en slikken een probleem worden, zijn er heel wat kleine, eenvoudige tips die ervoor kunnen zorgen dat je nog 
steeds plezier kunt beleven aan een goed gerecht. Piet heeft samen met de ALS Liga een aantal handige weetjes verzameld 
die je zeker zullen helpen om zo lang mogelijk te blijven genieten van een lekkere maaltijd. 

 ➠ Probeer je gerecht steeds zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Dat kun je doen door genoeg te variëren met kleur. 
 ➠ Ook een mooi bord en een goede schikking van alle ingrediënten op het bord maken je maaltijd een plezier voor het oog
 ➠ Geniet vooral van de geur van lekker eten. Vooraleer je proeft, ruik je de heerlijke geur van je maaltijd. De geur van het 

eten prikkelt je geheugen voor smaken en stelt je in staat om volop van je maaltijd te genieten.
 ➠ Er zijn verschillende manieren om zoveel mogelijk de goede smaak van je eten te bewaren. Ik som er hier graag een paar op. 

 ☞  Je kunt de zuivere smaak van voedingswaren behouden door je groenten, de vis of het vlees te stomen of te grillen.
 ☞ Lichte sauzen behouden veel meer de oorspronkelijke smaak, terwijl roomsauzen vaak veel verhullen.
 ☞ Zorg voor veel afwisseling in je voeding.
 ☞ Serveer je gerechten altijd op de juiste temperatuur. Een te koude of te warme maaltijd verliest zijn smaak.
 ☞ Door voldoende te kruiden te gebruiken, krijgt een maaltijd de smaak die ze verdient.
 ☞ Wees niet te zuinig met kruiden.

soep:
feeSteLijke pompoenSoep (8 perSonen)

Ingrediënten: 
1 kg pompoen (in blokjes) - 3 rode paprikas (in partjes gesneden) - 6 ajuinen 
(fijngesneden) - 5 teentjes knoflook (fijngesneden) - 1 doosje Maredsous 
kaas - 4 eetlepels peterselie (fijngesneden) - 1 klein doosje tomatenpuree - 5 
bouillonblokjes - peper en zout - 4 liter water - 1 klontje boter

Bereidingswijze:
 – Verwarm de boter in een soepketel en fruit hierin de ajuinen;
 – Voeg de pompoen, paprika en knoflook toe en fruit alles nog even mee;
 – Doe er het water en de bouillonblokjes bij en breng aan de kook. Laat 20 minuutjes doorkoken;
 – Voeg de tomatenpuree en de Maredsous kaas toe en mix de soep;
 – Breng op smaak met peper en zout

voorgerecHt:
zeeduiveL met BASiLicumSAuS (4 perSonen)

Ingrediënten: 
400 g zeeduivel - peper en zout - 1 eetlepel bloem - 1 eetlepel Alpro soya Bakken en 
Braden - 1 fijngesneden sjalot - 1 fijn-gesneden knoflookteentje - zwarte peper - 100 ml 
droge witte wijn -handvol basilicumblaadjes - 100 ml Alpro® soya Light Cuisine – zwarte 
olijven zonder pit - basilicumblaadjes

Bereidingswijze:
 – Snijd de zeeduivel in plakken van 2 centimeter, wentel de vis in de bloem en kruid met peper en zout; verhit Alpro® soya 

Bakken en Braden in een pan en bak de zeeduivel 2 minuten aan elke zijde; Haal uit de pan en houd warm;
 – Verlaag het vuur en fruit de sjalot samen met de knoflook;
 – Blus met de witte wijn en voeg het basilicum toe. Laat even doorkoken en roer er de Alpro® soya Light Cuisine door;
 – Mix de saus fijn;
 – Leg de stukjes zeeduivel op de borden en overgiet gedeeltelijk met de saus;
 – Werk af met stukjes zwarte olijven en basilicumblaadjes. Mix de vis naar smaak indien nodig met wat visfumet.

http://www.ALSLIGA.be


Piet Puur 
Gerechten die vlot naar binnen gaan

•	 Typische	Piet	Huysentruyt-recepten	gepureerd!
•	 Chef-kok	en	tv-personality	Piet	Huysentruyt	neemt	de	ALS-problematiek	zeer	ter	harte	
en	creëerde	een	35-tal	‘normale’	gerechten	die	hij	dan	ook	tot	purees,	stoemps,	shakes	
en	smoothies	omtoverde.

•	 Dit	boekje	is	niet	alleen	voor	ALS-patiënten	bedoeld,	maar	voor	iedereen	die	proble-
men	heeft	met	kauwen,	slikken	of	vast	voedsel.

•	 De	winst	van	dit	mooie	boekje	wordt	gedoneerd	aan	de	ALS	Liga.
Het	 boek	 is	 enkel	 te	 verkrijgen	 via	 het	 ALS	Secretariaat	 te	 Leuven	 (info@alsliga.be).		
De	prijs	is	15	euro	inclusief	verzendkosten,	buiten	België	19	euro.
	Gelieve	dit	bedrag	over	te	schrijven	op	volgend	rekeningnummer:	
BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB + vermelding NAAM & ADRES.

HoofdgerecHt:
geBrAden kip met fLoridA pompeLmoeS (4 perSonen)

Ingrediënten: 
1 scharrelkip (1,5 kg) - Gemalen zwarte peper en zout - 1 
fijngesneden rode ui - 50 g zongedroogde tomaten (grof gesneden) 
- 50 g zwarte olijven - 6 gehakte ansjovissen (facultatief) - 2 
laurierblaadjes - 1 eetlepel fijngehakte verse peterselie - 450 ml 
Florida pompelmoessap - 1 roze pompelmoes uit Florida (in schijfjes) 
- 410 g boterboontjes uit blik (uitgelekt)

Bereidingswijze:
 – Verwarm de oven op 180º C.
 – Maak de kip grondig schoon in koud water en droog ze zowel van binnen als buiten met keukenpapier. Kruid de holte van 

de kip met zout en peper. Plaats de kip in een grote ovenschotel met een nauw aansluitend deksel. 
 – Schik de uien, de zongedroogde tomaten, de olijven, de ansjovissen (als je deze gebruikt) en de laurierblaadjes rond 

de kip. Bestrooi met peterselie en overgiet met het pompelmoessap. Kruid goed. Bedek en braad gedurende 1 uur 15 
minuten. 

 – Overgiet de kip met de sappen en voeg de boontjes en de pompelmoesschijfjes toe.
 – Zet alles weer in de oven en braad nog eens 30 minuten tot de kip goudbruin is.
 – Het kip pureren naar smaak met min of meer kookvocht en het pompelmoes apart pureren

nagerecHt:
cheeSecAke vAn BLeu d’Auvergne met pruimenconfituur (4 perSonen)

Ingrediënten: 
200 g Bleu d’Auvergne - 30 cl room - 400 g plattekaas - 100 g aperitiefkoekjes 
natuur - 50 g boter - 4 eetlepels pruimenconfituur - 4 g agar agar poeder

Bereidingswijze:
 – Laat de boter smelten;
 – Mix de aperitiefkoekjes in een blender met de boter en verdeel dit mengsel 

over de glaasjes;
 – Verwarm de room een beetje en laat er de in blokjes gesneden Bleu 

d’Auvergne in smelten;
 – Voeg dan de agar agar toe. Meng krachtig met de garde;
 – Prak de plattekaas met een vork en roer er het mengsel van Bleu d’Auvergne en room onder;
 – Laat ongeveer tien minuten rusten in de koelkast;
 – Kruid met peper en zout en knijp het mengsel met een garneerspuit in de glaasjes;
 – Laat bovenaan een halve centimeter vrij;
 – Werk voorzichtig af met een lepeltje pruimenconfituur.

mailto:info@alsliga.be


Te koop

Adverteerders Gezocht!!
Wij zijn op zoek naar bedrijven en sponsors die onze vereniging willen steunen. 

Hiervoor stellen wij advertentieruimte ter beschikking.

Voor inlichtingen kan u terecht op: 
Tel.: 016/23.95.82 – e-mail: info@alsliga.be

AAnbieding voor grAtis woning lift
Een gedemonteerde kokerlift (Vector 300 21521) met het ver-
mogen om 400 kg te heffen tot op een hoogte van maximaal 3 
meter. Die lift kan in een woning geplaatst worden door een ge-
specialiseerde firma voor de prijs van 4.300 euro zonder BTW (6 % 
voor een woning ouder dan 6 jaar). 

Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat deze 
lift na eerder gebruik bij een tweede montage wat optische 
schoonheidsfoutjes kan vertonen, die echter niets afdoen aan de 
werkingsmogelijkheden. 

De geplaatste lift neemt op de vloer een oppervlakte van 1.630 
mm op 1.405 mm in beslag. Met de foto hiernaast kan u zich een 
visueel beeld vormen van de lift, zoals hij geplaatst wordt in een 
woning. Een gespecialiseerde firma komt vooraf bij u thuis vrijblij-
vend nagaan of het mogelijk is deze lift in uw woning te plaatsen. 

Interesse ? Aarzel niet en neem contact op met het ALS Secretari-
aat voor informatie.

De Lift

Jij wacht beneden… Hij staat boven 
Dan denk ik dat hij met een druk op de knop 
komt aangestoven 
 En jij: tevreden!

peugeot partner tepee 
Auto in perfecte staat – aangepast voor rolstoel – permolock + winterbanden op 
velgen

Prijs:  o.t.k. 
1ste ingebruikname:  juni 2012 
Kilometerstand: 16118 km 
Kilowatt: 68 
Cylinder inhoud: 1560 
#Cylinders: 4 
Fiscale PK: 9

Contact: johan.schollaert@skynet.be

mailto:info@alsliga.be
mailto:johan.schollaert@skynet.be


AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT!

