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Deze organisatie bestaat in februari 14 
jaar. Sinds de oprichting in 1995 zijn er 
vele bondgenootschappen afgesloten
en wordt er enorme vooruitgang ge-
boekt. Als we zo nu en dan eens achterom 
kijken
merken we pas welke progressie de Liga 
heeft doorgemaakt. Als we vooruit kijken 
–wat we steeds doen- dan merken we 
dat er nog meer progressie mogelijk en 
noodzakelijk is.

De grootse ontwikkelingen spelen zich 
af op vlak van beleid en begrip van de 
problematiek en het overbrengen naar 
onze diverse overheden. Het kan nog be-
ter, veel beter zelfs maar we moeten de 
procedure ook stap per stap doorlopen, 
evalueren en bijsturen. We doen dit door 
middel van lobbywerk en presentaties. 
Ook de banden met onze onderzoekers 
zijn beter ondersteund en hechter door 
begrip voor elkaar.

Ook de verzorgende instanties worden 
door de ALS Liga beter geïnformeerd over 
deze rotziekte. Vele externe professionele 
en vrijwillige medewerkers zijn beteke-
nisvol voor mensen en families met ALS 
en hebben een grote impact op de wer-
king en functionaliteit van de Liga. 
De driemaandelijkse nieuwsbrief, de in-
formatierijke website met forum, de di-
verse brochures, contactmomenten
en informatiesessies, zijn niet meer weg 
te denken. Dit schept banden op een di-
rect niveau tussen PALS onderling, de we-
tenschappers, sponsors en de verschillen-
de verenigingen anderzijds. De Liga is een 
schakel die de onderlinge uitwisselingen, 
ideeën en behoeften vergemakkelijkt.
We zullen naar de toekomst toe, nog 
meer, trachten te doen om op de beste en 
accurate manier alle informatie
beschikbaar te stellen naar alle mensen 
die leven met, en ter bestrijding van ALS.

Het lidmaatschap –dat gratis is voor pa-
tiënten- blijft groeien. Ook al krijgen we 
hieromtrent veel opmerkingen van ande-
re organisaties / instanties die stellen dat 
je enkel aan de hand van het lidgeld (en-
gagement) de impact van een vereniging 

kan meten.  Wij ervaren dat wel 
even anders en willen de toe-
gangsdrempel -voor mensen 
met een ernstige aandoening 
als deze- laag houden en niet 
extra belasten. Koken kost ui-
teraard geld en daarom is een 
vrijwillige bijdrage van u zeer 
welkom. Giften vanaf 30 euro 
en die bij ons binnenkomen 
vóór 31 december ontvangen 
een fi scaal attest begin februari 
2009. Giften die vanaf 1 januari 
toekomen ontvangen dat attest 
in februari 2010.

Het belangrijkste is dat het 
bondgenootschap tussen PALS, 
zorgverleners en onderzoekers,
ongeacht hun nationaliteit, 
achtergrond, rijkdom of wat 
dan ook, we ons bevinden op 
hetzelfde werkveld ter bestrij-
ding van onze gemeenschappe-
lijke vijand.
Onze sterkte in het bestrijden 
van ALS is onze eendracht en dat 
moeten we behouden. Ik roep u 
allen op om ons te blijven on-
dersteunen in deze strijd. 
Dat kan op vlak van een enga-
gement binnen de Liga of een 
gift via bijgevoegd overschrij-
vingsformulier. De output van 
de Liga is maar zogroot als uw 
inbreng op welke manier dan 
ook. In deze gevoelige periode 
van het jaar bedank ik u allen 
voor uw steun in 2008. Ja, een 
jaar gaat vlug voorbij met ko-
men en gaan van vele PALS. Te-
veel als je het mij vraagt.
Ik wens u allen veel sterkte en 
moed toe.

Samen met u kijk ik uit naar 
het overwinnen van onze strijd 
tegen deze smerige ziekte. En ik 
kijk uit naar het behoud en het 
verder versterken van de prach-
tige samenwerking die zich de 
laatste jaren heeft ontwikkeld.
Ik vraag me samen met u ook 

af WAAROM de diverse over-
heidsinstanties in België onze 
effi ciënte en essentiële werking 
nog steeds NIET waardeert? 
Prettige feesten!.

Danny

Hallo vrienden,

voorwoord

ALS nieuwsbrief NR 142.indd   1ALS nieuwsbrief NR 142.indd   1 10-12-2008   09:11:5810-12-2008   09:11:58



[2]

Een team van onderzoekers heeft 
met succes Koreaanse geherprogram-
meerde cellen in de huid van de mens 
ingebracht,”magie” cellen die kunnen 
uitgroeien tot vrijwel elke andere vorm 
van lichamelijke cel. De gezamenlijke 
team onder leiding van prof. Park Se-pil 
Cheju National University’s stamcelon-
derzoek instituut en dr. Kim Eun-jongen 
van Mirae Life Engineering Research Cen-
ter zei zondag dat zij erin geslaagd zijn 
in het creëren van geïnduceerde pluripo-
tente stamcellen, of iPS cellen, die bijna 
identiek zijn aan embryonale stamcel-
len, door invoeging van bepaalde genen 
in menselijke huidcellen zonder gebruik 
te maken van menselijke eicellen. De Ko-
reaanse team zei dat in vergelijking met 
Amerikaanse en Japanse inspanningen 
die vergelijkbare resultaten hadden vorig 
jaar verschillen deze dat de voorwaarden 
voor het invoegen van genexpressie en de 
teelt, het verhogen van de effi ciëntie van 
het creëren van “magie” cellen met onge-
veer 5,1 maal bekeken.

Embryonale stamcellen zijn 
primordiale cellen die kunnen 
worden verkregen uit gekloon-
de embryo’s of bevruchte eieren 
overblijft van onvruchtbaarheid 
behandelingen. Zij zijn touted 
als zij het potentieel te ontwik-
kelen in bijna alle menselijke 
cellen, waardoor de verwachtin-
gen voor mogelijke behandelin-
gen voor degeneratieve ziekten 
door het vervangen van bescha-
digde cellen.

Maar het feit dat de bevruchte 
eieren of embryo’s moeten wor-
den vernietigd in het proces is 
een bron van controverse voor 
bio-ethische redenen. Deze 
nieuwe methode moet minder 

controversieel omdat iPS cel-
len, in theorie, hebben de ei-
genschappen van embryonale 
stamcellen, maar zijn gemaakt 
met behulp van slechts een van 
de eigen cellen.

Het team zegt dat ze huidcel-
len verwijderd en opgenomen 
in vier soorten genen die be-
palend eigenschappen identiek 
zijn aan embryonale stamcel-
len. Van deze iPS cellen maakten 
ze zenuw-, spier-en levercellen, 
zeiden ze.

Koreaanse wetenschappers ontwikkelen ‘magie’ lichaamscellen

Stamcellen imiteren genetische fouten in ongeneesbare ziektes

tie bij muizen als bij mensen. 

De creatie van celculturen is ook 
zeer belangrijk, omdat, zoals de 
samenvatting door Daily in Cell 
Magazine leest:
Weefselcultuur van onsterfe-
lijke celstammen van zieke pa-
tiënten is een onschatbare bron 
voor medisch onderzoek, maar 
is grotendeels gelimiteerd tot 
tumor cellijnen of getransfor-
meerde afgeleiden van aan-
geboren weefsels… Zulke ziek-
tespecifi eke stamcellen bieden 
een uitstekende mogelijkheid 
om zowel normale als patholo-
gische menselijke weefselfor-
matie in vitro te herhalen, al zo 
de ziekteonderzoeken en medi-
catie ontwikkeling in werking 
stellen.

kunnen maken en voor eeuwig 
kunnen groeien.
 “Dit stelt ons in staat om dui-
zenden condities te modelleren 
door gebruik te maken van cel-
cultuur technieken.”
 “Pluripotent” betekent stam-
cellen. Het probleem was al 
jaren dat genetische ziektes 
getest moesten worden bij mui-
zen, en dat sommige genen zich 
gewoon niet altijd op dezelfde 
manier gedragen bij muizen.
Zulke cellen reproduceren men-
selijke ziektes getrouwer dan 
die, die van dieren zoals muizen 
genomen worden.
Hoewel de genetische verschil-
len tussen de twee klein zijn 
in sommige ziektes, zoals het 
Down Syndrome, triggert de ge-
netische fout niet dezelfde reac-

Wetenschappers hebben in levende cellen 
de defecte genen gerecreëerd die ziektes 
veroorzaken zoals Parkinson en musculai-
re dystrofi e.  Gewone cellen van patiënten 
werden gebruikt om de genetische fouten 
te dupliceren.  Dit is een grote doorbraak 
voor onderzoekers.

“Onderzoekers willen al lang een manier 
vinden om de ziekte van een patiënt in 
een testbuisje te duwen, om cellen te ont-
wikkelen die zouden gekweekt kunnen 
worden in de vele weefsels relevant voor 
de bloedziektes, de hersenen en het hart, 
bijvoorbeeld” zei onderzoekers George 
Daley. (Dr. George Daley, van het Children’s 
Hospital Boston) 

“Nu, hebben we een manier om exact dát 
te doen, om pluripotente cellen af te lei-
den van patiënten met de ziekte, wat be-
tekent dat de cellen eender welk weefsel 

“Heb geduld, doorzettingsvermogen en tran-
spiratie maken een onverslaanbare combinatie 
voor succes.” Napoleon Hill
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Wat letterlijk betekent, “We hebben de 
kleine drommels geïsoleerd, en we heb-
ben nu eindelijk een ongelimiteerde 
voorraad, en nu kunnen we echt de genen 
bestuderen, één voor één.”  

Wat ook exact is wat ze zullen moeten 
doen.  De genetica van deze ziektes moet 
uit elkaar getrokken worden, nogal let-
terlijk, en dat zou eeuwen of millennia 
kunnen duren hebben, zonder een goede 
voorraad aan materialen. 
Je kunt je verwachten aan veel meer in-
formatie over het onderzoek afgeleid van 
dit werk. Je kunt ook verwachten dat de 

groeiende ideeën en technieken 
alom gebruikt zullen worden, 
omdat deze groeiende aanpak 
veel moeite wegneemt van het 
toegangsprobleem tot de mate-
rialen.
Het gebrek aan materialen is al 
jaren, als het al geen eeuwen 
zijn, een beperkende factor op 
de hoeveelheid effectief onder-
zoek dat mogelijk is. Vandaag de 
dag wordt er zoveel onderzoek 
gedaan dat de vraag gigantisch 
is.  Die beperking is nu geschie-
denis die we gelukkig kwijt zijn. 

Daley’s team heeft dat probleem 
nu opgelost. Gebruik maken van 
echte menselijke cellen maakt 
het werk veel effi ciënter.  Dat zal 
voor veel blije muizen zorgen, of 
tenminste, een fatsoenlijke kos-
tenbasis voor onderzoekers.
 Dit is een eerste, heel grote lo-
gistieke verwezenlijking voor 
medisch onderzoek. Ik hoop dat 
deze onschatbare toevoeging 
aan het medisch onderzoek er-
kend zal worden door zijn nut-
tigheid.

Een onderzoeksteam onder leiding van 
psychologen aan de Universiteit van 
Maryland’’s School of Medicine gebruikt 
“pattern array” software om bewegingen 
te zien bij ratten, waarvan ze denken dat 
ze nuttig kunnen zijn in het voorspellen 
van ziektes zoals het syndroom van Lou 
Gehrig.
In een onderzoeksrapport gepubliceerd 
in het tijdschrift Behavioral Neuroscience, 
hebben de onderzoekers hun hoop uitge-
drukt dat het gebruik van data mining de 
wetenschappers in staat zou kunnen stel-
len om therapieën te testen of de ziekte 
te vertragen of zelfs voorkomen, te begin-
nen met erfelijke vormen.
Tot nu toe, hebben ze hun software ge-
bruikt op mutante ratten die als dierlijk 
model gebruikt werden voor amyotrofe 
lateraal sclerose (ALS), een progressieve 
en fatale neurondegeneratieve ziekte die 
in 1 op de 10 gevallen erfelijk is.
De ziekte, die de zenuwcellen die de bewe-
gingen beheren aantast, werd vastgesteld 
bij Yankee speler Lou Gehrig, die stierf aan 
ALS in 1941, 2 jaar na zijn diagnose.
Leidend onderzoeker Dr. Neri Kafkafi  heeft 
bekend gemaakt dat zijn team ongeveer 
50.000 vooraf bepaalde bewegingspatro-
nen die voorkwamen wanneer de ratten 
vrij konden bewegen, één voor één, in een 
kleine arena, mathematisch heeft geana-
lyseerd
Hij zei dat de software een abstracte 
ruimte creëerde gedefi nieerd door ge-

dragscombinaties zoals snel-
heid, acceleratie en bewegings-
richting.
 Volgens hem, liet de mining van 
de resulterende gedragsdata de 
onderzoeksgroep toe om veel 
meer gedragsfacetten te testen 
dan ze manueel zouden kunnen 
analyseren.
Dr. Kafkafi  zegt dat de beweging 
van 2 groepen ratten – één type 
met de mutatie die resulteert 
in een ALS-achtig syndroom, 
het andere type normale objec-
ten – werd vastgelegd op een 
videoband, en daarna werd de 
computer gebruikt om te “scan-
nen” naar verschillen tussen de 
groepen.
 
Hij zegt dat de inspanning van 
het team geleid hebben tot de 
identifi catie van een uniek mo-
tor patroon in mutante ratten, 
2 maanden voor het begin van 
de ziekte, wat gelijk zou kunnen 
staan met ruwweg 5 tot 10 jaar 
bij mensen.
De onderzoeker is van mening 
dat datamining om de subtiele 
gedragsexpressie van mutaties 
te detecteren, de onderzoekers 
zou kunnen toelaten om the-
rapieën te testen die gericht 
zijn op het voorkomen, het ver-

tragen of het stoppen van de 
ziekte.
Hij zegt dat de mogelijkheid om 
accurater te voorspellen welke 
dragers de ziekte kunnen open-
baren alvorens de symptomen 
voorkomen, de onderzoekers 
in staat zou kunnen stellen 
om medicatie te testen die de 
symptomen zou kunnen belet-
ten van door te breken. 

“Zulke therapieën zouden even 
goed ook effectief kunnen zijn 
tegen de non-genetische versie 
van de ziekte,” zegt Dr. Kafkafi .
De auteurs benadrukten dat 
methodes zoals datamining, 
therapeutisch bruikbaar zou-
den kunnen zijn, zelfs voor de 
wetenschap begrijpt hoe de 
ziekte begint.
 “De ontdekking van betrouw-
bare gedragseindpunten met 
voorspellende geldigheid, zelfs 
vóór een goed begrip van hun 
etiologie is bereikt, kan het in-
terventieonderzoek signifi cant 
verbeteren,” schreven ze.