DEUR AAN DEUR VERKOOP
Regelmatig krijgen wij melding van deur aan deur verkoop in naam van de ALS Liga. 
Het gebeurt ook aan supermarkten en op marktplaatsen.
Pas op: mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager van een officiële brief ondertekend 
door de voorzitter of penningmeester.
Daarom: Vraag steeds de leurderkaart of hun toestemming van de ALS Liga. 
Noteer steeds de naam van de verkoper.
Bij twijfel, koop niets, verwittig ons en desgevallend de politie zo snel mogelijk. 
Wij ondernemen de nodige acties.

trappenklimmer stairmate standard

De Stairmate standard is sporadisch gebruikt en in perfecte staat. 

Te koop voor 2800 euro (Nieuwprijs: 5617,88 euro)

Gelieve iets te laten weten indien u interesse heeft: 
Luc Boehme 
Tel: 058/24 38 25 
luc.boehme@skynet.be

renault kangoo

Merk en model: Renault, Kangoo 2plc Dsl 
Voertuig: Monovolume 
Versnellingsbak: Manueel 
Brandstof: Diesel 
Bouwjaar: 2007 
KM stand: 17899 
Aantal versnellingen: 5 
Aantal deuren: 5 
Aantal zitplaatsen: 5 
CO2 Uitstoot: 139 
Accessories: Airco, Getinte ruiten, CD/DVD- 
 speler

Bevindt zich in goede staat met lichte beschadiging. Om-
gebouwd door Trapmann.

Met hydraulisch knielsysteem, verankering van de veilig-
heidsgordel en rolstoelvergrendeling. Extra reservewiel 
en zitbank inbegrepen.

Indien u interesse heeft: 015/ 31 78 58

mailto:luc.boehme@skynet.be


als moBility & digitalk vzw uitleendienst

Het project Helpdesk ALS Digitalk (communicatiehulpmiddelen voor pALS) wordt ons mogelijk gemaakt door 
de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Vlaams-Brabant.

Op deze pagina vind je hoe pALS een hulpmiddel bij ALS Mobility & Digitalk vzw 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 de 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 
àlles zelf bekostigen, wat financieel een 
zware dobber is.

De ALS M&D werkt o.a. met toestellen  
geschonken na overlijden van de pALS, 
of met schenkingen van serviceclubs 
of met 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 aangevraagd wor-
den bij de organisatie zelf. De werken 
worden enkel in opdracht van ALS M&D 
uitgevoerd. Indien de reparaties niet via 
ALS M&D verlopen of wanneer beschadi-
gingen door nalatigheid van de ontlener 
werden veroorzaakt worden deze repara-
tiekosten sowieso niet door ALS M&D ten 
laste genomen.

communicAtiehuLpmiddeLen 
Overzicht van hulpmiddelen voor  
communicatie
•	 Tablet
•	 Lightwriter
•	 PC software
•	 Lucy
•	 Allora
•	 Dubby
•	 Spock
•	 Mudikom
•	 Tellus
•	 Canoncommunicator
•	 Oogbolbesturing, e.a. …

  

Ben je een pALS met beginnende of 
vergevorderde bulbaire problemen 
laat het ons weten. We zullen dan sa-
men zoeken naar een oplossing voor 
je spraakproblemen. Blijven communi-
ceren met familie, verzorgers en omge-
ving is van essentieel belang. Ook voor 
pALS die wensen met de PC te werken 
is er aangepaste software. 

COMMUNICATIETEST! ! ! 
Personen met ALS kunnen bij de 
ALS M&D vzw gratis een communica-
tieapparaat ontlenen. De procedure 
verloopt als volgt: 
•	  Als je nog geen lid bent, laat je dan 

gratis registreren bij de ALS Liga Bel-
gië vzw op www.ALSLIGA.be

•	 Neem contact op met ons.
•	 We leggen een afspraak vast op het 

ALS-secretariaat te Leuven.

•	 Vervolgens nemen we gratis een 
kleine test af om na te gaan welk 
apparaat het meest geschikt is voor 
jou.

•	 Wanneer de test te gecompliceerd 
is kunnen wij u doorverwijzen naar 
adviesinstanties.

•	 Is het toestel voorradig dan kun je 
het onmiddellijk meenemen en er-
mee aan de slag gaan.

•	 Een waarborg van 80 euro wordt 
betaald aan ALS Mobility & Digitalk 
vzw.

Naargelang de ziekte voortschrijdt en 
het toestel minder functioneel wordt 
neem je terug contact op met ons om 
de procedure bij te stellen. 

Deze werkwijze garandeert dat je 
steeds beschikt over het voor jou meest 
optimale toestel. Franstalige personen 
met ALS kunnen ook bij ons terecht 
maar moeten in geval van doorverwij-
zing voor een eventuele bijkomende 
test naar het Waalse CRETH.

OPGELET
Wanneer je het apparaat niet meer 
gebruikt, moet het zo snel mogelijk 
(op afspraak) terug worden gebracht 
naar het secretariaat van de ALS M&D 
uitleendienst. Zo kunnen wij andere 
personen snel verder helpen. Enkel bij 
terugbrenging op ons secretariaat kan 
de waarborg worden teruggestort. 

Nederlandstalige personen met ALS 
kunnen in geval van doorverwijzing 
voor een eventuele bijkomende test 
naar: 
MODEM, Doornstraat 331, Wilrijk 
tel.: 03 820 63 50  
e-mail: modem@vzwkinsbergen.be 

Franstalige personen met ALS kunnen 
in geval van doorverwijzing voor een 
eventuele bijkomende test naar:
CRETH, Rue de Bruxelles 61, Namur 
tel.: 081 72 44 00 
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be 

MODEM en CRETH zijn geen commerci-
ele instanties. Het zijn vzw’s die samen 
met u zoeken naar praktische oplos-
singen voor jouw communicatiepro-
bleem. 

De testen van MODEM en CRETH zijn 
niet gratis...

Transportvergoeding

Het door jou gewenste hulpmiddel moet bij ons in Leuven zelf af-
gehaald en later ook teruggebracht worden.  Indien dit echter on-
mogelijk is kan het transport door ons verzorgd worden tegen een 
kleine vergoeding.  Die vergoeding bedraagt 0,40 euro per kilome-
ter, met een minimumbedrag van 20 euro.

http://www.ALSLIGA.be
mailto:modem@vzwkinsbergen.be
mailto:creth@psy.fundp.ac.be


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be - RIZIV – INAMI: www.riziv.fgov.be -  
Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées: www.awiph.be - Dienststelle für Personen  
mit Behinderung: www.dpb.be - Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap: www.brap.be - 
Le Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Recherchée: www.phare.irisnet.be

moBiLiteitShuLpmiddeLen 
Overzicht van hulpmiddelen voor mo-
biliteit
•	 Gesofisticeerde elektrische rolwa-

gens
•	 Manuele rolwagens
•	 Elektrische scooters

Wij beschikken over diverse elektri-
sche rolwagens met aangepaste be-
sturingssystemen. Deze worden gratis 
ter beschikking gesteld van pALS in 
afwachting van hun eigen rolwagen. 
We beschikken over allerlei modellen, 
gaande van gewone elektrische rolwa-
gens met handbesturing tot de meest 
gesofisticeerde rolwagens. 

huLpmiddeLen ALLerLei

•	 Tilsystemen (actieve en passieve)
•	 Badliften
•	 WC-douchestoelen
•	 Bladomslagapparaten
•	 Elektrisch verstelbare bedden
•	 Omgevingbesturingssystemen
•	 Relaxzetels
•	 Antidecubitusmateriaal
•	 Rollators
•	 Rolstoelfiets
•	 Elektronische trappenklimmer
•	 Alterneringsmatrassen

Heb jij soms hulpmiddelen van ons in 
bruikleen die door bepaalde omstan-
digheden niet meer gebruikt worden 
of niet meer efficiënt zijn, bezorg ze 
ons dan zo vlug mogelijk terug. Andere 
pALS zullen u dankbaar zijn. 

Mocht je in het bezit zijn van een ei-
gen hulpmiddel dat niet meer van nut 
is en waarvan je bereid bent het aan de 
ALS M&D vzw te schenken, geef ons dan 
een seintje. Wij zorgen ervoor dat het bij 
de gepaste persoon kan ingezet worden. 
De ALS Mobility & Digitalk vzw dankt 
ook alle familieleden en nabestaanden 
die hulpmiddelen aan onze vereniging 
schenken of schonken, waarmee wij tal 
van andere patiënten tijdelijk verder kun-
nen helpen. 

voorwAArden Bij uitLening vAn 
mAteriAAL 
De hoofdactiviteit van ALS Mobi-
lity & Digitalk vzw is het adviseren 
over en uitlenen van hulpmiddelen. 
Het ontlenen van een hulpmiddel is 
volledig gratis. ALS M&D vraagt enkel 
een waarborg, die afhankelijk is van 
het aangevraagde materiaal. De pALS 
dient wel ‘gratis’ geregistreerd te zijn bij 
de ALS Liga.

Materiaal Bedrag 
waarborg

Communicatieapparatuur 80 EUR

Elektrische rolwagens 120 EUR

Overige 40 EUR

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 
er op toe te zien dat de hulpmiddelen 
schoongemaakt worden alvorens ze in 
te leveren. Zo niet zullen wij jammer 

genoeg de waarborg, of een gedeelte 
ervan, moeten inhouden voor het be-
talen van de reinigingskosten. 