Data mining kan helpen bij het sneller voorspellen van signalen van de 
ziekte van Lou Gehrig dan traditionele methodes
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Bij ALS, zijn mitochondriën moeite. En ter-
wijl niemand precies weet waarom, toont 
nieuw onderzoek hoe schijnbaar kleine 
storingen in hun normale interacties met 
de rest van de cel, grote gevolgen zouden 
kunnen hebben. 

“Is dit de sleutel naar het begrijpen van 
het ALS proces?” vraagt Packard begif-
tigde Giovanni Manfredi. “We weten het 
niet.” Maar gezien de belangrijkheid van 
mitochondriën – de organellen die de 
belangrijkste energiebron zijn voor het 
lichaam – volgt zijn onderzoek een belof-
tevolle weg in het leren over de ziekte en 
doelen te vinden voor haar therapie. 

Het schijnt ook een licht op hoe de mito-
chondriën interageren met andere celsy-
stemen – een complex en weinig bestu-
deerd geven-en-nemen dat betrokken is 
in een aantal ziektes. 

Een rapport over het werk verschijnt in 
het online “Journal of Biological Chemis-
try” van deze maand. Manfredi is een 
neurowetenschapper aan het Weill Medi-
cal College van Cornell University. 

Gedurende verschillende jaren, wisten 
Manfredi en anderen dat de ALS symp-
tomen beginnen in zowel modelmuizen 
als mensen op hetzelfde moment dat 
mitochondriën misvormd geraken en uit 
elkaar beginnen vallen. Zowel de dierlijke 
modellen als mensen met het meest voor-
komende familiale type van ALS dragen 
een gemuteerde vorm van het SOD1 (su-
peroxide dismutase) gen dat hun ziekte 
veroorzaakt. 

Dan heeft Manfredi’s team logische ge-
probeerd de SOD1-zieke mitochondriën 
connectie samen te pakken. Het maakt 
deel uit van een grote inspanning door 
ALS onderzoekers om in het algemeen te 
bekijken, hoe SOD1 de ziekte kan veroor-
zaken. 

Normale SOD1, een molecule 
die in het cytoplasma van de cel 
wordt aangemaakt, kan door 
de buitenste en de binnenste 
membranen sluipen die mito-
chondriën karakteriseren. Eens 
binnen, voert het nuttig werk 
uit, door het opkuisen van giftig 
geladen molecules – vrije radi-
calen – die zich opstapelen.  An-
dere proteïnen worden ook “ge-
importeerd” in mitochondriën, 
en komen binnen om verschil-
lende taken te doen.
 
Niet elke molecule kan daaren-
tegen binnenkomen – enkel die 
proteïnen die zo gevormd zijn 
dat ze compatibel zijn met mi-
tochondriale systemen die hun 
binnentrekken als bot op een 
vissersdek. 

In dit recente onderzoek, heeft 
Manfredi gefocust op een en-
zym proteïne die KARS ge-
noemd wordt, een normaal ge-
geven op eenvoudige wijze. In 
mitochondriën, speelt KARS een 
stille maar nodige rol in de cre-
atie van specifi eke molecules op 
maat van hun gebruik. 

Wat Manfredi ontdekte was 
dat mutante SOD1, maar geen 
gezonde (wild type) SOD1 fy-
sisch interageert met KARS, 
wat een abnormale structurele 
verandering veroorzaakt die de 
KARS verhindert of verstoort 
om geïmporteerd te worden in 
mitochondriën. “Dit gebeurt al-
lemaal op het mitochondriale 
oppervlak,” legt Manfredi uit. 
“KARS is in essentie ontvoerd 
door mutante SOD1, wat resul-
teert in zijn misfolding.”

Dit voorkomt niet alleen dat 
KARS zijn nuttige rol uitvoert, 
maar ook, speculeert Manfre-
di, dat klonters van misfolded 
KARS en mutante SOD1 zo hard 
kunnen samenklitten aan het 
oppervlak van mitochondriën 
dat andere nodige proteïnen te-
gengehouden worden van hun 
transport naar binnen. 

Verder nog, zegt Manfredi, wor-
den kromgetrokken KARS waar-
schijnlijk herkend als “slecht” 
door de huishoudmachinerie 
van de cel, wat ook een last op 
dat systeem veroorzaakt.  En 
neuronen, zegt hij, zijn veel 
gevoeliger aan deze verande-
ringen dan andere cellen. In de 
muismodellen bijvoorbeeld, 
zien weefsels van niet-zenuwsy-
stemen er onbeschadigd uit. 

“Dus we zien dat een mitochon-
drieel probleem aanhoudende 
moeilijkheden kan veroorzaken 
elders in de cel,” zegt Manfredi. 
“Ons werk draagt bij aan de sug-
gestie dat er een systeem is van 
proteïne import in mitochon-
driën wiens slechte werking 
niet betrokken zou kunnen zijn 
in ziektes zoals ALS*.  De idee is 
intrigerend.”

* Studies elders toonden aan 
dat afwijkingen in andere mito-
chondriën-binnenkomende pro-
teïnen (gelijkaardig aan KARS) 
verantwoordelijk zijn voor de 
neurondegeneratieve ziekte 
van Charcot-Marie-Tooth, een 
erfelijke ziekte die het gevoel en 
de beweging in vooral de lagere 
ledematen aantast.

NIEUWE STUDIE DRAAGT INTRIGEREND STEENTJE BIJ AAN DE ALS/
MITOCHONDRIEN PUZZEL
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[5]onderzoek
Eerste test bij patiënten met potentieel 

middel tegen de ongeneeslijke 

spierziekte ALS

Gezamenlijk project van VIB, UZ Leuven 
en NeuroNova 
Leuven (België), Stockholm (Zweden) – De 
toelating werd gegeven voor de eerste 
veiligheidsen tolerantietest op patiënten 
met een geneesmiddel tegen ALS. ALS is 
een ongeneeslijke verlammende neuro-
degeneratieve aandoening die vijf men-
sen op honderdduizend treft. De ziekte 
tast veelal gezonde mensen aan in de 
meest actieve periode van hun leven, zon-
der enige waarschuwing. Onderzoekers 
van VIB verbonden aan de K.U.Leuven 
toonden eerder al in diermodellen aan 
dat het eiwit VEGF potentieel heeft als ge-
neesmiddel tegen ALS. Het Zweedse bio-
farmaceutisch bedrijf NeuroNova werkte 
verder op het Leuvense onderzoek. Samen 
met UZ Leuven starten ze dit najaar met 
de eerste evaluatie van veiligheid en to-
lerantie van het geneesmiddel bij patiën-
ten, een belangrijke stap voor de ontwik-
keling van een nieuw geneesmiddel. Het 
zal echter nog verschillende jaren duren 
eer het geneesmiddel op de markt kan 
komen. 

Een ongeneeslijke spierziekte 
ALS kan iedereen treffen. De Chinese lei-
der Mao Tse Tung, de Russische componist 
Dimitri Shostakovich, de legendarische 
Yankee baseball speler Lou Gehrig en de 
astrofysicus Stephen Hawking werden al-
len getroffen door ALS. Ongeveer de helft 
van de patiënten sterft binnen de drie 
jaar – sommigen zelfs binnen het jaar, 
tengevolge van ademnood. 
Bij een patiënt met amyotrofe laterale 
sclerose (ALS) takelen de zenuwcellen die 
naar de spieren lopen af in de hersenen 
en het ruggenmerg. Daardoor verliest de 
patiënt de controle over zijn spieren en 
raakt progressief volledig verlamd. Van 
deze ernstige aftakelingsziekte met een 
enorme medico-sociale impact, blijft het 
ontstaansmechanisme obscuur. De ziekte 
is totnogtoe volledig onbehandelbaar. 

VEGF: een goede kandidaat voor 
een geneesmiddel 
VEGF is een stof die de aangroei 
van de bloedvaten controleert. 
Onverwacht helpt VEGF zenuw-
cellen te overleven in stres-
somstandigheden. De onder-
zoeksgroep van Peter Carmeliet 
toonde in 2001 aan dat te wei-
nig VEGF in muizen de spier-
ziekte ALS veroorzaakt. Daarna 
toonde het team van Diether 
Lambrechts, Wim Robberecht 
en Peter Carmeliet aan dat per-
sonen die te weinig VEGF aan-
maken – omwille van bepaalde 
variaties in het gen dat codeert 
voor VEGF – meer risico hebben 
om ALS te ontwikkelen. Dat was 
het startpunt van onderzoek 
naar een mogelijke behande-
ling met het VEGF-eiwit. 
Ze testten de behandeling bij 
ratten met een zware vorm van 
ALS en ratten met een mildere 
vorm. In beide groepen kregen 
de VEGF-behandelde ratten de 
ziekte later dan de niet-behan-
delde dieren en bleven ze bedui-
dend langer leven. 

Met een pompje 
De vorsers onderzochten ook 
hoe ze VEGF moesten toedienen 
voor een effi ci‘nte behandeling. 
Een gewone injectie bleekt niet 
te voldoen. Een continue toe-
diening van VEGF rechtstreeks 
in het cerebrospinaal vocht dit 
is het vocht dat rondom de her-
senen en het ruggenmerg cir-
culeert -was echter wel effi ci‘nt. 
Deze toediening gebeurt door 
middel van een pompje dat het 
VEGF-eiwit continu in de herse-
nen pompt. Bovendien laat deze 

methode een makkelijke con-
trole op de toegediende dosis 
van het VEGF-eiwit toe, hetgeen 
een patiënt-geörienteerde aan-
pak toelaat. 

Een verhaal met verschillende 
spelers 
Deze hoopgevende en veelbelo-
vende resultaten waren slechts 
eerste stappen in de weg naar 
een nieuw geneesmiddel. An-
ders Haegerstrand en zijn team 
van het Zweedse bedrijf Neuro-
Nova hebben de ontwikkeling 
van het geneesmiddel verder op-
gevolgd. Na bijkomende studies 
is het onderzoek op een punt 
gekomen dat men kan starten 
met de eerste klinische proeven, 
proeven met patiënten. Wim 
Robberecht (UZ Leuven) en Mar-
kus Jerling (NeuroNova) zullen 
deze eerste klinische test coör-
dineren die de veiligheid en to-
lerantie van het geneesmiddel 
en de toedieningswijze moeten 
evalueren. De eerste proeven 
zijn gepland voor dit najaar en 
Dr. Robberecht zoekt nog patiën-
ten die in aanmerking kunnen 
komen voor deze klinische tests. 
Deze gereglementeerde studies 
in ALS-patiënten zullen moeten 
aantonen dat VEGF veilig toe-
gediend kan worden en in een 
volgend stadium zullen tests 
moeten uitgevoerd worden die 
moeten aantonen dat VEGF in-
derdaad een effect heeft op ALS 
bij mensen, vooraleer het een 
beschikbaar geneesmiddel kan 
worden. Dergelijke procedures 
kunnen gemakkelijk enkele ja-
ren in beslag nemen. 

Persbericht – Wetenschap Leuven (België), Stockholm (Zweden) – 1 december 2008

Iedereen kan hier met vragen omtrent dit en ander medisch gericht 
onderzoek terecht: patienteninfo@vib.be. 
Voor informatie in verband met de uitvoering van het klinische on-
derzoek kunt u terecht bij Petra Tilkin (petra.tilkin@uzleuven.be)
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2008/15 genetische screening van een 

model zebravis voor amyotrofische 

lateraal sclerose 

FINANCIEN: EUR 31.730 
(in 3 jaar: 11.730 + 10.000 + 10.000 met een 
jaarlijkse voortgangsverslag) 
WIM Robberecht 
Afdeling Neurologie en Experimentele 
Neurologie 
Universitair Ziekenhuis Leuven, Universi-
teit van Leuven 
Vesalius Research Center, Vlaams Insti-
tuut voor Biotechnologie (VIB), Leuven 
Herestraat 49 
B-3000 Leuven 
Hoewel SOD1 mutaties zijn een oorzaak 
van amyotrofi sche lateraal sclerose (ALS), 
wordt ervan uitgegaan dat de extra ge-
netische factoren die een invloed hebben 
op bepaalde kenmerken van de ziekte, 
zoals zwaartekracht, de beschadigde op-
pervlakte en de leeftijd bij het begin Moet 
ook worden opgemerkt. De identifi catie 
van deze factoren is van het allergrootste 
belang omdat ze kunnen bijdragen tot de 
ontwikkeling van sporadische vorm van 
ALS, tien keer vaker voor dan familiaire. 
Bovendien heeft elke factor is een poten-
tieel zich te bemoeien met farmacologi-
sche dus als uiteindelijke doel de ontwik-
keling van effectieve behandeling tegen 
de ziekte. 
Het project we te maken hebben, via de 
zebra vis model (D Anio rerio), gericht op 
het identifi ceren van deze genetische fac-
toren modifi ceer. Onze recente onderzoek 
is gebleken dat de mutant SOD1 een ze-
bravis induceert een anomalie in de ze-
nuwen motor. 
Ons huidige project is gericht op het 
identifi ceren van genen die tegen deze 
anomalieën. Wij zijn dan ook toezien op 
de werking van bijna 6000 genen op de 
geconstateerde afwijkingen veroorzaakt 
door SOD1 mutaties. We hebben al gevon-
den ten minste een gen neutraliserende 
en we willen het overwegen bij de zebra-
vis. We willen ook nagaan of die gen kan 
stopzet worden van de ziekte, veroorzaakt 
door SOD1 mutaties, die de neuronen die 
verantwoordelijk zijn voor de motorische 
functie van de muis. 

Cellulaire 2008/13 

overspraak in amyotrofische 

lateraal sclerose: invloed 

van neuroinflammation 

op stamcel werving en 

differentiatie. 