Terzelfder tijd willen wij u attent maken 
op het feit dat de uitgeleende hulp-
middelen niet altijd te gepasten tijde 
teruggebracht worden, maar soms 
heel lang nadat de patiënt ze niet meer 
gebruikt of kan gebruiken of na overlij-
den. Dit is niet alleen in het nadeel van 
andere patiënten die misschien wach-
ten op deze hulpmiddelen, maar ook 
voor ons brengt dit problemen mee. 
We zullen derhalve hiermee ook reke-
ning 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 uw eventuele aan-
vraag bij de door u gekozen instantie 
(MDT, maatschappelijk assistent, …) 
moet aandacht worden besteed aan 
het snelle evolutieve karakter van ALS. 
De aanvraag moet dan ook toekomst-
gericht zijn. Hiermee bedoelen wij dat, 
wanneer je bijvoorbeeld een aanvraag 
voor een rolwagen doet, deze ook mee 
moet kunnen evolueren met de ziekte 
en de daaraan verbonden aanpassin-
gen. Vergeet niet dat het door de over-
heid aan u toegewezen apparaat pas 
na 4 jaar kan worden vernieuwd. 

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

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/
http://www.riziv.fgov.be/homenl.htm
http://www.awiph.be
http://www.dpb.be
http://www.brap.be
http://www.phare.irisnet.be


vroeg Begonnen is Half gewonnen: Begin tijdig met Het geBruik van een 
communicatieHulpmiddel

Een groot aantal pALS ervaart tijdens 
het verloop van hun ziekte communi-
catiemoeilijkheden ten gevolge van 
het verlies van het spraakvermogen 
en/of de handfunctie (schrijven, ty-
pen).

Ze zitten boordevol visies, ideeën, 
dromen, wensen en noden, …, maar 
kunnen die steeds moeilijker of niet 
meer uiten aan hun omgeving.  Om-
dat communicatie de hoeksteen 
vormt voor zelfstandigheid, dreigt 
hun leven volledig te worden bepaald 
door anderen.  Dit kan leiden tot gela-
tenheid en sociaal isolement.

Gelukkig schiet de ingenieurs- en ICT 
wereld hier te hulp.  Sedert geruime 
tijd worden hulpmiddelen ontwik-
keld die de communicatie onder-

steunen.  Bekende voorbeelden zijn 
tablets waarop softwaretoepassingen 
voor communicatie (‘apps’) zijn geïn-
stalleerd, tekst-naar-spraak toestellen 
(bv Lightwriter), laserpointer aange-
stuurde bedieningsklavieren voor 
een (spraak)computer (bv Lucy), of 
zijn variant op basis van oogbolbestu-
ring, waarmee pALS hun mondigheid 
kunnen behouden of herwinnen.  
Deze sector van ondersteunende 
technologie is volop in ontwikkeling.  
Geregeld wordt nieuwe apparatuur 
ontworpen.  Vanuit ALS Mobility & Di-
gitalk juichen wij dit uiteraard toe.

We beseffen evenwel dat het gebruik 
van communicatiehulpmiddelen niet 
altijd vanzelfsprekend is en dat niet 
iedereen een techneut is.

Men moet soms een drempel nemen 
en veel inzet tonen om vertrouwd te 
raken met de werking en de mogelijk-
heden van een toestel.  vooral in de 
beginfase kan dit soms vermoeiend 
zijn.

We adviseren pALS met (beginnende) 
communicatiemoeilijkheden dan ook 
om het gebruik van een communica-
tiehulpmiddel niet uit te stellen maar 
er zo spoedig mogelijk mee aan de 
slag te gaan.  Zo geeft u zichzelf de 
nodige tijd om aan te leren hoe u 
een toestel ten volle kan benutten, 
tot plezier van uzelf en uw naasten! 
Voor meer informatie en gratis 
uitlenen van deze hulpmiddelen 
neem contact op met ALS M&D, 
016/23.95.82.

Het demonstratieproject met ondersteunende communicatietechnologie ‘’Proeftuin ALS Digitalk’’ binnen 
de vzw ALS M&D wordt mogelijk gemaakt door: Flanders’ care.

ons project “proeftuin als digitalk” gaat van start!
Flanders’ Care is een initiatief van de 
Vlaamse overheid, kaderend in het toe-
komstproject Vlaanderen In Actie (ViA), 
om door innovatie het aanbod van 
kwaliteitsvolle zorg te verbeteren.

Het project heeft als doel Nederlands-
talige pALS die in Vlaanderen wonen, 
met een communicatieprobleem, waar-
bij de gangbare verbale en schriftelijke 
communicatie niet langer mogelijk is, 
ondersteunende communicatietech-
nologie op maat aan te reiken, het opti-
maal gebruik ervan systematisch op te 
volgen, en waar nodig bij te sturen.  Op 
deze manier kan u als pALS steeds over 

het best passend hulpmiddel beschik-
ken waardoor communicatie met uw 
omgeving steeds mogelijk blijft.  Op re-
gelmatige tijdstippen wordt daarbij de 
impact op uw kwaliteit van leven be-
vraagd, met de focus op preventie van 
sociaal isolement.  Veel ALS-patiënten 
komen naarmate de ziekte vordert in 
een steeds groter wordend isolement 
terecht.  Een snel afnemende mobili-
teit, problemen met de spraak en niet 
te vergeten de vele ongemakken die 
zich tijdens de ziekte manifesteren, zor-
gen vaak voor een terugtrekking uit de 
maatschappij.

De patiënteninformatie en de video die 
het project illustreert vindt u op onze 
website:
www.ALSLIGA.be – rubriek ALS Mobi-
lity & Digitalk - hulpmiddelen.

pALS kunnen zich voor deelname 
doorlopend aanmelden via: 
Secretariaat ALS Mobility & Digitalk  
Tel: 016 23 95 82 
E-mail: MenD@alsliga.be

http://www.flanders-care.be/nl/showcases/demonstratieproject-proeftuin-als-digitalk-call-2
http://www.alsliga.be/index.php?id=371
http://www.alsliga.be/index.php?id=371
mailto:MenD@alsliga.be
http://www.alsliga.be/index.php?id=1784


aandacHt !!!
Personen die de nieuwsbrief niet meer wensen te ont-

vangen, verhuisd zijn of bij een eventuele adreswijziging, 
vragen wij vriendelijk een seintje te geven aan 

het secretariaat (016 23 95 82)

Op deze manier hoeven wij 
geen onnodige kosten te maken.

wenst u mee te werken?
Beschikt u over teksten, gedichten, medische informatie  

of wil je graag je levensverhaal gepubliceerd zien,  
waarvan je denkt dat het de moeite is om in de  

nieuwsbrief te laten verschijnen.
Stuur ze ons dan toe per mail voor de  

15de van de maanden 2, 5, 8 & 11.
Wij zullen deze in de selectie opnemen op voorwaarde  

dat ze aan ons doorgemaild worden.
Teksten op papier of ingescande teksten komen  

niet in aanmerking.

als zelf lezen een proBleem is. 
laat Het u voorlezen!

Luisterboeken gratis beschikbaar

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/

Blauwe parkeerkaart

Heb je als pALS een blauwe parkeerkaart in 
aanvraag en duurt het allemaal wat lang? 
Stuur dan een e-mail naar: info@alsliga.be 
met je naam, rijksregisternummer en da-
tum van aanvraag. 

vrijstelling Btw op voertuigen

PALS, indien jullie een voertuig wensen te 
kopen en je hebt nog geen vrijstelling van 
BTW via het FOD, dan kan je beter eerst een 
aanvraag doen voor die vrijstelling BTW 
vooraleer een voertuig aan te schaffen.

snelprocedure paB Bij als
Sinds eind 2006 is de snelprocedure PAB 
voor ALS-patiënten een feit. 

Elke pALS die ingeschreven is bij het VAPH 
kan een PAB of Persoonlijk Assistentiebudget 
aanvragen. Bij goedkeuring van de aanvraag 
ontvang je het maximum PAB-budget om 
zelf de nodige assistentie en ondersteuning 
te organiseren. De budgethouder kan één of 
meerdere assistenten in dienst nemen om te 
helpen bij de ondersteuning voor ADL (as-
sistentie dagelijks leven) bv. bij persoonlijke 
hygiëne, lichaamsverzorging, huishoudelijke 
taken, verplaatsingen, enz. maar in het bij-
zonder bij beademingsondersteuning, aspi-
reren en nachtassistentie. Daarenboven be-
paalt de patiënt zelf welke taken door welke 
assistent worden uitgevoerd en het tijdstip 
en de wijze waarop de assistentie wordt ver-
leend.  

Op onze website www.ALSLIGA.be vind je de 
aanvraagprocedure terug. Indien je niet be-
schikt over internet mag je altijd het secreta-
riaat op 016 23 95 82 contacteren.

voor wie op Het internet zit!
De ALS Liga België heeft ook een website. Je 
vindt er gegevens over ALS en de behande-
ling van de ziekte, over onze vereniging en 
de activiteiten die wij organiseren. Er zijn 
ook heel wat links naar interessante websites 
waar je bijkomende informatie kan vinden:

www.ALSLIGA.be

Sommige leden wensen de Nieuwsbrief op 
computer te lezen. Zou jij de tekst ook liever 
van het scherm aflezen? Dit kan ook via onze 
website.

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl
mailto:info@alsliga.be
http://www.ALSLIGA.be
http://www.ALSLIGA.be


www.handimove.com

Tel 054 31 97 10

info@handimove.com 

 ■ Van en naar rolstoel, toilet, bad, douche, 
bed...