FINANCIEN: EUR 20.000 
E. Hermans 
Research Director FNRS 
Laboratorium voor Experimen-
tele Farmacologie, Katholieke 
Universiteit van Leuven (UCL 
54,10) Hippocrate laan 54 B-1200 
Brussel 
Rol van neuroinfl ammation in 
de werving en differentiatie van 
volwassen stamcellen in een 
model van amyotrofi sche late-
raal sclerose 
Amyotrofi sche lateraal scle-
rose (ziekte van Charcot) is een 
ernstige neurodegeneratieve 
ziekte die bijzonder motorisch. 
De dood van deze cellen ver-
oorzaakt verlamming van de 
motor, dat vergezeld gaat van 
Muscle wasting. Op dit moment 
is de medische zorg grotendeels 
symptomatisch. 
Onze eerdere werkzaamheden 
op een model van amyotrofi -
sche lateraal sclerose (transge-
ne ratten uiting van een gemu-
teerde eiwitten die betrokken 
zijn bij een erfelijke vorm van 
de ziekte) meldde dat progres-
sie van de ziekte werd verge-
zeld door de rekrutering van 
endogene progenitor cellen op 
sites van de lesional ruggen-
merg. Deze resultaten hebben 
ons aangemoedigd om verder 
onderzoek naar de potentiële 
voordelen van transplantatie 
van volwassen stamcellen. We 
bestuderen en neuroprotec-
tieve eigenschappen van stam-
cellen (de zogenaamde “mesen-
chym”) die we isoleren uit het 
beenmerg. Veel recente studies 
blijkt dat amyotrofi sche late-
raal sclerose is, een belangrijke 
infl ammatoire component. Het 
komt voort uit de activering 
van specifi eke afweercellen van 
het zenuwstelsel: microglia-cel-
len. Het doel van ons werk is nu 
het onderzoeken van de invloed 
van de infl ammatoire reactie 
op de werving en differentiatie 

van stamcellen. Tegelijk willen 
we bestuderen de invloed van 
mesenchym stamcellen worden 
gebruikt voor het activeren van 
infl ammatoire gemaakt door 
microglia-cellen. Deze werken 
worden uitgevoerd in vitro, met 
gebruikmaking van celculturen 
geïsoleerd uit gezonde dieren 
of dieren met de ziekte. We zien 
hoe de twee soorten cellen (mi-
croglia-cellen en stamcellen) en 
beïnvloeden elkaar bij een ont-
stekingsreactie. Aan de andere 
kant mogen we ook na trans-
plantatie van stamcellen uit de 
transgene diermodellen en te 
kijken naar mogelijke verande-
ringen in de ziekte en de ontste-
kingsreactie die ontstaat in het 
ruggenmerg. 
Deze werken vormen een betere 
omschrijving van het winstpo-
tentieel ,en van de cel-thera-
pie voor amyotrofi sche lateraal 
sclerose. Zij moeten ook bijdra-
gen tot de verduidelijking van 
het belang van een gerichte 
ontsteking in het beheer van 
deze ziekte. 

2008/09 Moleculaire 

mechanismen van neuronale 

disfunctie geïnduceerd 

door DI-CMTC geassocieerde 

mutaties bij Drosophila Yars 

met behulp van een model DI-

CMTC  (Fruitvlieg) 

FINANCIEN: EUR 20.000 
Erik Storkebaum 
Ricardo Gonçalves 
Inge Bosmans 
Patrick Callaert 
Laboratorium voor Celbiologie 
VIB-KU Leuven & PRJ8 
Center for Human Genetics 
Onderwijs en Navorsing 1 
Herestraat 49, bus 602 
B-3000 Leuven – België 
Neuropathie van Charcot-Ma-
rie-Tooth (CMT) wordt geken-
merkt door degeneratie van 
de perifere zenuwen, motori-
sche en zintuiglijke. De ziekte 
leidt tot motorische beperkin-
gen (gehandicapten-aanpak), 
de verzwakking en atrofi e van 
de spierleden, het verlies of de 
storing van de gevoeligheid 
van de extremiteiten en mis-

Téléthon (ABMM) steunt ALS onderzoek
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vormingen van het skelet (bijvoorbeeld 
groepen Cavus voet of holle-vormige ha-
mertenen of verslaafd handen). De DI-
CMT is een variant dominante CMT, die 
wordt gekenmerkt door degeneratie en 
demyeliniseringsprocessen van axons. In 
samenwerking met Drs Albena Jordanova 
en Vincent Timmerman (VIB Afdeling Mo-
leculaire Genetica, Universiteit van Ant-
werpen) bestuderen wij het type C van 
DI-CMT (DI-CMTC). 
Deze aberratie wordt veroorzaakt door 
genetische mutaties in het gen dat co-
deert voor “tyrosyl-tRNA synthetase 
(Yars), een enzym dat een rol speelt in de 
eiwitsynthese. Echter, de moleculaire me-
chanismen die door deze mutaties leiden 
tot neuropathie perifere zenuwen blijven 
motoriek en sensoriek tot op heden onbe-
kend. 

We hebben een genetische mo-
del voor DI-CMTC uiting van de 
menselijke variant Yars (hYARS) 
in de azijn fl y Drosophila mela-
nogaster. ‘Vliegen’ recombinant 
DI-CMTC hebben een aantal ken-
merken die zijn opgenomen in 
de ziekte van de mens, met inbe-
grip van de prestaties beïnvloed 
motoren en neurale disfunctie. 
Verder is de uitdrukking van 
de mens geïnduceerde mutant 
hYARS selecteerbare fenotypes, 
dat wil zeggen dat leidt tot wij-
zigingen rechtstreeks visueel 
waargenomen. Onder meer wij-
zigingen fenotypes ogen, vleu-
gels, en sensorische haren over 
het lichaam van vliegen. In dit 
project zullen we onderzoeken 

of de verandering van genen die 
verband houden met neurode-
generatieve aandoeningen en 
familie van genen die betrokken 
zijn bij de eiwitsynthese of de 
signalering door verandering 
van insuline kan een verminde-
ring zijn van de ziekte. Als dat 
het geval was, kon brengen ons 
niet alleen nieuwe inzichten 
over de moleculaire pathoge-
nese van de DI-CMTC, maar ook 
nieuwe genetische potentiële 
therapeutische doelen voor de 
toekomst. Dit onderzoek kan 
een eerste stap in het zoeken 
naar doeltreffende behandeling 
voor deze ziekte, die tot nu toe 
nog ongeneeslijk is.

€
€ €

€
Aangezien er verschillende onderzoeken naar ALS lopende zijn, kunnen er via de Liga giften gestort worden. Die giften 
worden integraal overgemaakt aan universiteiten of teams die naarstig op zoek zijn naar oplossingen voor ALS. 

Indien u zo een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden: ‘ten voordele van het ALS Onderzoeksfonds’. Het reke-
ningnummer is 385-0680703-20.

Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief. Voor een gift groter dan € 30 ontvang je 
tevens een fi scaal attest. 

ONDERZOEK ALS • ONDERZOEK ALS • ONDERZOEK ALS 

1207 
dokters van wacht beschikbaar bij nationale inlichtingen

Sinds 9 februari 2002 zijn de nummers van de dokters van wacht beschikbaar bij de nationale inlichtingendienst. Het initiatief 
van Belgacom, gesteund door de minister van sociale zaken komt tegemoet aan een terugkerende vraag van de klanten van de in-
lichtingendienst.  Voor deze vorm van dienstverlening verkreeg Belgacom eind 2001 de enthousiaste medewerking van de meeste 
regionale raden van de Orde der Geneesheren, waardoor de inlichtingendienst steeds kan beschikken over een geactualiseerd 
wachtdienstenbestand. Meer dan 80% van de wachtkringen zijn momenteel opgenomen. 

Praktisch vorm je het nummer 1207, vermeld je gewenste gemeente en binnen enkele seconden geeft de operator het nummer 
van de wachtdienst, waarmee je desgewenst automatisch wordt doorverbonden. 

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

Regelmatig krijgen wij melding van deur aan deur verkoop in naam van de ALS Liga.
Het gebeurd ook aan supermarkten en op marktplaatsen.

Pas op: mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager van een offi ciële brief ondertekend door de voorzit-
ter 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. 

DEUR AAN DEUR VERKOOP

onderzoek
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ORTHOPEDIE MARIASTEEN vzw 

- Orthopedische schoenmakerij 

- Technische Orthopedie 

- Apparaten, spalken, maatwerk,…

- Volledig gamma rolwagens, scooters,fietsen,…

- Alle individuele aanpassingen 

- POW depannagedienst: 7 dagen op 7 bereikbaar via 
oproep naar 0496/523.755 

             

kortom, steeds tot uw dienst…  
met de beste oplossing voor uw vraag! 

                                                                                                                                            

Koolskampstraat 39b 
8830 Gits 

 051/230.875 

www.orthopedie-mariasteen.be

orthopedie@mariasteen.be
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Om de ALS Liga meer naambekendheid en fi nanciële ondersteuning te bieden, organiseren verschillende organisa-
ties, serviceclubs en sympathisanten vaak interessante activiteiten tvv ALS Liga. Hieronder vind je de lijst van de ac-
tiviteiten en het zou leuk zijn je daar te mogen ontmoeten! Ook voor de organisators is uw aanwezigheid van groot 
belang. Kijk dus eens wanneer er bij u in de buurt een activiteit plaatsvindt en je de Liga kan vertegenwoordigen! Wij 
en alle andere PALS zouden dit zeer op prijs stellen. Geef een seintje indien je zo een activiteit wil bijwonen.

REVA beurs 2009
23 tem 25 april 2009

De beurs REVA 2009 wordt georganiseerd in Flanders Expo te Gent. REVA is de belangrijkste Belgische infor-
matiebeurs met exposanten uit binnen- en buitenland. Zij richt zich tot personen met een handicap, ouderen 
met beperkingen, hun familie, professionelen en vrijwilligers.
De ALS Liga België doet eveneens mee. Breng ons een bezoekje op standnummer 10.26
Voor meer info rond de Reva beurs kun je terecht op  HYPERLINK “http://www.reva.be” www.reva.be Op de 
website van REVA 2009 kun je terecht voor gratis toegangskaarten (vanaf begin 2009 beschikbaar) u kan ook 
gratis toegangskaarten verkrijgen via de ALS Liga.

6DE GROTE HANDDOEK KAARTING
Vrijdag 13 februari 2009

Vanaf 19.00 u

In het parochiaal centrum, Ieperweg te Loppem
Ten voordele van de ALS Liga

Kaarten reserveren kan bij de familie Lakiere
Tel: 050 82 24 34 of GSM: 0475 98 23 65

Inleg bedraagt 1,5 euro

activiteiten
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SAVE THE DATE
10-10
2008
PIUS X-KERK
KORTRIJK

PIANORECITAL
JANUSZ OLEJNICZAK
Pianist in ‘The pianist’ van Roman Polanski

In memoriam concert 
Roland Remmerie 
10-10-98

We krijgen vaak te horen bij een overleg, of 
veel personen die bellen naar de ALS Liga 
en zeggen dat de ziekte niet veel naambe-
kendheid heeft/krijgt. Iedereen vindt dat 
uiteraard spijtig. Wij willen graag deze 
stelling eens verduidelijken. Op het se-
cretariaat komen de laatste tijd meer en 
meer kranten, tijdschriften, televisiema-
kers,… die een interview willen afnemen 
van een ALS patiënt en/of zijn familie 
of een reportage willen maken. Door de 
wet op de privacy nemen we eerst altijd 
contact op met de patiënt voor zijn/haar 
medewerking te vragen. Maar wij hebben 
het steeds zeer moeilijk om een patiënt te 
vinden die hierin interesse heeft. We be-

grijpen maar al te goed dat het 
niet makkelijk is om het ver-
haal voor de camera te vertel-
len. Dit vergt van ons telkens 
veel inzet en telefoons en vaak 
zonder resultaat.

Hierdoor gaan vele interessan-
te mogelijkheden verloren om 
onze problematiek en deze rot-
ziekte 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 te stel-
len aan de journalist en te laten 
weten wat voor jou kan en niet 
kan, het artikel eerst willen le-
zen vooraleer het gepubliceerd 
wordt, …

Ben jij hier wel voor geïnteres-
seerd?
Stuur dan een berichtje naar 
info@alsliga.be 
of bel op 016/23.95.82

Bekendheid ALS in de maatschappij…

Deze concertavond werd georganiseerd naar aanleiding 
van het 10-jarig overlijden van Roland Remmerie, die 
samen met z’n kinesiste Lieve Vandenhende-Vervisch 
aan de wieg stond van de jaarlijkse benefi etconcerten in 
Sint-Denijs t.v.v. de Belgische ALS-liga.

De gekende Poolse pianist Janusz Olejniczak slaagde
er in de meer dan 600 aanwezigen een fantastische, 
sfeervolle concertavond te bezorgen. Iedereen, zelfs de 
meest kritische muziekkenners beweerden dat deze 
toppianist  zichzelf overtroffen heeft met z’n 
prachtig  en ontroerende vertolking van mu-
ziek waarin Chopin als rode draad door het 
programma liep. 
Het betreft hier een pianist van wereldfor-
maat. 

Graag vermelden wij ook nog dat de pianist 
ons toeliet om z’n CD’s te verkopen, eveneens ten voor-

dele van de ALS-liga. Het hart van deze  Chopin-specialist 
is dus even groot als z’n talent!!!

Deze avond werd totaal georganiseerd zonder sponsors 
en bracht dankzij de massale opkomst een bedrag van 
5000 euro op voor de Belgische ALS-liga.

Zoals na de jaarlijkse zomerconcerten in Sint-Denijs 
werd er nog lang nagepraat bij een glaasje wijn. 

Dit alles was alleen mogelijk dank zij de  grote 
inzet van enkele mensen rond Lieve en Ginette.

’t Zomert in Sint-Denijs 2009 is gepland voor 
vrijdag 19 juni 2009.

Ginette Remmerie-Claerhout
Lieve Vandenhende-Vervisch

verslagen
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Mobility by Olivier

Mobility by Olivier  •  Holstraat 115  •  1770 Liedekerke  •  M  0487 22 80 22   •   E  info@mobilitybyolivier.be   •   W  www.mobilitybyolivier.be

Volledige begeleiding voor terugbetaling • 7/7 dagen service • comfort toestellen 

Elektro scooters • Rolstoelen • Elektro rolstoelen • Hulpmiddelen

Classic DX
• tot 45 km/u
• voor zware prestaties
• grote wielen

Light Drive
• Rolstoelmotor
• afneembaar in 10 seconden
• zeer licht
• 10 km/u

Solo TS 120

Solo QS 4

Oprijplaat Decpac
• super licht !
• van 70cm tot 2 meter

Solo
• super comfort
• cruise control
• 4 veersystemen

Balder Finesse
• uniek hooglaag-
 systeem
• meer bewegings - 
 vrijheid
• binnens- en 
 buitenshuis 
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Bibliotheek

Als u niet zelfstandig naar de bibliotheek 
kan gaan, kan u boeken thuis laten leve-
ren.
Dit geldt ook voor luister- of brailleboe-
ken
Meer info op www.vaph.be

Aangepaste vrijetijdsactiviteiten 

(per provinvie)

Paradisio, Brugelette 
Een mooi en uitgebreid dierenpark met 
koop-, eet- en speelgelegenheid 
www.paradisio.be

Antwerpen: 
www.vrijetijd-handicap.be
Bijvoorbeeld

Plankendaal, Mechelen
Een dierenpark met speelgelegenheid, 
wandelparcours, …
www.planckendael.be

Technopolis, Mechelen
Technopolis, het Vlaamse doe-centrum, 
is een permanent platform voor weten-
schap en technologie in Vlaanderen
www.technopolis.be 

Zoo, Antwerpen
Een dierenpark met Engelse tuin! Alle 
fauna en fl ora die onze planeet te bieden 
heeft”http://www.zooantwerpen.be/

Verschillende (aangepaste) bezigheden.