 ■ Advies over woningaanpassing 
& subsidies

 ■ Demo's in toonzaal of thuis

Handi-Move

Til & Verzorgings
systemen



giften van 10/09/2013 tot en met 11/11/2013
A Huppertz KG  Sankt-Vith
Adriaensen-Van den Brandt 
 Kampenhout
AM van de Pol Nederland
Baele-Schepens Oordegem
Bal du Nord Harelbeke
Baumann-Arnemann Lommersweiler
Belmans-Vannuffelen Herentals
Berens AG Emmels Sankt Vith
Biedermann-Knauf Emmels Sankt Vith
Billet-Polspoel Sankt Vith
Bleeckx  Ben Mechelen
Blindeman-De Soomer Sint-Niklaas
Bogaerts August Turnhout
Boulogne Jozef Mortsel
Boveroux Raymond Sankt Vith
Buyle-Van der Donckt Leuven
Caers Paula Turnhout
Ceulemans Christiane Mechelen
Ceulemans René Mechelen
Claessens Sylvia Oostende
Clinckx Mia Duisburg
CMSVG bvba  Geel
Coppens-De Meyst Erpe-Mere
Crikemans Dirk Leuven
De Bels Jean-François Diksmuide
De Boeck Agnes Dendermonde
De Canniere Frederik 
 Bossut-Gottechain
De Haen Marie-Rose Aalst
De Heuvelrijders Klerken  Klerken
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Smet Brecht Gent
De Smet Paul Zottegem

De Smet-Verbeke Herne
De Vuyst-Van Nieuwenhove 
 Denderleeuw
De Win Simon Meise
De Win-Janssens Mechelen
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Decleve Antoinette Kortrijk
Degens Rita Brussel
Delporte-Hollevoet Wijtschate
Desimpelaere Françoise Wevelgem
Deville-Van Geel Herne
Dhoop Annita Deerlijk
Diricx Mathias Kapelle-Op-Den-Bos
DNA Technics  Diest
Dockx Veerle Duffel
Donck-Ceuppens Rosina Aalter
Doyen Jean Bruxelles
Dr. Med. Christina Joosten- 
Staar Soc Civ A Raeren
Driesen-Helin Mortsel
Erich Meyer-Gillessen AG 
 Emmels Sankt Vith
Fagnoul Lieselotte Sankt Vith
Firma Robert Arens PGMBH Sankt Vith
Fonk Alfred Sankt Vith
Frederickx Jan Willebroek
Freson-Vrijsen Laurent Brustem
Frippiat Céline La Roche-en-Ardenne
Geerts NV  Mol
Gehlen Martin Eupen
Gelaesen Blanche Sint-Truiden
Gemeentebestuur Duffel Duffel
Gevaert Herman Ronse
Geyssens Maria Sint-Joris-Winge

Gheysen Simonne Wevelgem
Gielis Jan Geel
Gobeyn Johan Wanze
Goossens Ellen Hasselt
Goovaerts David Puurs
Hack-Plattes Lommersweiler
Heinen Anita Amblève
Hendriks-Van Rooijen Lubbeek
Henkes-Mathey Lommersweiler
Huppertz-Rauw Sankt Vith
Janssens Linda Geel
Jewell P. Edegem
Kinthaert Hilde Brugge
Kirschfink Alfred Walhorn
Kirschvink-Sprunken  Hauset

eindejAArSgift

Beste vrienden,

De allerlaatste dagen van 2013 zijn aangebroken.  
Net voor Nieuwjaar schenken we u nog graag een goed voor-
nemen én mogelijk fiscaal cadeautje.

Geef personen met ALS een kans om in 2014 te overleven.  
Steun wetenschappelijk onderzoek naar deze kille ziekte. 

Grijp nog snel uw kans! En doneer spoedig uw eindejaarsgift. 
BE28 3850 6807 0320 – BIC BBRUBEBB

Alvast hartelijk dank voor uw warme steun. 

Gelukkig Nieuwjaar vanwege de hele ALS Liga!

http://alsliga.be/?id=1068


‘in MeMOriAM’ gift

Memories make us who we are 
They are a celebration of life and tell our stories

Misschien overleed een dierbare aan ALS, of misschien zorgde je voor iemand met die ziekte en is voor jou een do-
natie een zinvolle manier om deze persoon met respect te herinneren en te herdenken. 
Hierbij geven we je enkele tips om je geliefde met respect te herdenken.

1. Schenk een gift op de verjaardag van je dierbare overledene of doneer een regelmatige gift door het geven van 
een lopende opdracht aan je bank.

of 

2. Organiseer zelf een ‘in memoriam plechtigheid’ en nodig je familie en vrienden uit op een brunch, een koffie met 
gebakje, of eventueel een klein feestje waarop je de dierbare overledene nog een keertje in de bloemetjes zet, 
en vraag de genodigden of ze in plaats van een geschenk een gift willen doen aan de ALS Liga of één van haar 
fondsen. 

of 

3. Vraag je familie en vrienden om op je verjaardag een gift aan de ALS Liga over te maken als herdenking van je 
geliefde in plaats van een cadeautje te schenken. 

Hoe je die gift ook schenkt, en hoe klein of groot het bedrag ook is, je kan ervan verzekerd zijn dat het dankbaar in 
ontvangst zal worden genomen en dat het zinvol zal worden gebruikt voor één van onze projecten dat je zelf kiest.
Elke storting vanaf € 40 over een gans jaar is bovendien goed voor een fiscaal attest. Je krijgt ook voor elke gift, een 

aan jou persoonlijk gerichte dankbrief toegestuurd. 

Voor uw gift groot of klein, moet je bij de AlS ligA zijn.
BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB is het nummer van onze bank.

De groep zegt U van harte dank.
Vanaf 40 euro ‘s jaars een fiscaal attest, zo blijft de vereniging draaien op z’n best.

Er bestaat niet zoiets als een te kleine donatie! Iedere cent helpt.

Kohnen-Schmitz Emmels Sankt Vith
Ladeuze Christiane Edegem
Lambrechts-Schelstraete Glabbeek
Le Begge Renée Mechelen
Lentz Andre Recht
Leplae Lucie Court-Saint-Etienne
Lievens-De Busser Westerlo
Lindekens Mariette 
 Deurne (Antwerpen)
Loots Marc Antwerpen
Louage Marysa Melle
Macharis Donald Buggenhout
Malysse-Doornaert Wevelgem
Maystadt-Desenfants Polleur
Merlin Ludovic Antwerpen
Mottie-Peters Sankt Vith
Moutschen Ernst 
 Grevenmacher, Luxemburg
Mulleners-Janssens Tongeren
Muller Ganser Gerard Sankt Vith
Neuville Quentin Liège
Olbrechts Angela Koningshooikt

Oudermans Patricia Schoten
Oyen Charlotte Antwerpen
Pante Frieda Izegem
Peere Carlos Brugge
Peeters Lieve Ham
Pentair Manufacturing Belgium bvba 
 Herentals
Poelmans Peter Sint-Truiden
Porres Miguel Antwerpen
Prinsen Alphonsus Beerse
Rohaert-Cuypers Bierbeek
Rossel-Demeester Zomergem
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Salvator Ziekenhuis Hasselt  Hasselt
Schiepers Jean-Marie Sankt Vith
Schils-Gelaesen Borlo
Schmitz Jean-Marc, Schmitz Barbara 
 Losheim am See , Duitsland
Schockaert Dirk Kaprijke
Schoukens Benny Herne
Schroder Liliane-Backes Sankt Vith
Schroeder Jacqueline Eupen

Simaels Kristine Westerlo
Simoens Rosita Oudenaarde
Simon Lucien Eben-Emael
Soen Anita Harelbeke
Spiritus  Maria Erps-Kwerps
Spruyt-Mertens Geel
Stekelinck-Keppens Vrasene
Storkebaum Erik Lier
Teughels Marie Sint-Katelijne-Waver
Thienpont Beatrice Gent
Thys  Denise Tongeren
Thys  Hilda Antwerpen
Toorman Paulina Zaventem
Truyts Jozef Berchem (Antwerpen)
Van Bauwel-Van Rumst bvba  Lokeren
Van Butsel Pierre Deinze
Van Campenhout-De Swerdt 
 Mechelen
Van Daele Etienne Tielt
Van Den Berg Rosalie 
 Sint-Genesius-Rode
Van den Bosch Emiel Merksem



Geen bloemen of kransen maar eventueel een Gebaar 
aan de als liGa belGië vzw.

via rekeninGnummer be28 3850 6807 0320 - biC bbrubebb 
met de vermeldinG “ter naGedaChtenis van …”

Meer en meer maken familieleden, die een uitvaart organiseren voor hun 
geliefden, van deze mogelijkheid gebruik!

Hiermede proberen ze hun respect voor onze werking uit te drukken en 
een bijdrage te leveren tot ondersteuning van lotgenoten getroffen door 
dezelfde ziekte.