Limburg: 
Eurocard (kortingen op toeris-
tische en culturele activiteiten), 
Begeleiderspas (2 toegangstic-
ketten voor de prijs van 1), lim-
tax (taxicheques)
www.limburg.be
Bijvoorbeeld

Nationaal Jenevemuseum, Has-
selt
Het Jenevermuseum,  geves-
tigd in een voormalige stokerij, 
brengt het verhaal van de Belgi-
sche jenever tot leven + drankje.
(Het museum is gedeeltelijk 
toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.)
” h t t p : / / w w w. h a s s e l t . b e /
content /collections/record.
php?ID=6&back=#id4137

Vlaams Brabant: 
Begeleiderspas, www.vl-bra-
bant.be
Bijvoorbeeld

Mini-Europa, Brussel Laken
het enige park waar u in enkele 
uren door heel Europa reist
http://www.minieurope.com/

Oceade *, Brussel
Subtropisch zwemparadijs
”http://www.oceade.be/

Kinepolis * Brussel, Brussel
cinemazaal

Brupark *, Brussel
Aan de voet van het Ato-
nium, vloeien verschillende 
werelden(mini-Europa, Oceade, 
Kinepolis en The Village) samen 
in een familiepark
”http://www.bruparck.com/

Nationale plantentuin van Bel-
gië, Meise
Op een steenworp van Brussel 
bevindt zich een van grootste 
plantentuinen ter wereld. In het 
historische domein van Bou-
chout, wordt een overzicht ge-
boden van plantengroei van alle 
uithoeken van de aarde.
http://www.plantentuinmeise.
be

Koninklijk Museum voor Mid-
den-Afrika, Tervuren
Een museum over Midden-Afri-
ka met permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen
www.africamuseum.be

* = Een parking voor minderva-
liden is voorzien aan de tweede 
ingang van Bruparck (Athleten-
laan - achterkant van het Koning 
Boudewijnstadion).
In The Village is er een weg voor-
zien voor bezoekers in rolstoe-
len. Deze weg loopt achter het 
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[13]tips
speelplein door en geeft gemakkelijk toe-
gang tot het plein van The Village en de 
ingang van Mini-Europa.

Oost Vlaanderen: 
Aangepast sporten, info op sportdienst 
Oost Vlaanderen

West Vlaanderen: 
rolstoelfi ets huren, info provincie West 
Vlaanderen

Info over al deze initiatieven en adressen 
waar u terecht kunt op www.vaph.be

U kan ook een bezoek brengen aan de in-
dividuele badplaatsen. Deze informatie 
is te vinden op de website of de dienst 
toerisme in de badplaats (Middelkerke, 
BVlankenberghe, …).

De vlindertuin, Knokke-Heist
Een uitstap naar de Vlindertuin is een 
wonderbaarlijke en interessante reis door 
de wereld van deze prachtige insecten. Je 
kan er 350 exemplaren van 35 verschillen-
de soorten tropische vlinders bekijken.
Op de infoborden vind je de nodige uitleg 
over het merkwaardige groeiproces.
http://www.vlindertuin-knokke.be
open tot 5 oktober 2008 (gesloten in de 
winter)

Bezoek aan de vismijn / visveiling in 
Nieuwpoort, Nieuwpoort
De vis wordt gevangen op zee en enkele 
dagen later verkocht in de vismijn!
Maandag, woensdag en vrijdag tssn 7-8u
Geleide bezoeken: dienst toerisme in 
nieuwpoort
Bezoek aan vismijn in Oostende, Oosten-
de

Vakantie

Domein Hengelhoef, verhuring 
gerenoveerde appartementen 
voor weekend, week of mid-
week.
(Indien u aangesloten bent bij 
CM krijgt u 20% korting voor 
alle boekingen tot 31 december 
2008)
Info: www.domeinhengelhoef.
com

Aangepaste 

vrijetijdsinitiatieven

Lachyoga
Lachyoga is een oosterse thera-
pie waarbij er in groep wordt 
gelachen. Het is erg aanstekelijk 
en heeft diverse gunstige effec-
ten. Het is een combinati van 
opwarming, lachoefeningen en 
rustgevende ademhalingstech-
nieken.
Info: info@shambho.com

Uitstapjes met de trein

Met rolstoel, personeel van 
nmbs 24uur van tevoren verwit-
tigen, zij zorgen dan voor een 
oprijhelling.

Körperwelten, Station Brussel 
Zuid, baanbrekende anatomie-
tentoonstelling.

Atomium + paviljoen van het tij-
delijke geluk, station Schuman, 
Bockstael of Brussel Centraal

Dit is onze aarde, een grootse 
tentoonstelling over duurzame 
ontwikkeling, Brussel Noord

Visit Brussels Line, rondrit met 
gids via dubbeldeksbus, Brussel 
Centraal, ticket blijft ganse dag 
geldig  

Scientastic + museum van cho-
colade, Brussel Centraal

Diamantmuseum + choco-story 
+ Lampenmuseum, Brugge 

Antwerp Diamond bus, Antwer-
pen Centraal, Rondrit met dub-
beldekker, ticket blijft ganse dag 
geldig

Voor al deze en nog veel meer 
daguitstapjes kan je terecht op 
de site www.b-rail.be

Computerspelletjes

www.funnygames.nl 
Gratis spelletjes onderverdeeld 
volgens categorie, bv denk, avon-
tuur…
….
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gadgets

De ALS-Liga België vzw beschikt over verschillende soorten gadgets die worden ver-
kocht op allerlei evenementen waarop ze aanwezig zijn.

We hebben meerdere soorten balpennen 
in ons assortiment

Deze cd werd gemaakt door onze ambassadeur 
Mong Rosseel. Toen hij ambassadeur werd van de 
Liga had hij ons een liedje beloofd, het zijn er uit-
eindelijk 3 geworden. 
De cd is te koop bij de ALS Liga.

Dit zijn kaarten die door een familielid van een pa-
tiënt zijn gemaakt, maar we verkopen er ook die 
zijn gemaakt door een ALS patiënt op de computer; 
allemaal mensen die er hun werk van willen maken 
om mooie wenskaarten te maken voor elke gelegen-
heid (verjaardag, geboorte, kerstmis, huwelijk…).

Wie heeft er vroeger toen hij/zij klein 
was geen knuffel gehad? De ALS Liga 
verkoopt er ook! Het zijn leeuwtjes 
omdat de ALS Liga wil aantonen dat 
zij ook kunnen vechten als leeuwen te-
gen de rotziekte ALS.

Pennen CD

Kaarten Knuffels

Pet

In de zomer draagt ieder-
een wel eens graag een 
pet op zijn hoofd tegen 
de warme zonnestralen.

Een wit T-shirt met het logo van 
de Liga op. 

T-Shirt

Sleutelhanger

Prijs: € 2 Prijs: € 5

Prijs: € 3 Prijs: € 8

Prijs: € 5 Prijs: € 7 Prijs: € 5

van de ALS Liga
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DE NATIONALE LOTERIJ IS OOK DAAR

WAAR JE HET NIET  VERWACHT.

De Nationale Loterij speelt een bijzonder actieve rol in de maatschappij. 
Ze laat een groot deel van haar winst terugvloeien naar de samenleving en 
ondersteunt hiermee honderden projecten van sociale, culturele, sportieve 
en wetenschappelijke aard. De Nationale Loterij ‘creëert kansen’ voor een 
betere integratie van de minderbedeelden in de maatschappij door hen te la-
ten deelnemen aan concerten, sportmanifestaties…; kansen voor talentvolle 
jongeren om via de sportclub of culturele vereniging de top te bereiken; kan-
sen voor nieuwe opstartende initiatieven en innoverende projecten; kansen 
voor iedereen want de Nationale 
Loterij is overal aanwezig, zelfs 
daar waar je het niet verwacht.

www.nationale-loterij.be
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Ik ben Paul Deweert, ben gehuwd en we 
hebben 2 dochters. Ik werkte op de ge-
meente tot 1993. Op een zekere dag kreeg 
ik last van mijn linkerbeen, dat wilde niet 
meer mee. Na een paar onderzoeken en 
tests kreeg ik in 1995 de diagnose van Prof. 
Robberecht dat ik ALS had. Deze ziekte 
kende ik, noch mijn familie totaal niet. 
Prof. Robberecht heeft het allemaal goed 
uitgelegd: wat de ziekte inhoudt en de 
mogelijkheden die nog konden komen in 
verband met de ziekte. 
Toen we het begonnen te beseffen was het 
een harde klap voor ons allen! Ons leven 
veranderde helemaal. Ik was in het be-
stuur van de dorpfeesten en daar heb ik 
moeten ontslag nemen. We hebben geen 
toekomstplannen meer, daar ik nu ook in 

Deweerdt Paul 

een manuele rolwagen zit. We 
leven van dag tot dag. Ik hou me 
vooral nog bezig met TV kijken 
en lezen waaronder de nieuws-
brief van ALS Liga. Het nieuws 
over de onderzoeken interes-
seert me en er staan ook nuttige 
tips in die we in het dagelijks le-
ven kunnen gebruiken. 
We zijn blij dat we in contact 
gekomen zijn met de ALS liga. 
De eerste keer was op een con-
tactdag met lotgenoten in Retie. 
Daar zijn we heel goed ontvan-
gen! Indien het mogelijk is, mis 
ik geen enkele activiteit van de 
Liga, want daar kan je eens sa-
men met de mensen spreken die 

ook lijden aan deze rotziekte. 
Mijn tip, kom zoveel mogelijk 
onder de mensen en geniet! 
Mijn grootste wens is dat ik nog 
lang bij mijn familie kan zijn en 
dat er vlug iets gevonden wordt 
van medicijnen om de ziekte te-
gen te houden.

Ik ben Rudi De Wilde, ben gehuwd en heb 
2 kinderen.
Ik werkte als technieker elektronica-medi-
cal. Daarnaast was ik ook actief als voorzit-
ter van de KWB en secretaris van het ACW 
en CD&V. In maart 2004 wilde mijn arm 
en been niet meer mee. Ik ben toen bij de 
huisdokter langs geweest en mijn eerste 
gedacht was dat ik een hersenbloeding 
had gehad. Deze stuurde mij door naar 
het ziekenhuis in Sint Niklaas. Daar kre-
gen we te horen dat het ALS was… Veel uit-
leg kregen we niet. Later zijn we naar Prof. 
Robberecht gegaan voor een tweede opi-
nie. Deze stelde in oktober 2004 dezelfde 
diagnose vast.
Prof. Robberecht heeft alles goed uitgelegd 
over de ziekte en het mogelijke verloop. 
Voor ons was het moeilijk te begrijpen en 
te aanvaarden want de ziekte kende we 
totaal niet. Nadien zijn we ook in contact 
gekomen met de ALS liga door het neu-
romusculaire team uit Leuven. De eerste 
maal op het ALS secretariaat in Leuven, 
was ik heel blij dat ik die stap heb geno-
men. Ik zal zeker zolang het kan erbij zijn 
als er een activiteit is met mijn lotgenoten. 

De Wilde Rudi – 60 jaar -

Nu maak ik gebruik van een ma-
nuele rolwagen, een rollater en 
een spraakcomputer. Mijn bezig-
heden zijn puzzels maken (1000 
stuks), woordzoekers en me nog 
wat nuttig maken bij de KWB. Ik 
heb nog veel toekomstplannen. 
In oktober onder andere gaan 
we voor 14 dagen naar de kust. 
Rond kerstmis nog een week en 
volgend jaar doen we een vlieg-
reis. Professor Robberecht be-
vestigde ons dat we die dingen 
zeker mogen ondernemen.
Voor mijn lotgenoten heb ik nog 
een positieve boodschap: blij-

ven lachen en er in geloven dat 
het de moeite is om er voor te 
vechten, blijf onder de mensen 
komen, sluit je niet op. Leef van 
dag tot dag en geniet van wat je 
nog kan.

aan ‘t woord
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[18]smakelijk !
Welkom bij de rubriek “Smakelijk!”. Deze rubriek werd een tijdje terug gestart omdat samen eten een belangrijke 
sociale activiteit is en waarvan je als ALS patiënt spijtig genoeg niet meer ten volle kunt genieten. Door de kauw- en 
slikproblemen kun je immers niet steeds meer dezelfde gerechten eten als de anderen of erger nog wordt alles ge-
mixt tot een onsmakelijke brij met een vreemd kleurtje.
Wie zou dan niet de neiging hebben om kleinere hoeveelheden en om minder gevarieerd te eten. Hierdoor ontstaan 
ernstige tekorten in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat er steeds een goed evenwicht is tussen de verschil-
lende voedingsstoffen. Naar voedingswaarde toe moet je vooral letten dat de voedingsstoffen voldoende energie en 
eiwitten bevatten.
De onderstaande recepten komen uit de kookboeken “I-Can’t-Chew Cookbook” en “Easy-to-Swallow, Easy-to-chew 
Cookbook” en werden vertaald uit het Engels. De recepten zijn zowel geschikt voor mensen met, als mensen zonder 
kauw- en slikproblemen.
Smakelijk!!

Zoals steeds kiezen wij voor recepten uit de laatste fase, waarin slikken een zeer ernstig probleem wordt. In deze fase 
moet de voeding steeds een zeer zachte consistentie hebben. Variatie met voeding wordt in dit stadium moeilijker 
en veelal wordt overgeschakeld op commerciële producten bij slikproblemen. De gekozen recepten trachten dit te 
voorkomen en verkleinen tevens het risico op verslikken.

Tot slot: 
Een maaltijd bereiden voor iemand die kauw- en slikmoeilijkheden heeft, vraagt even veel aandacht als het bereiden 
van een maaltijd voor mensen die deze moeilijkheden niet hebben. Een gouden tip: mix zeker niet alles zomaar door 
elkaar, maar maak van de verschillende etenswaren aparte mixen. Het oogt mooier, de geur blijft bewaard, de eetlust 
wordt aangewakkerd en bevorderd. Wie mengt nu zijn eten tot een niets uitziende brij?

Courgettesoep met kruidenkaas 

Ingrediënten:
500 gr geschilde 
aardappelen in stukjes 
500 gr in stukken 
gesneden courgette
150 gr kruidenkaas
1 liter bouillon.

Bereidingswijze

Kook de aardappels en courgette onge-
veer 15 minuten gaar in de bouillon.  Pan 
van de warmtebron afhalen.  Gebruik de 
staafmixer om een mooie gladde soep te 
krijgen.  Roer de kruidenkaas soor de soep 
tot deze gesmolten is.  Eventueel weer op 
de warmtebron verwarmen.  Eventueel ze-
ven.  Voeg zout en peper naar smaak toe.