Van den Bossche Jean Thommen
Van den Broeck-Moris 
 Sint-Katelijne-Waver
Van den Hauwe Tom Aalst
Van der Vorst Beatrix Duffel
Van Doninck-Pivotti Geel
Van Ecken-Dobbeleir Melsele
Van Endert Jozef Lommel
Van Espen Gaston 
 Sint-Kathelijne-Waver
Van Geesbergen Matthias Duffel
Van Hauwenis-De Win Willebroek
Van Heester Paula Brasschaat
Van Hout-Peeters Herselt

Van Houtven Marina 
 Wilrijk (Antwerpen)
Van Hul Guido Antwerpen
Van Quaille Melissa Gent
Van San Lodewijk Mechelen
Van Spilbeeck-Van Look Kapellen
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren
Vandeput-Lintermans bvba - 
Bank en Verzekeringen  Linter
Vanderhispallie-Vandecaste 
 Heusden (Oost-Vlaanderen)
Verbrugghe Geert Izegem
Verbrugghe Ilse Izegem
Verbrugghe Leen Izegem

Verellen-Belmans Westerlo
Verest + Co VOF  Waregem
Verlinde-Clement Anderlecht
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Vervaeke Gerda Waregem
Veugen Frank Antwerpen
Vleugels Denise Leuven
Vrancken Annie Hasselt
Walravens Idon Keerbergen
Wellens-Van den Brandt Vosselaar
Willems Rita Sleidingen
Wittens  Josephine Bonheiden
Wouters Carolus Geel
 



fiscale attesten
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) worden de bepalingen met 
betrekking tot giften gewijzigd.  Gif-
ten (minimaal € 40 op jaarbasis) ge-
ven voortaan geen recht meer op een 
aftrek van het totale netto-inkomen, 
maar op een belastingvermindering 
van 45% van de werkelijk gedane gift.  
Voordien gaven giften recht op een 
belastingaftrek: hoe hoger je inkomen 
was, hoe groter het bijbehorende voor-
deel.  Vanaf nu geven giften recht op 
een belastingvermindering van 45% en 
dit los van de hoogte van je inkomen.

BeLAStingvermindering

Als u 40 euro of meer schenkt, geeft 
de fiscus een fikse belastingverlaging.  
In de tabel hieronder ziet u wat u be-
spaart.

De belastingaftrek wordt een belas-
tingvermindering.
Voor het aanslagjaar 2013 geven de in 
2012 gedane giften recht op een be-

lastingvermindering van 45% van de 
betaalde sommen, en niet meer op een 
belastingaftrek.
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.

Wettelijke verwijzing
Wet houdende fiscale en financiële be-
palingen van 13 december 2012 (Belgi-
sche Staatsblad 20.12.2012).

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.  Bv. Wan-
neer een gift gedaan wordt met het 

oog op sponsoring, tickets, gadgets, 
e.d. kan geen fiscaal attest afgeleverd 
worden vermits er iets tegenover staat 
voor de schenker.

Dat wil dus zeggen dat voor de giften 
die, geheel of gedeeltelijk, een presta-
tie of een tegenwaarde vertegenwoor-
digen, er geen fiscaal attest kan uitge-
schreven worden door de Liga, noch 
voor de totaliteit, noch voor een ge-
deelte van de gestorte sommen.  Ma-
teriële zaken kunnen ook niet omgezet 
worden in geldwaarde om een fiscaal 
attest te bekomen.

De schenker mag dus geen enkel voor-
deel ondervinden (eventueel iets van 
zeer geringe waarde, zoals een plooi-
foldertje, een brochure,…).  Er mag ook 
geen fiscaal attest afgeleverd worden 
voor stortingen die ontstaan zijn uit 
collectieve geldinzamelingen en die 
dus niet voortkomen van individuele 
schenkers.  Ook niet voor stortingen 
die niet rechtstreeks op de rekening 
gestort werden van waaruit een fiscaal 
attest kan uitgeschreven worden.

Daarom raden wij u aan bij twijfel, 
en om misverstanden te vermijden, 
ons secretariaat te contacteren op 
info@alsliga.be of 016/23 95 82

nalatenscHap en duo-legaten

neem de ALS LigA BeLgië vzw op in uw 
teStAment

Meer en meer mensen beslissen al bij 
leven dat ze een deel van hun nalaten-
schap schenken aan een goed doel. 
Dat kan zelfs voordelig zijn, vooral 
voor personen die geen erfgenamen 
in rechte lijn hebben. Een duo-legaat 
kan hun erfgenamen ontslaan van de 
betaling van successierechten, terwijl 
ze ook de ALS Liga België een legaat 
nalaten.

Nalatenschap

Wilt u uw vermogen of een deel ervan 
bij legaat nalaten aan de ALS Liga Bel-
gië, dan moet dit bij testament gebeu-
ren. Meestal schrijven mensen dit ei-
genhandig en geven ze het al dan niet 
bij een notaris in bewaring.

Legaten zijn onderworpen aan succes-
sierechten. Erfgenamen in rechte lijn 
(in Vlaanderen zijn dat kinderen, echt-
genoten of partners, ouders of groot-
ouders) betalen in Vlaanderen per erf-
genaam 3% op de eerste 50.000 euro, 
tot 250.000 euro 9%, en daarboven 
27%.

Het tarief voor legatarissen in vreemde 
lijn wordt toegepast op het geheel van 
de nalatenschap. Het bedraagt 45% op 
de eerste 75.000 euro, tot 125.000 euro 
55% en daarboven 65%. 

De ALS Liga België betaalt slechts 8,8% 
op de totaliteit van het legaat. De be-
taling van hoge successierechten door 
de oorspronkelijke erfgenamen kan 
ten dele worden vermeden via een 
duo-legaat.

Duo-legaat

Via een duo-legaat is het wettelijk mo-
gelijk om uw erfgenamen minder suc-
cessierechten te laten betalen indien 
er tegelijkertijd, naast de legataris(sen) 
een vereniging zonder winstoogmerk, 
zoals de ALS Liga, mee opgenomen 
wordt in uw testament. VZW’s betalen 
een sterk verlaagd erfenisrecht.

Hoe te werk gaan?

Bij gebrek aan een testament wordt uw 
erfenis geregeld zoals de wet het voor-
ziet. Bij gebrek aan erfgenamen gaat 
uw volledige bezit naar de Staat.

Om dat te vermijden kan u, met de hulp 
van een notaris voor het opmaken van 
een document en het eventueel laten 
registreren ervan, eigenhandig uw tes-
tament schrijven met vermelding van 
datum en handtekening.

mailto:info@alsliga.be
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Voorstel Van de als liga België Voor iedereen die Bij  
een Bijzondere herdenking of gelegenheid  
een speciaal geBaar wil stellen in de strijd tegen als.

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 
geschenken, 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 storting op 
rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB.

Achteraf brengen we jou in een dankbrief verslag uit van de totale opbrengst van je initiatief, en op 
het einde van het jaar vermelden wij jouw initiatief in onze Nieuwsbrief. Alle individuele schenkers 
die ingaan op jouw uitnodiging krijgen van ons een dankbrief en indien hun gift 40 euro of meer 
bedraagt zullen wij hen ook een Fiscaal Attest bezorgen dat zij kunnen inbrengen bij hun belas-
tingsaangifte. Wij danken je hartelijk bij voorbaat en hopen ooit eens partner te mogen worden bij 
jouw speciale intentie.

Hierin laat u een deel van uw bezit-
tingen na aan één of meerdere perso-
nen; het resterende gedeelte schenkt 
u aan de ALS Liga, die verplicht wordt 
de successierechten te betalen die ver-
schuldigd zijn voor uw ganse nalaten-
schap. Het bedrag hiervan hangt af van 
het bedrag van de nalatenschap en de 
graad van verwantschap tussen de erf-
later en de erfgenamen.

Organiseer het testament zo dat het 
legaat verkleint voor de erfgenaam die 
volgens het hoogste tarief wordt be-
last. En tegelijk verhoogt u het legaat 
voor de erfgenaam die een lager belas-
tingtarief geniet.

Informeer u bij uw notaris, een eerste 
gesprek is meestal gratis. Uw bijdrage 
zal zorgen voor de ondersteuning en 
opvang van ALS-patiënten.

Het duo-legaat is vooral voordelig als 
de erfgenamen hoge successierech-
ten zouden moeten betalen: erfgena-
men in vreemde lijn (verre verwanten, 
vrienden…) en/of hoge vermogens. 
Enkele voorbeelden:

Lode is weduwnaar en heeft geen kin-
deren. Hij wil 100.000 euro nalaten aan 
zijn nicht Mimi. Bij een gewoon legaat 
betaalt Mimi 47.500 euro successie-
rechten en houdt ze netto 52.500 euro 
over. Bij een duo-legaat van bijvoor-
beeld 60.000 euro aan Mimi en 40.000 
aan de ALS Liga België, die ook de op-
dracht krijgt om de successierechten 

van Mimi te betalen, krijgt 
Mimi netto 7.500 euro meer. 
De ALS Liga België, die alle 
successierechten betaalt 
(27.500 euro op het legaat 
van Mimi en 3.520 op het ei-
gen legaat) ontvangt netto 
9.480 euro.

Hoe hoger het vermogen, 
des te groter het voordeel 
voor de erfgenamen.

Justine is alleenstaande en 
wenst 250.000 euro na te 
laten aan haar drie neven 
Jan, Luc en Marc. Normaliter 
betalen haar neven samen 
142.500 euro successierech-
ten en krijgt elk van hen 
netto 35.833 euro. Wanneer 
Justine een duo-legaat zou 
schenken van 150.000 euro 
aan haar neven en 100.000 
aan de ALS Liga België, dan 
krijgen Jan, Luc en Marc 
elk 50.000 euro netto, elk 
4.167 euro meer. De ALS Liga België 
betaalt alle successierechten en houdt 
zelf 13.700 euro over, een waardevolle 
schenking waarmee de Liga ALS-pati-
enten kan ondersteunen.

Bij zeer hoge vermogens levert het duo-
legaat zelfs voordelen op voor erfgena-
men in rechte lijn. 

Maria wenst haar enige zoon Karel 
1.000.000 euro na te laten. Bij een 

gewoon legaat krijgt Karel 778.000 
euro netto en betaalt hij 222.000 
euro successierechten. Als Maria ook 
de ALS Liga België in haar testament 
opneemt, 800.000 euro nalaat aan 
Karel en 200.000 euro aan de Liga, 
erft Karel netto 22.000 euro meer. De 
ALS Liga België, die geniet van een 
voordeliger tarief, betaalt alle succes-
sierechten en houdt netto 14.400 euro 
over. 



Bekendheid ALS in de mAAtSchAppij…
We krijgen vaak te horen bij een overleg, of veel personen die bellen naar de ALS Liga en zeggen dat de 
ziekte niet veel naambekendheid heeft/krijgt. Iedereen vindt dat uiteraard spijtig. Wij willen graag deze 
stelling eens verduidelijken. Op het secretariaat komen de laatste tijd meer en meer kranten, tijdschriften, 
televisiemakers,… die een interview willen afnemen van een ALS-patiënt en/of zijn familie of een repor-
tage willen maken. Door de wet op de privacy nemen we eerst altijd contact op met de patiënt om zijn/
haar medewerking te vragen. Maar wij hebben het steeds zeer moeilijk om een patiënt te vinden die hierin 
interesse heeft. We begrijpen maar al te goed dat het niet makkelijk is om het verhaal voor de camera te 
vertellen. Dit vergt van ons telkens veel inzet en telefoons en vaak zonder resultaat.
Hierdoor gaan vele interessante mogelijkheden verloren om onze problematiek en deze rotziekte naar 
buiten te brengen en meer bekend te maken bij het grote publiek. Daarom is de ALS Liga op zoek naar 
patiënten die het wel zouden zien zitten om eens een interview te laten afnemen. Zo kan je ook eens je 
mening zeggen en krijgt ALS ook meer naambekendheid…
Een goede tip is: je eisen stellen aan de journalist en te laten weten wat voor jou kan en niet kan, het artikel 
eerst willen lezen vooraleer het gepubliceerd wordt,…
Ben jij hier wel voor geïnteresseerd? 
Stuur dan een berichtje naar info@alsliga.be

scHenking 
dacia lodgy

Op donderdag 10 okto-
ber 2013 was er de offici-
ele overhandiging door RC 
Harelbeke van de sleutels 
van een DACIA Lodgy aan 
de Liga. Dit laat ons toe om 
de patiënten nog beter te 
ondersteunen in het communicatieproject, kleine hulpmid-
delen en de psychosociale begeleiding. 

Wij danken Rotary Harelbeke voor hun jarenlange en trouwe 
steun.

goed nieuws: zorgverleners zouden daadwerkelijk langer leven dan anderen

Een studie door onderzoekers van John Hopkins, vorige 
maand gepubliceerd in ‘Journal of Epidemiology’, veronder-
stelt dat mantelzorgers langer leven dan degenen die geen 
zorg dragen voor een chronisch zieke of gehandicapte. 

Uit de studie, gebaseerd op gegevens van 3.500 mantel-
zorgers, bleek dat zorgverlener zijn geen toename geeft in 
gezondheidsrisico’s.  Mantelzorg is zelfs gekoppeld aan een 
negen-maand verlenging van de levensverwachting.

“Zorgen voor een chronisch zieke in de familie is vaak ge-
associeerd met stress, en mantelzorg is vroeger gekoppeld 
aan een verhoogd sterftecijfer, zei David Roth, directeur van 
de John Hopkins Universiteitscentrum over veroudering en 
gezondheid.  “Onze studie brengt belangrijke, nieuwe in-
formatie aan over de vraag of informele mantelzorg verant-
woordelijkheden geassocieerd zijn met een hoger of lager 
sterftecijfer.” 

De onderzoekers bestudeerden de vraag of mantelzorgers 
een verschil vertoonden in sterftecijfers door allerlei oorza-
ken over een periode van zes jaar vergeleken met een iden-
tieke steekproef bij niet-zorgdragers.  De groepen werden 
vergeleken door een meeting gebaseerd op 15 algemene 
variabelen waaronder demografische gegevens, gezond-
heidshistorie en gezondheidsgedragingen.

De onderzoekers stelden vast dat partner zorgverleners, 
zelfs degenen die toegaven moeite te hebben met het zorg 
verlenen, geen verhoogd risico op sterfte bleken te verto-
nen.

“Wanneer erg stressvolle situaties vermeden of goed behan-
deld kunnen worden, kan mantelzorg zelfs enkele gezond-
heidsvoordelen bieden… waaronder verminderd risico op 
sterfte voor degenen die zorg verlenen.” zei Roth.  “In veel 
gevallen melden mantelzorgers dat ze voordelen ondervin-
den van een verbeterd zelfrespect, erkenning en dankbaar-
heid van hun zorgbehoevenden.”

mailto:info@alsliga.be


ALS Untangled helpt patiënten met Amyotrofe Lateraal 
Sclerose om alternatieve en niet erkende ALS-behandelingen te 
onderzoeken. Instructies voor het gebruiken van ALS Untangled 
evenals, de gepubliceerde onderzoeken kunnen gelezen worden 
op de website van de ALS Liga.

Hebt u weet van een alternatief medicament of therapie,  
meldt het dan hier en laat het ook aan de Liga weten.

www.alsuntangled.com  

ALS-jeblief  is een rubriek die je telkens opnieuw zal zien verschijnen.  We willen de pALS op deze manier bereiken 
met interessante en/of geactualiseerde informatie.  Heb je iets interessants opgemerkt via internet, de krant, TV, ra-
dio,…. laat het dan ons weten.  Deze rubriek wordt ingevoerd zodat zowel pALS, familieleden, verpleging, medici, e.a. 
hun ervaringen of bevindingen - zowel positief als negatief - kwijt kunnen.

Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken:

Je hebt een goede of nare ervaring met de toegankelijkheid van de Lijn of bij jouw arts.  Je krijgt om de één of andere 
reden een medicijn of een hulpmiddel niet toegewezen of terugbetaald en je vindt dat anderen er baat bij hebben 
om dat te weten, vertel het via ALS-jeblief.  Stuur ons dan een e-mailtje naar info@alsliga.be of via de ideeënbus op 
www.ALSLIGA.be

uw dienstencHeques: de veranderingen die voor u van Belang zijn

1. De prijs

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een 
dienstencheque. De eerste 400 cheques die je in een 
kalenderjaar aankoopt kosten dan € 9 per cheque. De 
volgende 100 cheques kosten dan € 10 per cheque. Voor 
een gezin betekent dit dat 800 dienstencheques kunnen 
aangekocht worden aan € 9 en 200 dienstencheques aan 
€ 10.

Een mindervalide of iemand met een mindervalide 
kind ten laste kan maximum 2000 cheques per kalen-
derjaar aankopen aan € 9 per cheque.

Een eenoudergezin met kind(eren) ten laste kan maxi-
mum 800 dienstencheques per kalenderjaar aankopen 
aan € 9 per cheque. 

2. De geldigheidsduur

De dienstencheques die besteld worden aan € 8,50  in de 
periode van 1 september 2013 t.e.m.  31 december 2013 
zullen geldig zijn tot en met 30 april 2014. Je houdt hier 
best rekening mee als je nog snel een voorraadje dien-
stencheques wil aankopen aan de gunstige prijs van 
€ 8,50.

3. De fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 juli 2013 is het maximale bedrag dat fiscaal af-
trekbaar is voor dienstencheques beperkt tot 

€ 1380 per persoon en per jaar.

prAktiSche rAAd

Voor 20 december 2013

Geef uw bestelling door voor 20 december 2013. Betalin-
gen voor dienstencheques aan het huidige tarief van € 8,50 
moeten voor 31/12/2013 op de rekening van Sodexo toeko-
men.  Dienstencheques gekocht t.e.m. 31/12/2013 hebben 
een beperkte geldigheid tot en met 30 april 2014. Bestel 
dus niet te veel dienstencheques aan € 8,5 voor 31/12/2013 
want u loopt het risico uw dienstencheques niet te kunnen 
gebruiken voor 30 april 2014 en daardoor geld te verliezen. 
U loopt eveneens risico het maximale bedrag te overschrij-
den waarvoor u een fiscale aftrek krijgt.

Vanaf 1 januari 2014

Wijzig het bedrag van uw volgende bestellingen van dien-
stencheques. Een betaling moet minimaal € 90 bedragen 
(10 dienstencheques).

Alleen de betalingen die de gestructureerde mededeling 
correct vermelden en met een correct bedrag zijn geldig als 
bestelling voor dienstencheques.

Hebt u nog vragen over het systeem van de dienstenche-
ques?

Alle nuttige informatie is ter beschikking op 
http://www.dienstencheques-rva.be.

Contact: 
Sodexo Benefits & Rewards Services 
Cel dienstencheques 
Charles Lemairestraat 1 
1160 Brussel

http://www.alsuntangled.com
mailto:info@alsliga.be
http://www.ALSLIGA.be
http://www.dienstencheques-rva.be


andere vacatures
gezocHt: medewerker 

fondsenwerving… 
Ben jij iemand die goed zijn woorden 
kan kiezen? Of ben je een persoon die 
met weinig woorden veel kan zeggen?