Voorgerecht: Hoofdgerecht:
Stampot andijvie met spekjes

Ingrediënten
10 kruimige aardappelen 

Snufje zout
400 gr andijvie
100 gr dobbelsteenspekjes
Scheutje zure room

Bereidingswijze
Schil de aardappelen en snij ze 
in grove stukken.  Doe de aard-
appelen in een pan met water 
met een snuifje zout.  Hak onder-
tussen de spekblokjes fi jn met 
een hakmes of hakmolen.  Bak 
de spekjes in een koekepan uit 
op laag vuur. Snij de andijvie in 
stukken en hak het zeer fi jn met 
een hakmes of hakmolen. Als de 
aardappelen gaar zijn kunt u ze 
van het vuur halen en afgieten. 
Na het afgieten kunt u ze stam-
pen en na smaak boter en melk 
toevoegen. Om het een homo-
gene massa te maken kunt u het 
glad maken met een staafmixer. 
Voeg de andijvie en spekjes en de 
zure room toe. Proef de stampot 
en voeg eventueel nog smaak 
zout toe.

Witte kerstpudding

Ingrediënten
1/2 liter melk 
1/2 liter slagroom
1 vanillestokje
10 blaadjes witte gelatine
60 gram suiker
5 eetlepels Amaretto
2 eetlepels poedersuiker
2 tl kaneel

Bereidingswijze
Breng de melk en het doorge-
sneden vanillestokje langzaam 
aan de kook en laat de melk 
15 minuten zachtjes trekken 
(eventueel vlamverdeler eron-
der). Zet in die tijd de gelatine 
in ruim koud water. Haal het 
vanillestokje uit de melk en los 
de goed uitgeknepen gelatine 
erin op. Schep de suiker in de 
melk en los deze al roerende op. 
Laat de melk koud en iets lobbig 
worden. Voeg de likeur toe, klop 
de helft van de slagroom stijf en 
spatel dit erdoor. Puddingvorm 
omspoelen met koud water, 
giet de vla erin en laat deze in 
de koelkast stijf worden (3 uur). 
Klop de rest van de slagroom 
met het poedersuiker en kaneel 
stijf. Stort de pudding op een 
schaal en garneer hem met de 
kaneelslagroom.

Nagerecht:

ALS nieuwsbrief NR 142.indd   18ALS nieuwsbrief NR 142.indd   18 10-12-2008   09:12:2810-12-2008   09:12:28



[19]

Luisterboeken gratis beschikbaar

Voor wie? 
Voor iedereen die het gewone gedrukte boek niet kan lezen of hanteren.

Wat? 
Meer dan zestienduizend romans en non-fi ctieboeken, op cassette en 
in daisy (cd-rom).
Enkele voorbeelden? Stijn Streuvels, Cyriel Buysse, Felix Timmermans, 
Willem Elsschot, Marnix Gijsen, Gerard Walschap,Aster Berkhof, Louis
Paul Boon, Hugo Claus, Jef Geeraerts, Louis Couperus, Godfried Bomans, 
Leo Tolstoj, Charles Dickens,Agatha Christie, Georges Simenon, Catheri-
ne Cookson, Heinz Konsalik, Gabriel Garcia Marquez, John Irving, enz...

Hoe? 
Kosteloos thuisbezorgd via de post, in speciale handige verzenddozen.
Als de luisteraar klaar is met zijn lectuur, moet hij gewoon het adres-
kaartje van de verzenddoos omdraaien -ons adres verschijnt dan- en 
het boek posten.

Boekenkeuze? 
Aan de hand van diverse themalijsten, aanwinstenlijsten of de hele 
catalogus.

Inschrijving en uitlening? 
Gratis.

Waar? 
  Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek
  Schildknechtstraat 28 1020 Brussel
  Tel: 02/423.04.11. Fax: 02/423.04.15.

Meer info? 
  Bij bibliothecaris Ingrid Vandekelder.
  vlbb@bibliotheek.be http://vlbb.bib.vlaanderen.be
  Tel.: 02/423.04.11 fax: 02/423.04.15

Als zelf lezen een probleem is.
Laat het u voorlezen!

Huisarts: zowel thuis als in een palliatieve eenheid moet je als pal-
liatieve patiënt geen remgeld betalen voor het bezoek van 
je huisarts. Een attest van de hem/haar volstaat.

Kinesist: sinds 7-06-2007 is er een KB dat een tweede dagelijkse zit-
ting voor palliatieve thuispatiënten met zware aandoening 
mogelijk maakt. Deze tweede zitting mag slechts worden 
aangerekend als zij minimum 3 uur na de eerste werd uit-
gevoerd. Door nomenclatuurnummer 564233 te gebruiken 
betaal je geen persoonlijk aandeel en valt de verstrekking 
eveneens onder grote risico’s. Deze KB is met terugwerken-
de kracht vanaf 1-09-2006 geldig.

Huisbezoeken huisarts en kinesist gratis 
voor palliatieve patiënten

Beschikt u over teksten, gedichten, medi-
sche informatie of wil je graag je levensver-
haal gepubliceerd zien, waarvan je denkt 
dat het de moeite is om in de nieuwsbrief 
te laten verschijnen. Stuur ze dan toe voor 
de eerste van de maanden 3, 6, 9, en 12. 
Wij zullen deze in de selectie opnemen op 
voorwaarde dat deze zich bevinden op een 
diskette of aan ons doorgemaild worden. 
Teksten op papier of ingescande teksten 
komen niet in aanmerking. 

OPROEP!!!

A DV E RTE E R D E R S 
G E ZO C HT ! !

Wij zijn op zoek naar bedrijven en spon-
sors die onze vereniging willen steunen. 
Hiervoor stellen wij advertentieruimte ter 
beschikking. 
Voor inlichtingen kan u terecht op: 
Tel.: 0496 46 28 02 Fax: 016 29 81 40
E-mail: m.mia@scarlet.be of info@alsliga.be

A A N DAC HT ! !

Personen die de nieuwsbrief niet meer 
wensen te ontvangen, verhuisd zijn of bij 
een eventuele adreswijziging, vragen wij 
vriendelijk een seintje te geven aan één van 
de bestuursleden. Op deze manier hoeven 
wij geen onnodige kosten te maken.

Voor wie 
op het internet zit!

De ALS Liga België heeft ook een home-
page. Je vindt er gegevens over ALS en 
de behandeling van de ziekte, over onze 
vereniging en de activiteiten die wij or-
ganiseren. 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 afl ezen? Dit kan ook 
via onze website.

ALS nieuwsbrief NR 142.indd   19ALS nieuwsbrief NR 142.indd   19 10-12-2008   09:12:2910-12-2008   09:12:29



[20]

Wat houdt deze dienstverlening in?

Iedereen ongeacht de leeftijd kan gra-
tis allerlei hulpmiddelen ontlenen.
Hulpmiddelen worden aangepast aan 
de noden en behoeften van de gebrui-
ker
Snelle en gratis ter beschikkingstelling 
van de hulpmiddelen.
Adviseren bij de aanvraagprocedure bij 
de verschillende openbare instanties.

Alle reparaties en aanpassingen aan 
hulpmiddelen van ALS M&D moeten aan-
gevraagd worden aan de organisatie. De 
werken worden in opdracht van ALS M&D 
door professionele uitgevoerd. Indien de 
reparaties niet via ALS M&D verlopen 
worden deze reparatiekosten sowieso 
niet terugbetaald.

Voorwaarden bij uitlening van 

materiaal

Eigendom van de ALS M&D vzw wordt aan 
de lener voor de periode van wachttijd 
op zijn/haar aangevraagd hulpmiddel in 
bruikleen gegeven voor een maximum 
duur van zes maanden. Een verlening 
dient schriftelijk te worden aangevraagd 
aan de ALS M&D vzw. Bij niet naleving 
van de voorwaarden of niet toegestane 
afwijking op deze overeenkomst heeft de 
ALS M&D het recht een huurprijs te vra-
gen afhankelijk van het type hulpmiddel. 
Alle hulpmiddelen via wie/waar dan ook 
ontleend en die eigendom zijn van ALS 
M&D, dienen op het secretariaat te Leuven 
worden binnengebracht. Enkel via deze 
werkwijze kan de waarborg terugbetaald 
worden.

Een waarborg wordt gevraagd van:
30 euro voor alle hulpmiddelen met uit-
zondering voor een communicatie hulp-
middel
70 euro en voor elektrische rolwagens 120 
euro contant te betalen.

Je komt het gevraagde hulpmiddel, zelf of 
met hulp van familie of vrienden afhalen 
en ook terugbrengen. Enkel indien dit echt 
onmogelijk is, kan het transport verzekerd 
worden tegen een vaste vergoeding van 
30 euro voor de PALS uit Vlaams-Brabant 
en 50 euro voor alle andere provincies.

•

•

•

•

ALS Mobility & Digitalk vzw
Dienstverlening mobiliteit en communicatie hulpmiddelen

Overzicht communicatie  

hulpmiddelen

Lightwriter
PC software
Lucy
Allora
Dubby
Spock
Mudikom
Tellus
Canoncommunicator

Ben je een PALS met beginnende 
of vergevorderde bulbaire proble-
men laat het ons dan weten. We 
zullen dan samen zoeken naar 
een oplossing voor je spraakpro-
blemen. Want kunnen blijven 
communiceren met familie, ver-
zorgers en omgeving is van es-
sentieel belang. Ook voor PALS 
die wensen met de PC te werken 
is er aangepaste software. 

Overzicht mobiliteit 

hulpmiddelen

Gesofi sticeerde rolwagens
Manuele rolwagens
Elektrische scooters

Wij beschikken over diverse elek-
trische rolwagens met aange-
paste besturingssystemen. Deze 
worden ter beschikking gesteld 
van PALS in afwachting van hun 
eigen rolwagen.

We beschikken over allerlei 
modellen, gaande van gewone 
elektrische rolwagens met hand-
besturing tot de meest gesofi sti-
ceerde rolwagens. Alle materiaal 
is in goede staat. Ben je geïn-
teresseerd laat het ons gerust 
weten. Tegen betaling van een 
waarborg kan dit gratis in bruik-
leen gegeven worden.

Overzicht overige 

hulpmiddelen

Tilsystemen
Badliften
WC douchestoelen
Driewielfi etsen
Bladomslagapparaten
Elektrische verstelbare bedden
Omgevingbesturingssystemen
Relaxzetels
Antidecubitus materiaal
Rollators
Rolstoelfi ets

Heb jij soms hulpmiddelen van 
ons in bruikleen die door bepaal-
de omstandigheden niet meer 
gebruikt worden of effi ciënt zijn, 
bezorg ze ons dan zo vlug moge-
lijk terug. Andere PALS zullen u 
dankbaar zijn.
 
Mocht je in het bezit zijn van een 
eigen hulpmiddel dat niet meer 
van nut is en waarvan je bereid 
bent het aan ons te schenken of 
in bruikleen te geven, geef dan 
een seintje. Wij zorgen er voor 
dat deze bij de gepaste persoon 
terecht komt.
De ALS Liga dankt ook alle fami-
lieleden en nabestaanden die 
hulpmiddelen aan onze vereni-
ging schonken, waarmee wij tal 
van andere patiënten tijdelijk 
verder helpen.

w
ALS nieuwsbrief NR 142.indd   20ALS nieuwsbrief NR 142.indd   20 10-12-2008   09:12:3010-12-2008   09:12:30



[21]

COMMUNICATIE-TEST!!! OPGELET
Wanneer je het apparaat niet 
meer gebruikt, moet het zo snel 
mogelijk (op afspraak) terug 
worden gebracht naar het se-
cretariaat van de ALS uitleen-
dienst. Zo kunnen wij andere 
personen snel verder helpen.
Enkel bij terugbrenging op ons 
secretariaat kan de waarborg 
worden teruggestort.

MODEM, Doornstraat 331 
te Wilrijk, tel.: 03-820 63 50,
e-mail:
modem@vzwkinsbergen.be

CRETH, Rue de Bruxelles 61 
te Namur, tel.: 081-72 44 00
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be

MODEM en CRETH zijn geen 
commerciële instanties. Het zijn 
vzw’s die samen met u en ons in 
overleg zoeken naar praktische 
oplossingen voor jou communi-
catieprobleem. 

Personen met ALS kunnen bij de ALS Mo-
bility & Digitalk vzw een communicatie-
apparaat gratis ontlenen. De procedure 
verloopt als volgt:

Als je nog geen lid bent, laat je dan regi-
streren bij de ALS Liga België vzw.
Neem contact met ons op.
We leggen een afspraak vast op het ALS 
secretariaat te Leuven.
Vervolgens nemen we een kleine test af 
om na te gaan welk apparaat geschikt is.
Is het toestel voorradig dan kun je het 
onmiddellijk meenemen en aan de slag 
gaan.
Een waarborg van 70 EURO wordt be-
taald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.

Naar gelang de ziekte zich manifesteert 
en het toestel minder functioneel wordt 
neem je terug contact met ons op om de 
procedure bij te stellen.
Deze werkwijze garandeert dat je steeds 
beschikt over het meest optimale toestel.

Franstalige personen met ALS kunnen ook 
bij ons terecht maar moeten ingeval van 
doorverwijzing voor een eventuele bijko-
mende test naar het Waalse CRETH. 

•

•
•

•

•

•

Zoals u weet is de hoofdactiviteit 
van de ALS Liga het uitlenen van 
hulpmiddelen. Deze worden volle-
dig gratis uitgeleend. Wij vragen wel 
een waarborg die uiteraard wordt 
terugbetaald op het moment dat 
rolstoel, tillift, WC-stoel enz. worden 
teruggebracht. Deze hulpmiddelen 
zijn op het moment dat ze uitge-
leend worden in goede en werkende 
staat, gereinigd en gedesinfecteerd. 
Het spreekt voor zich dat deze hulp-
middelen bij ons terugkomen in de 
staat waarin ze werden uitgeleend, 
dit wil zeggen dat ze niet stuk zijn, 
maar zeker even belangrijk, dat ze 
schoon zijn. De desinfectie nemen 
wij voor onze rekening. Regelmatig 
echter ontvangen wij hulpmiddelen 
die niet gereinigd zijn. Dit brengt 
reinigingskosten met zich mee, die 
de ALS-Liga moet betalen.  Wij wil-
len dan ook vragen aan familie en 
vrienden van de ALS patiënt om de 
hulpmiddelen schoon te maken al-
vorens deze terug in te leveren. Zo 
niet zullen wij, jammer genoeg, een 
gedeelte van de waarborg moeten 
inhouden voor deze reiniging.

Wij danken u voor uw begrip.

Thuis tillen zonder zorgen
Met een minimum aan lichaamsbelasting tilt u als

begeleider uw patiënt of familielid naar bed, rol-

stoel, bad, douche of toilet.

Graag willen wij van u vrijblijvend meer informatie
ontvangen over til- en verplaatsingsoplossingen
in de thuissituatie.

Stuur deze bon naar: Handi-Move International
Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove
Tel 054 31 97 10, Fax 054 32 58 27, info@handimove.com

Naam: ...................................................................................................................................................

Straat: ...................................................................................................................................................

Nr: .................... Bus: ....................... Postcode: ...................................................................

Gemeente: .......................................................................................................................................

Telefoon: ..................................................................................................................................................

Gratis advies Terugbetaalbaar door het fonds

www.handimove.com

HANDI-MOVE INTERNATIONAL:

UW SPECIALIST IN TIL- EN VERPLAATSINGSSYSTEMEN

IN DE THUISZORG

ALS 08
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ALS-jeblief is een rubriek die je telkens opnieuw zal zien verschijnen. We willen de PALS op deze manier bereiken 
met interesant of onlangs gewijzigd nieuws. Heb je iets gemerkt via internet, de krant, TV, radio, …. laat het ons 
weten.
ALS-jeblief wordt ingevoerd met de bedoeling dat zowel PALS, familieleden, verpleging, medici, e.a. hun ervarin-
gen of bevindingen - zowel positief als negatief - kwijt kunnen.
Een paar voorbeelden om te verduidelijken:
Je hebt een goede of nare ervaring met de toegankelijkheid van de Lijn of bij jouw arts. Je krijg om de een of andere 
reden een medicatie of een hulpmiddel niet toegewezen of terugbetaald en je denkt dat anderen er baat bij heb-
ben het te weten, vertel het via ALS-jeblief.
Stuur dan een e-mailtje naar info@alsliga.be of via de ideeënbus op www.ALSLIGA.be

ALS-jeblief ALS-jeblief 

PAB… PAB… PAB… vragen

ALS hulp onderweg is, dan zijn de zorgen 
voor morgen!
Wij krijgen meermaals vragen over laat-
tijdige inschalingen (“Moet het initiatief 
alleen van de budgethouder komen?”) 
en over de al te lange wachttijden bij de 
MDT’s (“Kan ik hierdoor mijn PAB kwijt-
raken of anderszins gesanctioneerd wor-
den?”).
Je hoeft je absoluut geen zorgen te ma-
ken!
Het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) heeft inderdaad 
een ellenlange wachtlijst voor inschaling-
verslagen door MDT’s. En soms vinden die 
gesprekken door onvoorziene omstandig-
heden niet plaats. Geen nood echter: op 
een beter tijdstip wordt u opnieuw uitge-
nodigd voor een gesprek, of wordt u ge-
vraagd om zelf een MDT te contacteren.
Het VAPH is volop bezig de PAB-achter-
stand weg te werken en normaal gezien 
zal deze inhaaloperatie binnen afzienbare 
tijd vruchten afwerpen.
Tot slot willen wij er op wijzen dat een PAB 
toegekend wordt voor het leven. Tenzij er 
sprake is van misbruik, kan deze toeken-
ning onder geen beding ingetrokken wor-
den.

Computer opent deuren naar 

communicatie voor vrouw met ALS

Catherine Wolf zit in haar rolstoel, onbe-
weeglijk, haar stilte enkel verstoord door 
het zachte sissende geluid van de venti-
lator die lucht in en uit haar longen for-
ceert.

Amyotrofe lateraal sclerose, ook gekend 
als ALS of de ziekte van Lou Cehrig, een fa-
tale neuronmusculaire ziekte gekarakteri-
seerd door progressieve spierverzwakking, 

beroofde haar lang geleden van 
haar bekwaamheid om te spre-
ken of eender welk deel van haar 
lichaam te bewegen.

Maar wanneer een helper een 
toestal met draden op haar 
hoofd plaatst dat lijkt op een 
Spandex badmuts, is Wolf in 
staat om haar noden te commu-
niceren, een conversatie te hou-
den en zelfs poëzie te schrijven 
– en dat alles zonder één spier te 
bewegen.
Het experimentele toestel is een 
hersen-computer interface, of 
BCI ) een wirwar aan elektrodes 
die vastgemaakt zijn aan het 
hoofd van de gebruiker. De elek-
trodes nemen signalen op van 
de hersenen die dan naar een 
versterker gestuurd worden en 
verwerkt worden door een com-
puter.

Het toestel leest niet echt ge-
dachten; te meer laat het 
mensen toe om de elektrische 
signalen van de hersenen te ge-
bruiken om de bewegingen van 
een cursor op een computer-
scherm te beheren.

Door de cursor te laten wij-
zen naar een symbool, letter of 
woord, kunnen mensen zoals 
Wolf, die geen enkel deel van 
hun lichaam kunnen bewegen, 
communiceren met de wereld.

Wolf is één van de 3 patiënten 
in het Center for Rehabilitation 
Technology in het Helen Hayes 
Hospital die het toestel testen 
als deel van een onderzoeksstu-

die uitgevoerd door het Wads-
worth Center, een publiek ge-
zondheidslaboratorium van de 
staat in Albany.

Voor onderzoekers zoals Theresa 
Vaughan, één van een groep 
van wetenschappers aan Wads-
worth die al jaren experimen-
teren met hersen-computer in-
terfaces, is het hebben van een 
zwaar invalide personen die het 
toestel gebruikt in een huise-
lijke omgeving, een kans om te 
ontdekken of het thuis succesvol 
kan gebruikt worden.

“We weten dat het werkt in 
het laboratorium,” zei Vaughan 
terwijl ze keek hoe Valentyna 
Chernyayeva, een thuisverzorg-
ster, het BCI systeem opzet in de 
huiskamer van Wolf. “Nu moe-
ten we weten of het thuis kan 
gebruikt worden door mensen 
die hiervoor geen speicale oplei-
ding hebben gekregen.”

Maar voor Wolf, een voormalig 
IBM wetenschapper die vóór 
haar ziekte haar verplichte om 
te stoppen, onderzoek deed in 
het gebied van mens-compu-
ter interactie, geeft deze  lijvige 
muts met zijn wirwar aan dra-
den hoop dat ze zal blijven kun-
nen communiceren zelfs nadat 
de zieke haar berooft van de 
weinige beweging die ze nog 
heeft.

Een zoutoplossing wordt in de 
schedel van Wolf gesmeerd om 
de machine in staat te stellen 
om de elektrische signalen die 
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ALS-jeblief ALS-jeblief 

ALS-jeblief

door haar hersenen worden gezonden 
te lezen. Letters verschinen op een com-
puterscherm en een licht brandt bij elke 
letter. Om het toestel te gebruiken, moet 
Wolf haar gedachten concertreren op de 
letters die ze wil selecteren.

Om zeker te zijn dat het toestel haar her-
sensignalen accuraat leest, verschijnt voor 
Wolf een testwoord op het scherm dat ze 
moet repliceren “rivier”.

Wolf kijkt naar het scherm, en eerst ver-
schijnt een R, dan een I, gevolgd door 
VIER.

De 63-jarige Katonah inwoner wendt zich 
dan tot haar favoriete tijdverdrijf: poëzie.

“De kloven in mijn vaders hand komen in 
de winter uit. Beekjes bloed stromen over 
zijn hangen.”

De woorden verschijnen op het 
computerscherm, zelfs zonder 
dat Wolf ook maar beweegt.

Ze fi xeert haar aandacht terug 
op het scherm en kijkt terwijl de 
letters voor haar knipperen.

“Ik ben quadriplegisch maar ik 
kan typen, dankzij het Wads-
worth Center en het Helen Hayes 
Hospital,” zei Wolf, gebruik ma-
ken van het BCI om letters te 
identifi ceren op een keyboard 
die dan vertaald werden in ge-
luid.

Het BCI systeem is nog altijd een 
werk dat aan de gang is. Wolf 
weet dat haar ervaringen de 
onderzoekers zullen helpen om 
het voor anderen gemakkelijker 
te maken in gebruik.

“Nu werkt het Wadsworth team 
aan het verbeteren van de ba-
sistechnologie, die … traag maar 
accuraat is” zei ze via e-mail.

Ze hoopt dat de volgende stap 
voor onderzoekers is, dit te in-
tegreren in het Windows bestu-
ringssysteem en eigenschappen 
toe te voegen die het zullen la-
ten opereren met programmes, 
waaronder email en een web 
browser.

Wolf kan nog altijd haar ogen en 
1 gezichtsspier bewegen. Die ene 
spier aan haar wenkbrauw stelt 
haar in staat om een infrarood 
schakelaar te gebruiken die een 
computerkeyboard aanstuurt 
– dat haar toelaat om te typen 
op een computerscherm en haar 
toegang geeft tot email.

Karel Traen (°1925) was medepastoor van Sint-Pius X in Kortrijk van 1965 tot 1977. 
De laatste zes jaar van zijn leven leed hij aan ALS. Hij stierf in 2006.

Eén van zijn beklemmende laatste gedichten doet ons de pijn van zijn lijden vermoeden.

Klimmend in mijn lijden,
Klem voor klem,
ALS klimop krutpt de kwaal.

Voor barre boetetocht
de gezonde pelgrim
krijgt een staf ALS steun
en leeftocht mee,
en kent zijn oorden van asiel.

Gekroond op krukken,
mijn laatste dagen
stremmen de pelgrimstocht,
tot schaars bewegen
die naar verlamming lijdt.

Over deze toekomst mijmerend,
Voelbaarheid komt heel nabij
Van stiLte bovenaardS.

En met een woordspeling op de naam van zijn ziekte ALS, 
schreef Karel Traen het volgende gedicht, dat afgedrukt staat op zijn doodsprentje:

ALS ledematen wegen weigeren 
bij wenden en bewegen
immer nog een raam bestaat
met zicht op zon.

ALS vingers verwarren
in veters en ritsen
onmacht in kleren kruipt
hulpeloosheid begeleider wordt
bij balans van belang en schijn.

ALS spreken klanken remt
van voorbije woordenvloed
stamelend hertalen
strohalm blijft
voor goed begrip.

ALS bij eigen zwelgen slikken
samen gasten stoort
met spijzen die verdwalen
op weg van bord naar mond
dis van eenzaamheid zegen wordt.

ALS met ongewis voorgevoel
naar de dag van morgen
rijst verlangen na lang onzeker zijn
en gave van gebed
voorgoed gewiegd te worden
in de schoot van God.

ALS Prediker al lang geleden zei:
“AlLeS heeft zijn uur,
wat heden is voorheen AL waS,
wat toekomst is
is AL eens geweest. 
(Prediker 3, 15)
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Maar ze weet dat naarmate haar zieke 
vordert, ze misschien de controle over haar 
oogbeweging en haar ene functionerende 
gezichtsspier zal verliezen.

“Mijn doel voor haar is het gebruiken van 
hulptechnologie om haar niveau van on-
afhankelijkheid te behouden en haar mo-
gelijkheid om te communiceren en toe-
gang te krijgen tot een computer zo lang 
mogelijk te bewaren,” zei Debra Zeitlin, di-
recteur van het Center for Rehabilitation 
Technology in Helen Hayes, een staatsre-
validatie ziekenhuis.

De technologie heeft Wolf in staat gesteld 
om een connectie met de wereld te behou-
den sinds haar eerste diagnose in 1997.

Maar Zeitlin weer dat op een bepaald 
punt al de technologie die nu beschikbaar 
is, niet langer van nut zal zijn voor Wolf en 
anderen in de laatste fases van ALS.

“We proberen ook een oplossing te vin-
den voor onze patiëten,” zei ze. “We geven 
nooit graag op.”

Zeitlin had gehoord over het hersen-com-
puter interface werk aan Wadsworth en 
contacteerde het centrum om te zien of 
het ter beschikking kon worden gesteld 
van Wolf en andere patiënten.

Zij en 2 andere mensen in gevorderde fa-
ses van ALS werden in maart uitgerust 
met het BCI toestel.

Onderzoekers willen een grotere studie 
doen. Bovenop het helpen van ALS patiën-
ten, hopen ze dat het BCI gebruikt kan 
worden door mensen het “ingesloten” 
syndroom hebben – een aandoening ver-
oorzaakt door een hersenstam beroerte 
– alsook door mensen verlamd door rug-
gemergschade.

Experimentele toestellen zoals de BCI sy-
stemen geven hoop aan mensen met ziek-
tes die ernstig de mogelijkheden limiteren 
om te communiceren, zei Sharon Matland, 
vicevoorzitter van patiëntdiensten voor 
de ALS Association, een nationale advoca-
tengroep.

De groep volgt de vooruitgang van ver-
schillende onderzoekers die BCI systemen 
ontwikkelen.

“Het doel is om BCI naar de men-
sen te brengen, al ze geen enkele 
beweging meer hebben,” zei ze. 
“Dat is één van de grootste angs-
ten van mensen met ALS – dat ze 
al hun mogelijkheden tot com-
municatie zullen verliezen.”

Wolf rekent op het BCI systeem 
om haar een stem te geven;

“Ik denk dat de hersen-comuter 
interface nu bruikbaar is als een 
onderzoeksprototype voor men-
sen die geen andere mogelijk-
heid tot communicatie hebben,” 
zei ze via e-mail. “Wat is mense-
lijker dan de mogelijkheid tot 
communicatie?”

Goede werkgever

Eindejaar, ook voor je assistent
Het jaar loopt op zijn einde, en 
dit wil zeggen dat ook Sinter-
klaas en de Kerstman op weg 
zijn naar België. Misschien be-
zoeken zij ook jouw assistent? 
Als je je assistent wil belonen 
voor het geleverde werk, mag je 
één keer per jaar een geschenk 
geven. Het moet, zoals in de 
richtlijnen vermeld, ter gelegen-
heid van Sinterklaas, Kerstmis 
of Nieuwjaar zijn. Dit moet je 
dus zeker vermelden bij directe 
kosten op je kostenstaat van het 
vierde kwartaal. Je mag kiezen 
of je je assistent een geschenk 
geeft ‘in natura’ of in de vorm 
van cheques. Het maximale be-
drag dat je mag geven is 35 euro 
per assistent. Je mag bijkomen-
de cheques van 35 euro aanko-
pen per kind dat de assistent 
ten laste heeft. Als je assistent 
dus 2 kinderen heeft, mag je 
maximaal 105 euro geschenken 
of geschenkencheques geven. 
Je noteert op je kostenstaat bij-
voorbeeld: ‘geschenkencheque 
assistent x ter gelegenheid van 
Nieuwjaar: 99 euro’. Het ticket-
je dat de winkel je geeft op het 
moment dat je de waardebon 
koopt, hou je bij en voeg je toe 
aan je kostenstaat. Als je kiest 
voor geschenkencheques, staat 
het je vrij om te kiezen waar je 
deze aankoopt. Het kunnen de 
offi ciële Sodexho-geschenken-

cheques zijn,maar een waarde-
bon van een gewone winkel kan 
evengoed.