Dan is de ALS Liga misschien wel op 
zoek naar jou… 

We zijn nog op zoek naar een vrijwillige 
medewerker die voor ons bij verschil-
lende organisaties, firma’s, overheden, 
e.d. aanvragen indient om financiële 
steun te verkrijgen. Met die financi-
ele middelen kunnen we onze nieuwe 
doelstellingen rond het ALS-zorgver-
blijf waarmaken en optimaliseren, 
hulpmiddelen aankopen en onderzoek 
stimuleren voor de pALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zet-
ten, uit te werken en in te dienen bij de 
desbetreffende organisaties. Je taak zal 
erin bestaan nieuwe fondsen te wer-
ven, maar ook de contacten met voor 
de Liga reeds bekende fondsen onder-
houden.

Het is dus zeer gevarieerd werk dat veel 
voldoening kan geven. Denk je dat je 
de persoon bent die wij zoeken? Twij-
fel dan niet en neem zeker contact met 
ons op voor meer informatie:
Stuur ons een e-mail: info@alsliga.be 
Of neem contact op met het secretari-
aat op nummer: 
016/23 95 82

medewerkers cel onderzoek

De “Cel Onderzoek” zoekt uit welke 
fondsen er ter beschikking zijn of moe-
ten gesteld worden om het weten-
schappelijk onderzoek in een hogere 
versnelling te brengen. De vaststellin-
gen worden genoteerd in de visietekst 
“Bevordering ALS-onderzoek” waarin 
eveneens de onderzoekscriteria van 

de ALS Liga worden opgenomen. Deze 
visietekst zal worden afgeleverd bij de 
bevoegde overheden, geneesmidde-
lenindustrie, politici, enz.  

Hiervoor zoeken wij patiënten, perso-
nen uit de medische en farmaceutische 
wereld en andere geïnteresseerden.

Hulp in tHuiszorg

Doe je graag boodschappen voor of 
samen met een zieke persoon? Of wil 
je graag samen een wandeling gaan 
maken? Of wil je hem/haar graag ge-
zelschap houden? …

Wij zoeken vrijwillige oppassers die 
graag op sociaal en/of verzorgend vlak 
mee helpen aan de verwezenlijking 
van ons project “Lacunes in opvang 
voor ALS-patiënten” (erkend door het 
ING Mecenaatsfonds van de Koning 
Boudewijnstichting). De ALS Liga voor-
ziet in een vorming en op regelmatige 
tijdstippen kunnen de vrijwilligers sa-
menkomen om ervaringen uit te wis-
selen.

Interesse? Bezorg ons dan je naam, 
adres, telefoonnummer, wanneer we je 
kunnen bereiken, wanneer je beschik-
baar bent en in welke regio je wenst 
actief te zijn …

administratieve kracHten

Wie steekt  graag een handje toe bij de 
administratie van de ALS Liga? Door de 
veelheid aan taken is er zeker iets waar-
aan je kan meewerken: opzoekings-
werk op internet, informatie bundelen 
tot een dossier, opstellen van brieven, 
opvolging van de briefwisseling …. De 
vereisten liggen niet hoog. Maar vlot 
kunnen werken met internet, e-mail, 
Word, Excel … zijn zeker een meer-
waarde.

Het leukste is als je ter plaatste bij ons 
kunt kunt werken op het kantoor te 
Leuven. Maar er zijn ook voldoende ta-
ken die je thuis kunt uitvoeren.

reporters

Heb je nog wat vrije tijd en wil je die 
graag zinvol benutten?
Zou je de ALS Liga graag een handje 
willen helpen?
Werk je graag met een fototoestel?
Praat je graag met mensen en ben je 
mondig?
Dan ben jij misschien wel de persoon 
die wij zoeken! De ALS Liga is nog op 
zoek naar reporters voor de nieuws-
brief.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan zeker contact met ons op: 
stuur een e-mail naar: info@alsliga.be 
of contacteer het secretariaat op het 
nummer 016 23 95 82

grafiscH ontwerper/vormgever 
(dringend)

Voor de opmaak van ons ALS-Nieuws-
brief op kwartaalbasis. Deze persoon 
ontvangt bijdragen in de vorm van ar-
tikels, teksten, advertenties, afbeeldin-
gen en foto’s. Die brengt hij/zij samen 
tot een tijdschrift van ongeveer 30 tot 
40 bladzijden. Deze persoon moet bij 
voorkeur kunnen werken met Adobe 
Indesign of QuarkXPress. Zijn of haar 
activiteit moet uitgevoerd worden op 
het secretariaat in Leuven.

vrijwillig rekentalent gezocHt

Werk je graag met cijfertjes? 
Heeft een jaarbalans geen 

geheimen voor jou? 
Volg je graag de financiën op?

Wel dit kan je doen bij de ALS Liga Bel-
gië. Wij zoeken een vrijwilliger met 

DRINGEND vertalers gezocHt DRINGEND

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers en dan meer bepaald om het onderzoeksnieuws te vertalen vanuit het Engels 
naar het Nederlands en/of het Frans. Ook andere talencombinaties, zoals vertalingen naar het Duits, zijn eveneens 
welkom om onze website DRINGEND te vertalen. Het vertalen mag gerust van bij je thuis uit gebeuren. Je hoeft je 
niet te verplaatsen naar ons kantoor in Leuven. De contacten gebeuren hoofdzakelijk per e-mail en telefonisch. Daar-
naast zijn we ook dringend op zoek naar vertalers die wél naar het secretariaat kunnen komen om teksten te vertalen 
vanuit het Engels naar het Nederlands of omgekeerd.
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vrijwilligers middelpunt

Het gespecialiseerde ALS-zorgverblijf Middelpunt te Middelkerke is een feit.  Dit is het enige centrum in België met 
aangepaste en gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met ALS, een zeer snel evoluerende en progressieve ze-
nuw-spierziekte die leidt tot totale verlamming.  In Middelpunt kunnen patiënten met ALS (pALS) terecht voor een kort 
verblijf.  We geven hen de mogelijkheid om er even uit te zijn, terug op adem te komen, frisse zeelucht op te snuiven… 
om dan terug te keren naar huis.  Zij kunnen hier ook in contact komen met lotgenoten.  Bovendien geven we zo ook 
de familie en verzorgers van onze pALS de nodige ademruimte.  Speciaal opgeleide professionele medewerkers zorgen 
voor een optimale ondersteuning van onze pALS in samenwerking met een netwerk van vrijwilligers.  Bepaalde vor-
men van Wellness zoals een Parker bad en kinesitherapie zijn voorzien en op geregelde tijdstippen bieden we diverse 
relaxatietherapieën aan.

Om onze pALS en ook hun mantelzorgers een echt vakantiegevoel te kunnen geven, zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die hen ter plaatse helpen en begeleiden bij hun dagelijks leven, bij allerlei activiteiten en ontspanning.  Samen met 
de professionele medewerkers vorm je een sterk netwerk van goede zorg voor onze pALS.  Wanneer je niet vertrouwd 
bent met de ziekte is dit geen probleem.  De ALS Liga voorziet in vorming.  Op regelmatige tijdstippen komen de vrij-
willigers samen en kunnen zij ervaringen uitwisselen.

Samen met jou kunnen wij onze pALS een gedenkwaardige vakantie bezorgen en de dagelijkse zorgtaak van hun 
verzorgers en familie even verlichten.  Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken aan een onvergetelijke 
vakantietijd voor onze pALS, neem dan contact op met het secretariaat van de ALS Liga op het nummer 016/239582 of 
stuur een e-mail naar info@alsliga.be

rekentalent die samen met de pen-
ningmeester en andere vrijwilligers het 
financiële plaatje mee uittekent.

Ervaring: pluspunt is kennis hebben 
van de nieuwe regelgeving voor vzw’s. 
Computerkennis van Word en Excel. 

Interesse? Neem dan snel contact op 
met het  secretariaat  op het nummer 
016-23 95 82 of met de penningmees-
ter Mia Mahy op 0496-46 28 02. Of 
stuur een e-mail naar info@alsliga.be

vrijwillige eventorganisator

ALS-Evenementen
Voor de ALS Liga is het van heel groot 
belang dat de ziekte ALS meer bekend 
wordt bij het grote publiek. Wij proberen 
zoveel mogelijk in de media te verschij-
nen maar ook direct contact is enorm be-
langrijk om giften in te zamelen. 

Op dit moment zijn er een aantal grote 
evenementen op til. Hiervoor zoeken 
wij vrijwilligers die deze volledig kunnen 
organiseren, dit wil zeggen van A tot Z. 
(zaal boeken, mailings versturen, arties-
ten contacteren, catering verzorgen …).

Organiseer je graag grote evenemen-
ten, die ook leuk zijn en wil je jezelf 
eens volledig uitleven? 

Dan ben jij de geknipte persoon voor 
ons! 

Wij zijn constant op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die voor ons evenementen 
op poten willen zetten! De organisatie 
van een evenement neemt veel tijd in 
beslag, die wij momenteel helaas nog 
onvoldoende hebben. 

Profiel:

 –  Je bent laatstejaars of hebt een di-
ploma in evenementenorganisatie, 
of je hebt er ervaring in 

 –  Je bent sociaal geëngageerd en/of 
doet graag vrijwilligerswerk 

 –  Je bent punctueel en kunt goed af-
spraken nakomen 

 –  Je bent communicatief sterk en or-
ganisatorisch ingesteld. 

Aarzel dan niet en neem contact met 
ons op! 

vrijwillige tecHnieker of 
mecanicien gezocHt

De ALS Liga is nog op zoek naar vrijwil-
ligers die een beetje handig zijn. We 
hebben nog enkele vrijwilligers nodig 
die de hulpmiddelen mee onderhou-
den zodat we ze in perfecte staat kun-
nen uitlenen aan onze patiënten.