Budgetoverschot?
Als op het einde van het jaar 
blijkt, dat je je PAB nog niet vol-
ledig gebruikt hebt, dan kan je 
er behalve geschenken voor je 
assistent, nog meer mee doen. 
Je kan ook dienstencheques of 
PWA-cheques aankopen. Deze 
cheques worden ingebracht op 
het moment van aankoop. Je kan 
je assistent ook éénmalig een 
uitzonderlijke premie betalen. 
Die mag maximaal 1 maandloon 
bedragen. Let op als je een einde-
jaarspremie geeft: als je dit één 
keer doet, moet je het nadien 
altijd doen, want dan wordt het 
een “verworven recht”. Denk dus 
zeker goed na of dit in 2009 ook 
nog zal lukken. Misschien heb je 
je doorheen het jaar ook activi-
teiten ontzegd omdat er hoge 
indirecte kosten bij kwamen kij-
ken. Dan is het nu het moment 
om op wintersport te gaan, een 
cultureel evenement te bezoe-
ken,… Zolang je niet over 5% van 
je budget besteed aan indirecte 
kosten, kan dit zeker.
PAB-rekening verplicht
BOL-Budiv adviseert budget-
houders steeds om een aparte 
bankrekening te openen, die 
enkel en alleen gebruikt wordt 
voor het PAB. Zo heb je een over-
zicht van jouw PAB en kan er 
geen verwarring zijn tussen je 
PAB en je eigen middelen. Op 
het ogenblik dat de PAB-cel een 
eindafrekening heeft opge-
maakt van een PAB-jaar., moet je 
overschot (als je dit hebt) terug-
storten aan het VAPH. De eind-
afrekeningen volgen echter pas 
twee jaar later. Om een duidelijk 
overzicht te bewaren over hoe-
veel budget je beschikbaar hebt 
voor het lopende jaar, adviseert 
BOL-Budiv om de overschotten 
op een aparte PAB-spaarreke-
ning te plaatsen. Zo vermijd je 
dat je geld van een voorgaand 
jaar uitgeeft in het lopende jaar. 
Je moet dit geld immers terug-
geven aan het VAPH!

Bron: BOL-Budiv

ALS nieuwsbrief NR 142.indd   24ALS nieuwsbrief NR 142.indd   24 10-12-2008   09:12:4010-12-2008   09:12:40



[25]ALS-jeblief

f 

Specifieke aandacht voor chronisch zieke mensen

In het huidige regeerakkoord staat dat ‘de specifi eke verzorging van chronische zieken … 
vandaag onvoldoende wordt gedekt.’ 
Minister Onkelinx werkte daarom een reeks voorstellen uit om de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Een overzicht van de belangrijkste voorstellen uit dit plan: 

Een statuut voor personen met een (bepaalde) chronische ziekte
De ziekenfondsen krijgen 2 extra taken: 

  A ziekenfonds als toeganspoort voor informatie
  B  een eenheidsloket voor alle administratie rond hulpverlening 

Het recht op verhoogde tegemoetkoming en Omniostatuut terugbrengen tot één statuut en 
het automatisch toekennen ervan
Terug (gedeeltelijk) aan het werk gaan vergemakkelijken
Verbetering van de maximumfactuur (MAF)
Nagaan of specifi eke kosten voor mensen met een bepaalde chronische ziekte 
terugbetaald kunnen worden
Geleidelijke uitbreiding van de terugbetaling van vervoerskosten, 
zoals dat al bestaat voor dialyse- of kankerpatiënten
Verbod op supplementen in gemeenschappelijke kamers en 
tweepersoonskamers voor mensen met het statuut van ‘chronische zieke’
Meer middelen voor pijnbestrijding.

Het is lang nog niet duidelijk hoeveel van deze voorstellen verder zullen uitgewerkt worden. 
Terwijl de uitwerking essentieel is voor een inzicht in de haalbaarheid en een juiste inschatting van 
de reikwijdte van de voorstellen.

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Wij wensen u, uw partner, 
familie en vrienden 
sprankelende en hartverwarmende 
eindejaarsfeesten !
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Vrijwilligers gezocht 
voor allerlei taken

Voor bijkomende inlichtingen in verband 
met één van onderstaande vacatures 
neem je contact op met het secretariaat 
tijdens de kantooruren op het nummer 
016-23 95 82 of via e-mail info@alsliga.be. 
Tenzij anders vermeld in de aanbieding.

Dringend
Vertalers gezocht

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers 
en dan meer bepaald om het onder-
zoeksnieuws te vertalen vanuit het En-
gels of Nederlands naar het Frans, andere 
talencombinaties (bijvoorbeeld Engels-
Nederlands) zijn eveneens welkom. Het 
vertalen mag gerust bij je thuis. Je hoeft 
je niet te verplaatsen naar ons kantoor te 
Leuven. De contacten gebeuren hoofdza-
kelijk per e-mail en telefonisch. 

 

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 
verschillende organisaties, fi rma’s, overhe-
den, fondsen indient om fi nanciële steun 
te verkrijgen. Met die fi nanciële middelen 
kunnen we onze nieuwe doelstellingen 
rond het ALS zorgcentrum uitwerken, 
hulpmiddelen aankopen en onderzoek 
stimuleren voor de PALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zetten, 
uit te werken en indienen bij de desbetref-
fende organisaties. Dit kunnen nieuwe 
fondsen zijn, maar ook bestaande fondsen 
onderhouden bij al bekende organisaties 
voor de Liga. 
Het is dus zeer gevarieerd werk met veel 
voldoening.

Denk je dat je de persoon bent 
die wij zoeken? Twijfel dan niet 
en neem zeker contact met ons 
op voor meer informatie:
Stuur ons een e-mail: info@ALS-
LIGA.be.
Of neem contact op met het se-
cretariaat op nummer: 016/23 
95 82

Medewerkers 
Cel Onderzoek

De “Cel Onderzoek” zoekt uit 
welke fondsen ter beschikking 
zijn of moeten gesteld worden 
om het wetenschappelijk onder-
zoek in een stroomversnelling te 
brengen. De vaststellingen wor-
den genoteerd in de visietekst 
“Bevordering ALS onderzoek” 
waarin eveneens de onderzoeks-
criteria van de ALS Liga in wor-
den opgenomen. Deze visietekst 
zal worden afgeleverd bij de be-
voegde overheden, geneesmid-
delen industrie, politiekers, enz. 
Hiervoor zoeken wij patiënten, 
personen uit de medische en 
farmaceutische wereld en an-
dere geïnteresseerde.

Boekhoud(st)er
Werk je graag met cijfertjes? 
Heeft een jaarbalans geen ge-
heimen? Volg je graag de fi nan-
ciën op? Werk je graag met Word 
en Excel? Of heb je ervaring met 
het boekhoudpakket CIEL en de 
nieuwe regelgeving voor VZW’s? 
Neem dan snel contact op met 
de penningmeester Mia Mahy 
op 0496-46 28 02, tijdens de 
kantooruren.

Hulp in thuiszorg
Doe je graag boodschappen voor 
of samen met zieke personen? 
Of wil je gaan wandelen met 
hen? Of hou je hen graag gezel-
schap? … Wij zoeken vrijwillige 
oppassers die graag op sociaal 
en/of verzorgend vlak mee hel-
pen aan de verwezenlijking van 
ons project “Lacunes in opvang 

voor ALS patiënten” (erkend door 
het ING Mecenaatsfonds van de 
Koning Boudewijnstichting). De 
ALS Liga voorziet in een vorming 
en op regelmatige tijdstippen 
komen de vrijwilligers samen 
om ervaringen uit te wisselen. 
Interesse? Bezorg ons dan je 
naam, adres, telefoonnummer, 
wanneer we je kunnen bereiken, 
wanneer je beschikbaar bent en 
in welke regio je wenst actief te 
zijn, ...

Administratieve 
krachten

Wie steekt een handje toe bij de 
administratie van de ALS liga? 
Door de veelheid aan taken is er 
zeker iets waar je kan aan mee-
werken: opzoekingswerk op in-
ternet, informatie bundelen tot 
een dossier, opstellen van brie-
ven, opvolging van de briefwis-
seling, ... De vereisten liggen niet 
hoog. Maar vlot werken met in-
ternet, e-mail, Word, Excel, … zijn 
zeker een meerwaarde.
Het leukst is als je ons kunt ver-
voegen op het kantoor te Leuven. 
Maar er zijn voldoende taken die 
je ook thuis kunt uitvoeren.

Technieker of 
mecanicien gezocht

De ALS Liga is nog op zoek naar 
vrijwilligers die een beetje han-
dig zijn. We hebben nog enkele 
vrijwilligers nodig die de hulp-
middelen mee onderhouden 
zodat we ze in perfecte staat 
kunnen uitlenen aan onze pa-
tiënten.

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 
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[27]Gezocht !

Prothesen en orthesen

Rolwagens en handbikes

Mobiliteitshulpmiddelen

Positioneringsapparaten

Lig- en zitfietsen

Driewielfietsen

Bandages

Steunzolen

Loopanalyses

...

Centrum 
Technische
Orthopedie
www.cto.eu

Biezeweg 13 
B-9230 Wetteren
T + 32 9 272 58 10
F + 32 9 272 58 48
info@cto.eu

die we zoeken: Stuur ons een e-mail: info@
alsliga.be of neem contact op met het se-
cretariaat op het nummer: 016/23 95 82

Reporters

Heb je nog wat vrije tijd en wil je die graag 
benutten?
Zou je graag de ALS Liga 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 nieuwsbrief.

Wat zijn je mogelijke taken:
Interviews afnemen
Interviews verwerken op de computer, Fo-
to’s nemen …
Ben je geïnteresseerd? Neem dan zeker 
contact met ons op:
stuur een e-mail naar: info@alsliga.be of 
contacteer het secretariaat op het num-
mer 016/23 95 82
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Giften van 16-09-2008 tot en met 24-11-2008
FRIPPIAT - COSSE LIEGE
AERDEN Albert ZUTENDAAL
ANDRE Jean BRUXELLES
ANDRIESSENS-DE MULDER A BEVEREN
BAAR Michel LIEGE
BAILLY Jacques LIEGE
BARBASON BIHET Denise EMBOURG
BELMANS-VANNUFFELEN HERENTALS
BLYTH Piff ESCH SUE ALZETTE
BOGAERTS August RETIE
BONHOMME Marie GOMZE-ANDOUMONT
BOSMANS Gerda OPOETEREN
BOUCKAERT-DEPRINCE ROESELARE
BOUDRY Henriette WIJTSCHATE
BULTE Willy ROESELARE
BURNOTTE Lion SPRIMONT
CAERS Paula TURNHOUT
CARDINAL-PASSAGEZ QUEVY
CAUWELIER Katrien GELUWE
CELIS Marie KORTRIJK
CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE L BELOEIL
CHARLIER Marguerite LIEGE
CHAUDOIR-GILIS SPA
COLLE Helene EREZEE
COUNE Marguerite LIEGE
CRESPIN JAMAR DE BOLSEE LIEGE
CREVECOEUR Andre LIEGE
DALIMIER Francois LIEGE
DAMMAN M VARSENARE
DE BELS Jean-François DIKSMUIDE
DE FROIDMONT LIEGE
DE GROOF Maria BERENDRECHT
DE HAUWERE Maria SCHELLE
DE KEERSMAEKER Catharina SINT-NIKLAAS
DE MEYER Gilbert LIEGE
DE NEUBOURG Jan SCHELLE
DE WIN-JANSSENS MECHELEN
DEBAERE-VROMAN WAREGEM
DEBOUTTE Magda HAACHT
DEHIN Francoise LIEGE
DELAMEILLEURE-LAGAE OOSTKAMP
DELBROUCK Madeleine LIEGE
DELEU Guido BEVEREN
DELLA FAILLE Godelieve CHAUDFONTAINE
DELMULLE Nele WAREGEM
DELPORTE-HOLLEVOET Noel WIJTSCHATE
DELVAUX-BRASSEUR AUDERGHEM
DEMAERSCHALK Christa HOEILAART
DEREZ Marc LEUVEN
DESMET Gabrielle ROESELARE
DEVIS Guy LIMAL
DEVOS Rafael OOIGEM
DEWIN Simon MEISE
DISPA Christiane TILFF
DOM Paul SINT KATELIJNE WAVER

DOUMEN Maria MAASEIK
DUFOUR Paul OUDENAARDE
DUMONT Emile LIEGE
ENGELEN Frans HOBOKEN
FEBIAC vzw BRUXELLES
FOCQUET Micheline LIEGE
FRESON-VRIJSEN BRUSTEM
FRIPPIAT - COSSE LIEGE
FRIPPIAT Baudouin LIEGE
FRIPPIAT Celine LA-ROCHE-EN-ARDENNE
FUKS-DUQUENNE LIEGE
GAVAGE Fernande LIEGE
GEERTS H MECHELEN
GENICOT Roger LIEGE 1
GEUSENS-MOORS P&M OPOETEREN
Gezinsbond - afd.LINDEN LINDEN
GOOS Philiep WERVIK
GOOS-HOET B&M MENEN
GOOSSENS Jeannine LIEGE
GOYENS-CLOOSEN MAASEIK
GRODENT Anne-Marie BRUXELLES
GUSTIN Odette LIEGE
HALLEUX Genevieve LIEGE
HANDI-MOVE nv NINOVE
HARINCK-DESCAMPS DESSELGEM
HENFLING Jean-Paul EMBOURG
HENRARD-JOUS LIEGE
HERMANS Maddy HEVERLEE
HILLWAERE-MATTHYS Hugo OOSTDUINKERKE
INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING C 
GENT
INTERFILA E3 HOBOKEN
Katholiek Secundair Onderwijs MAASEIK
LABASSE Jenny LIEGE
LAGROU Anne-Marie LIEGE
LAHAYE Joseph-BOLAND LIEGE 
LECLERCQ-VERSTRAETE EERNEGEM
LEGRAND-VINCKENBOSCH LIEGE
LINDEKENS Mariette DEURNE - ANTWERPEN
LIONS TERVUREN LEEFDAAL
LUYTEN-HORION ANTWERPEN
MACKOWIAK Halina MONTEGNEE
MAISSE Jacques LIEGE
MANGER Marguerite LIEGE
MARIEN Chantal BRAINE-L’ALLEUD
MEESTERS Omer SCHOENBERG
MESTERS Jean-Marie LIEGE
MICHEL Elise LIEGE
MICHIELS Maria TISSELT
MISEREZ Dirk SINT MARTENS LIERDE
MOELANS Hortense HOFSTADE (Brab)
MOORS Rene OPOETEREN
OUDKERK Jean SPA
OYEN Charlotte ANTWERPEN
PASSAGEZ Albert INCOURT

PASSAGEZ Benedicte BRUXELLES
PASSAGEZ Bernadette LIEGE
PASSAGEZ Francois LOUPOIGNE
PASSAGEZ Geraldine HOEILAART
PASSAGEZ Jean-Pierre LIEGE
PASSAGEZ M EUPEN
PASSAGEZ Philippe TOURNAI
PASSAGEZ Quentin BRUXELLES
PASSAGEZ Veronique LIEGE
PAULI-AERDEN Martinus BILZEN
PECTOR Ghislaine KORTRIJK
PEERE Carlos BRUGGE
PEETERS Bert TONGERLO
PEETERS Jan MOL
PENNERS Georges LIEGE
PEROT Jacqueline HARZE
PERSOON M-C ROESELARE
PETERS-MUSSEN MAASEIK
PICQUET Jacques LIEGE
PIETTEUR-VANHERCK CHAUDFONTAINE
PLOEM-PENDERS H LANAKEN
POLAIN Denis WOLUWE-SAINT-PIERRE
PORRES Miguel ANTWERPEN
PREUDHOMME Michel LIEGE
PUTMAN Rogier BEAUFAYS
REGOUT-FONSNY LIEGE
RENAUT A LIEGE
ROSVELDS-DILLEN HERENT
ROUXHET E LOUVEIGNE
SCHELTENS Frans ERPS-KWERPS
SCHEVERNELS Godelieve ZWIJNDRECHT
SCHOTMANS-SCHOTMAN DILSEN-STOKKEM
SCHUERBIERS Reinhilde KONTICH
SELLESLAGS Marc MECHELEN
SINOVE Monique WETTEREN
SOBOLEFF Dimitri LIEGE
STORKEBAUM Erik BLANDEN
TASSET Paul JUPILLE-SUR-MEUSE
TENNISCLUB RUMBEKE DE KARR ROESELARE
THEATE Paul LIEGE
THYS Hilda BERCHEM (Antw)
THYSSENKRUPP MONOLIFT nv MARIAKERKE
TRESIGNIE Alice WAREGEM
URBIN-CHOFFRAY L CHAUDFONTAINE
VAN ACKER Olivier LIEDEKERKE
VAN CAEKENBERGHE Godelieve NINOVE
VAN DAMME - TOBIAS ESNEUX
VAN DER VEKEN Jan HULSHOUT
VAN DER VORST Fernand MECHELEN
VAN GELE Denise GERAARDSBERGEN
VAN HERCK-RENSON Georges LIEGE
VAN HOVE Marie-Christine TERVUREN
VAN LEEUW Gilberte ANGLEUR
VAN LIERDE Bernard ZOTTEGEM
VAN MALDEGHEM-DELANOO  BRASSCHAAT
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[29]giften
VAN NIEUWERBURGH Julia GENT
VAN OLMEN Anne-Marie DUFFEL
VAN OOSTEN-OSSEWAARDE OPOETEREN
VAN SAN Lodewijk MECHELEN
VANDE BERG-BILLON DOLEMBREUX
VANDER ELST  Marie HERENT
VANDOOREN Eddy ZELLIK
VANHOVE Ivan EVERGEM
VENTER Denise LIEGE
VERBELEN Mireille IZEGEM
VERBRUGGHE Anny KORTRIJK
VERELLEN-BELMANS WESTERLO
VIDICK Bruno THEUX
VINCKIER Bea ROESELARE
VOS Renee LIEGE
VRANCKEN Annie HASSELT
VROMAN-VERVAEKE WAREGEM
VRT nv BRUSSEL
WALTREGNY-GROULARD LIEGE
WILLEMS Denise ZAVENTEM
WITTENS Josephine BONHEIDEN

Geen bloemen of kransen maar 
eventueel een gebaar aan de 
ALS Liga vzw.

Via rek.nr. 385-0680703-20 met 
de vermelding ‘ter nagedachte-
nis van …’

Meer en meer maken familie-
leden die een uitvaart organise-
ren voor hun geliefden van deze 
mogelijkheid gebruik!
Hiermede proberen ze hun res-
pect voor onze werking uit te 
drukken en een bijdrage te leve-
ren tot ondersteuning van lot-
genoten getroffen door dezelfde 
ziekte. 

ALS Liga België vzw.

Rekeningnummer 385-0680703-20

Vanaf 01/01/2002 kan er pas een fi scaal attest gegeven worden als 
uw gift over het ganse jaar tenminste € 30 bedraagt (zie artikel 
ministerie van fi nanciën in staatsblad van 14 december 2000). 

Om misverstanden te vermijden, gelieve naam en adres duidelijk 
te vermelden. 

Voor uw gift groot of klein, 
moet je bij de ALS Liga zijn. 

385-0680703-20 is het 
nummer van onze bank, 

de groep zegt u 
van harte dank. 

Vanaf 30 euro’s jaars 
een fi scaal attest,

zo blijft de vereniging 
draaien op z’n best.
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Het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap geeft de hoogste prioriteit 
aan ALS-dossiers. Dit betekent dat het VAPH 
er alles aan doet om vragen naar bijstand 
van personen met ALS zo snel mogelijk te 
behandelen. 

Het VAPH spant zich op 2 vlakken in: 

Enerzijds wordt er een inspanning geleverd 
voor reglementaire wijzigingen waardoor 
er in onze reglementering een echte snel-
procedure ontstaat. 
Vorig jaar heeft het VAPH  een spoedproce-
dure PAB ontwikkeld voor mensen met een 
snel degeneratieve aandoening. Hiervan 
wordt uiteraard ook gebruik gemaakt door 
mensen met ALS. 
In de loop van dit jaar wil het VAPH een ge-
lijkaardige spoedprocedure ontwikkelen 
voor vragen naar materiële bijstand. 

Anderzijds levert het VAPH ook een inspan-
ning binnen de bestaande reglementering. 
In de praktijk is het zo wanneer een bij-
standsvraag de provinciale afdeling, in het 
kader van een procedure voor de Provinciale 
Evaluatiecommissie, of het Hoofdbestuur, 
in het kader van een procedure voor de Bij-
zondere Bijstandscommissie, bereikt, de 
vraag onmiddellijk wordt voorbereid voor 
de volgende zitting. De vraag hoeft niet 
eens geagendeerd te worden, maar kan op 
de zitting “ter tafel” besproken worden. Dit 
vraagt een inspanning van de administratie 
en de leden van de commissie, maar verkort 
de procedure aanzienlijk. 

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 goedkeu-
ring 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 ondersteu-
ning voor ADL (assistentie dagelijks leven) bv: bij persoonlijke hygiëne, lichaamsverzorging, huishoudelijke taken, 
verplaatsingen, enz. maar in het bijzonder bij beademingsondersteuning, aspireren en nachtassistentie. Daar-
enboven bepaalt de patiënt zelf welke taken door welke assistent worden uitgevoerd en het tijdstip en de wijze 
waarop de assistentie wordt verleend. 
Op onze website www.ALSLIGA.be vind je de aanvraagprocedure terug. Indien je niet beschikt over internet mag 
je altijd het secretariaat op 016/23.95.82 contacteren.

Snelprocedure PAB bij ALS

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

Blauwe parkeerkaart

Te koop
Peugeot partner 1.9 D bordeaux metalic
Bouwjaar: 1998, 230.000km
Pas een volledig nazicht gehad + nieuwe distributie-
riem en batterij 100% in orde, met aanpassing voor om 
een persoon met rolstoel te vervoeren, de aanpassing 
bestaat uit een verlaging van de wagen en elektrisch 
uitklapbare oprijplaat, veiligheidsriemen, geplaatst 
door een erkende firma. Er is in februari dit jaar nog 
een nazicht de aanpassing gebeurt.
Vraagprijs: € 4000

Contactnaam: 
Herman Swinnen gsm 0477 586688
011 256503
of via mail: moniqueswinnen@hotmail.com 

Hebt u een zoekertje of
een vraag? 

Laat het publiceren in 
de nieuwsbrief.

zoekertjes
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Sinds januari 2007 medisch onderzoek op stukken 
Personen met ALS moeten sinds januari 2007 geen medisch onderzoek meer ondergaan om tussenkomsten te 
bekomen van de federale overheid. Het volstaat om de nodige documenten voor te leggen. Daarenboven zal je 
aanvraag met prioriteit worden behandeld. 

Wat moet je hiervoor doen?

De sociale dienst van je mutualiteit of ziekenhuis of soms je behandelende geneesheer vult samen met jou de 
aanvraagformulieren in. Bij dit invullen moet je erover waken dat zij op de formulieren 3 en 4 duidelijk vermel-
den dat je dossier met voorrang moet worden behandeld. Waak er eveneens over dat zij al de nodige medische 
stukken toevoegen aan je dossier, zodat duidelijk wordt aangetoond dat je door een ernstige aandoening bent 
getroffen,.

Bijkomende inlichtingen kun je krijgen bij:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel
Tel: 02-507 87 99
Fax: 02-509 81 85 
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be
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ALS TOTAAL:

Deze uitgebreide brochure om-
vat de volgende indeling, je 
vindt hem ook integraal op onze 
website.
1. Wat is ALS?
2. Wie zijn wij?
3. Wat doen wij?
 Alles wat je wil weten over de 

inhoud en de werking van de 
ALS Liga.

4. Leven met ALS
 Deze brochure betekent geen 

eindpunt, eerder een start om-
dat onze kennis voortdurend 
uitbreidt. Zij werd opgesteld 
met de medewerking van 
mensen uit de gezondheids-
zorg, zoals ergotherapeuten, 
voedingdeskundigen, kinesi-
therapeuten, ademhalings-
deskundigen, maatschappe-
lijk werkers, logopedisten en 
dokters. Niet alleen de verzor-
ging van de patiënten wordt 
vergemakkelijkt, maar ook de 
taak van alle anderen zoals 
familie, dokters en medewer-
kers van de ALS Liga.

5. Revalidatie bij ALS
 Zeer nuttige en leerrijke bro-

chure met ondervindingen en 
tips van gespecialiseerde cen-
tras en geleerde die studies 
verricht hebben aangaande 
de ALS problematiek. Je vindt 
er alle info over hulpmidde-
len, behandelingen, net na de 
diagnose en in een verder ge-
vorderd stadium.

Voeding bij ALS

Brochure met nuttige tips voor 
patiënten met bulbaire ALS.

De Tien Geboden van de ALS

De belangrijkste leefregels om 
het leven van een ALS-er en zijn 
familie zo optimaal mogelijk te 
houden.

Kinderbrochure

Wat als een zeer belangrijk per-
soon in het leven van een kind 
plots ALS krijgt.

Artsenklapper

Deze klapper is enkel bedoeld 
voor dokters, elke patiënt kan 
hem aan zijn huisarts laten toe-
sturen. 

Mantelzorgers en 

Vrijwilligers

Handige tips in de omgang met 
een persoon met ALS. Daarnaast 
vind je er ook tips in terug van 
hoe je best met je eigen gevoe-
lens en verwerking omgaat.

Handleiding Fysiotherapie

Deze brochure is bestemd voor 
kinesisten. Er zijn verschillende 
oefeningen in opgenomen, spe-
cifi ek op maat voor personen 
met ALS.

Voor personen die over internet be-
schikken, 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.

Nuttige informatie brochures over en voor 
ALS-ers te verkrijgen op aanvraag

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

De Bijtjes, Inkendaalstraat 1, 
1602 Vlezenbeek, 02/531.53.13
lori.buggenhout@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 plaat-
selijke neuroloog.

Nuttige contactadressen 
van de Neuromusculaire 
Referentiecentra (NMRC’s)

ALS nieuwsbrief NR 142.indd   32ALS nieuwsbrief NR 142.indd   32 10-12-2008   09:13:0910-12-2008   09:13:09



ALS nieuwsbriefkaft NR 142.indd   4ALS nieuwsbriefkaft NR 142.indd   4 10-12-2008   08:14:2410-12-2008   08:14:24



Dit is de maquette van het ALS zorgcentrum aan 
de Belgische kust. Dit is een project dat de ALS 
Liga gaat bouwen in samenwerking met de vzw’s 
Mariasteen en Dominiek Savio uit Gits. Het zorg-
centrum zal gelegen zijn aan de Westendelaan 
te Middelkerke.Aan de Belgische kust zullen PALS 
volledig tot rust kunnen komen en opnieuw ener-
gie kunnen opdoen hetzij voor korte of langere pe-
rioden naar gelang de patiënt zijn/haar behoeften.

Waarom willen wij een ALS zorgcentrum bouwen?

In België bestaat er tot op heden geen ALS gespecia-
liseerd zorgcentrum. Er is een te lange wachtlijst en 
de patiënten kunnen nergens terecht wegens hun te 
zware zorgvraag.
Daarom ijveren wij voor:
diegenen waar thuisopvang niet mogelijk is, een mo-
dern, toegankelijk, gesofi sticeerd en gespecialiseerd,
zorgcenter oprichten dat de thuissituatie zo dicht 
mogelijk benaderd en met de daarvoor opgeleide 
professionele ondersteuning, gekoppeld aan een 
netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers. Boven-
dien biedt de zeelucht niet alleen patiënten met 
ademhalingsproblemen meer comfort, maar vinden 
alle patiënten er hun gading. Aan de Belgische kust 
worden ook tal van activiteiten georganiseerd die 
zorgen voor voldoende en welkome verstrooiing .

Natuurlijk kan de ALS Liga dit niet alleen creëren. Deze 
vereniging ontvangt geen enkele werkingssubsidie 
van de overheid. Alles wat deze verenignig tot nu toe 
heeft verwezenlijkt gebeurde dankzij sponsors, ser-
viceclubs, giften en sympathisanten. Op deze steun 
kunnen wij al zeker rekenen, waarvoor dank. Maar 
voor dergelijk omvangrijk project is dit onvoldoende. 
Een gespecialiseerd zorgcentrum oprichten en de be-
staande werking in stand houden, daar is een groot 
fi nancieel budget voor nodig. Hopelijk willen jullie 
samen met ons aan één touw trekken en welstellen-
de fi rma’s of organisaties, kennissen, e.a. hieromtrent 
aanspreken om dit project mee te helpen realiseren. 
Alle giften en steun zijn dan ook hartelijk welkom, 
krijgen een fi scaal attest en een bedanking.
Grote giften krijgen daarenboven een extra certifi -
caat naargelang de gradatie van de gift en een ver-
melding in het zorgcentrum.

Bronzen gift: 2.500 euro
Zilveren gift: 5.000 euro
Gouden gift: 10.000 euro
Diamanten gift: 15.000 euro
Briljanten gift: 25.000 euro
Platina gift: 50.000 euro

REKENINGNUMMER 385-0680703-20
met vermelding tvv ALS DAN vzw

ALS Zorghotel: ALS DAN vzw

Amyotrofi sche Lateraal Sclerose - Dienstverlening Aangepaste Nursing
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