Om welke hulpmiddelen kan het gaan:
Communicatieapparatuur
Manuele rolwagens
Elektrische rolwagens

Steek je graag de handen 
uit de mouwen? 

En heb je een beetje kennis 
van techniek?

Neem dan zeker contact met ons op, 
want dan ben jij de persoon die we 
zoeken:

Stuur ons een e-mail: info@alsliga.be

Of neem contact op met het secretari-
aat op het nummer: 016/23 95 82

poetsvrouw/man 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde 
persoon die bereid is om op vrijwillige 
basis onze kantoren en hulpmiddelen 
te komen poetsen.

Het betreft het onderhoud van de keu-
ken, het afstoffen van de bureaus, het 
dweilen van de vloeren en het reinigen 
van hulpmiddelen, vooral dan van de 
rolstoelen.

Voel jij je hiervoor geroepen en wil jij 
ons vrijwilligersteam versterken, con-
tacteer ons dan via info@alsliga.be of 
0496/46.28.02

vrijwilliger gezocHt: social 
media!!

Heb jij een creatief brein? 
Ben je goed met de PC? 

Ben jij sociaal geëngageerd? 
Beschik jij over gevorderde kennis van 

de sociale media?

Dan ben jij de geschikte persoon om, 
in samenspraak met ons, de sociale 
media van de Liga bij te werken en 
up-to-date te houden!! Dit kan enkel 
vanop het ALS-secretariaat.

Voor meer info: 
016-23 95 82 of info@alsliga.be

Voor bijkomende inlichtingen in 
verband met één van de vacatu-
res kan je contact opnemen met 
het secretariaat tijdens de kantoor-
uren op het nummer 016 23 95 82 
of via e-mail info@alsliga.be (tenzij an-
ders vermeld in de aanbieding). 
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Hebt u een zoekertje of een vraag? 

Laat Het pubLiceren in de nieuwsbrief.

We weten dat het voor mensen met de bulbaire vorm niet altijd 
even gemakkelijk is zich te uiten bij de openbare diensten, politie 
controle, enz. Op verzoek van een paar patiënten kan je bij de Liga 
een duurzaam geplastificeerd pasje bekomen. Dit past perfect in 
de geldbeugel of bij je identiteitskaart. Je hoeft geen overdreven 
moeite meer te doen zodat men u zou begrijpen. Men zal ook min-
der gaan roepen en gebaren maken alsof je doof bent.

De ALS-problematiek motiveert regelmatig verenigingen, 
Serviceclubs, sympathisanten en pALS om evenementen in te 
richten ten voordele van de Liga. Om die diverse activiteiten 
onder eenzelfde herkenbaar logo te organiseren en op die 

manier grotere naambekendheid te bereiken stellen wij voor 
om de gemeenschappelijke noemer  

SOS ALS te gebruiken.

Dit logo kan ten allen tijde bekomen worden via het  
ALS Secretariaat info@alsliga.be 

Palliatieve netwerken

Vlaanderen telt 15 netwerken palliatieve zorg. Ze coördineren de 
palliatieve zorg in hun regio en bevorderen de samenwerking tus-
sen de verschillende diensten die bezig zijn met palliatieve zorg in 
een instelling of erbuiten. Je vindt de lijst van netwerken op

www.palliatief.be/netwerken

Bron: maczima

Nuttige iNformatiebrochures over eN voor 
aLs-ers te verkrijgeN op aaNvraag

Voor personen die over internet beschikken, is alles af te printen 
van onze website: www.ALSLIGA.be  Beschik je niet over internet, 
dan kan je de nodige brochures laten toesturen per post. 

Neem contact met het secretariaat.

Nuttige contactadressen 
van de Neuromusculaire 

Referentiecentra (NMRC’s) 

UZ Leuven 
Herestraat 49, 3000 Leuven,  
016 34 35 08 
marielle.verbeek@uz.kuleuven.ac.be

UZ Gent 
De Pintelaan 185, 9000 Gent 
09 332 38 87 
koen.deconinck@uzgent.be

UZ Antwerpen 
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 
03 821 45 08 
Iris.Smouts@uza.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal 
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek, 
02 531 53 13 
florence.moreau@inkendaal.be

AZ VUB 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel 
02 477 88 16 
sara.bare@az.vub.ac.be

UCL Saint-Luc 
AV. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles 
02 764 13 11 
vandenbergh@nchm.ucl.ac.be

CHR de la Citadelle 
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 4000 
Liège 
04 225 69 81 
al.maertens@chu.ulg.ac.be

Uiteraard kan je ook steeds terecht op de 
afdeling neurologie van het ziekenhuis in 
uw buurt of bij de plaatselijke neuroloog.
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Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij 
bij het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen 
in het daarvoor bestemde fonds.  Hiermee garanderen wij onze schenkers 

een correcte bestemming van hun financiële steun.

‘A cure for ALS’

Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘A cure for ALS’.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 

mamuze

Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘MaMuze’ fonds.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

DAVID DAVIDSE
(zanger-acteur)

ERIC GORIS
(acteur) Rob uit Familie

ANOUCK LEPÈRE
(model)

MARLEEN MERCKX
(actrice) Simonne uit Thuis

MARC PINTE
(radiopresentator) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(zangeres) Kate Ryan

LEAH THYS
(actrice) Marianne uit Thuis

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@alsliga.be
www.ALSLIGA.be
Openingsuren:
ma., di., do. en vr. van 09.00u tot 16.00u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02

Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij 
bij het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen 
in het daarvoor bestemde fonds.  Hiermee garanderen wij onze schenkers 

een correcte bestemming van hun financiële steun.

‘A cure for ALS’

Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘A cure for ALS’.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 

mamuze

Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘MaMuze’ fonds.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

DAVID DAVIDSE
(zanger-acteur)

ERIC GORIS
(acteur) Rob uit Familie

ANOUCK LEPÈRE
(model)

MARLEEN MERCKX
(actrice) Simonne uit Thuis

MARC PINTE
(radiopresentator) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(zangeres) Kate Ryan

LEAH THYS
(actrice) Marianne uit Thuis

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@alsliga.be
www.ALSLIGA.be
Openingsuren:
ma., di., do. en vr. van 09.00u tot 16.00u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02

www.facebook.com/ALSLiga
info@alsliga.be 
www.ALSLIGA.be

Voorwoord 1

Onderzoek 2

Activiteiten 10

Gadgets 16

Aan ‘t woord 18

Tips 24

Smakelijk 26

Te koop 28

ALS Mobility & Digitalk vzw 30

Communicatie-test 30

Proeftuin ALS Digitalk 32

Giften 35

ALS-jeblief 40

Gezocht! 42

Nuttige adressen en brochures 44

Fondsen 3Binnenkant kaft achteraan

www.facebook.com/ALSLiga



P.B./P.P.

B/43

Tot voor kort bestond er in België nog geen in ALS gespecialiseerd zorghotel. Dankzij het 
initiatief en de jarenlange inzet van de ALS Liga is er nu het zorgverblijf Middelpunt. In 
Middelpunt te Middelkerke, kunnen onze pALS (patiënten met ALS) terecht voor een 
vakantie, een weekendje weg of een langer verblijf, in een omgeving die volledig 
aangepast is aan hun noden en waar de klok rond gespecialiseerde zorg aanwezig is. 
Zeelucht, de rolstoeltoegankelijke zeedijk en het aangepast gemeentelijk zwembad zijn 

maar enkele van de ingrediënten die garant staan voor een echt vakantiegevoel. 

Wij willen voor iedere pALS een onvergetelijk verblijf in Middelpunt mogelijk maken. Met 
dit doel werd het MaMuze fonds opgericht. Het MaMuze fonds ondersteunt ALS-patiënten 
ter plaatse. Hun familie, vrienden en verzorgers kunnen op adem komen en de zorgtaak 
voor even aan anderen overlaten. In Middelpunt worden, naast een aantal relaxatie- en 
verwentherapieën, ook tal van ontspanningsmogelijkheden en hulpmiddelen aangeboden. 
Zo zorgen we voor een vakantiegevoel voor onze gasten. Op elke verdieping is een 
badkamer met Parkerbad voorzien. Ontspannen kan in de lounge of op het buitenterras. 

Ook vergaderruimtes voor seminaries, meetings en presentaties werden voorzien.

Dankzij het                         fonds maken we dit alles mogelijk voor onze pALS.

Vakantie, de batterijen opladen en ontsnappen aan de dagelijkse sleur, we hebben er 
allemaal af en toe nood aan. ALS-patiënten kunnen niet zomaar hun koffers pakken en 
vertrekken. Wij nodigen u uit om, samen met ons, de pALS een zorgeloos verblijf te 
schenken en hen even hun dagdagelijkse strijd te doen vergeten. We willen met 
Middelpunt mooie dagen maken voor onze pALS. Elke gift is belangrijk en maakt een 
verschil. Voor uw gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. Voor grote giften krijgt u 

een extra certificaat en een erevermelding.

Bronzen Gift: 2.500€
Zilveren Gift: 5.000€

Gouden Gift: 10.000€
Diamanten Gift: 15.000€
Briljanten Gift: 25.000€

Platina Gift: 50.000€
Rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

met vermelding: ‘MaMuze’fonds

Geef ALS Uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!

Onder de Hoge Bescherming van H.M. de koningin
Lid van de Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen
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klik Hier en doneer

http://www.middelpunt.com/nl/
http://alsliga.be/?id=1068
http://alsliga.be/index.php?id=1592&language=fr%2F%2Fas...on.inc.php%3Fbase_path%3D
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