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Wat zegt de datum 15 juni 1995 u? Waar-
schijnlijk doet dat geen belletje rinkelen, 
maar het is de dag dat de ALS Liga offici-
eel werd opgericht. Reeds 15 jaar trachten 
wij PALS en hun familieleden op alle mo-
gelijke gebieden te ondersteunen.

Deze verjaardag mogen we niet onopge-
merkt voorbij laten gaan. Daarom wor-
den in de week van 4 tot 10 oktober 2010 
een aantal evenementen op poten gezet. 
Er zal ruimte zijn voor informatie, anima-
tie, recreatie en degustatie. Wij hopen 
met de verscheidenheid van deze the-
maweek zoveel mogelijk mensen te be-
reiken. Zowel jong als oud zullen er hun 
gading vinden.

Met deze evenementen willen we, naast 
het 15-jarig bestaan vieren, zoveel moge-
lijk aandacht krijgen voor de Liga en wil-
len we de problematiek gebonden aan 
ALS bekend maken bij het grote publiek. 
Hiervoor kunnen wij rekenen op de steun 
van verschillende bekende Vlamingen. Al 
komen ze vanachter het fornuis, van op 
de scène, de catwalk of het witte doek al-
len hebben ze zich achter dit project ge-
schaard. Daarnaast hopen we natuurlijk 

ook fondsen in te zamelen om 
de dagelijkse werking en de 
hulpmiddelenwerking van de 
Liga te garanderen. Maar ook 
voor het onderzoek naar ALS en 
de bouw van het eerste zorg-
centrum voor ALS-patiënten 
te financieren. Vooral voor dit 
laatste moeten we uiteraard 
een groot bedrag zien te verza-
melen. 

Bij deze doen wij dan ook een 
warme oproep aan iedereen 
om in jouw buurt en kennis-
senkring op zoek te gaan naar 
mogelijke sponsoring, giften 
of andere tegemoetkomingen. 
U kan eventueel aankloppen 
bij de buurtwinkel, de plaatse-
lijke service- of fitnessclub of 
misschien bij het bedrijf waar 
u werkt. Hou ons in ieder ge-
val op de hoogte van de door 
u genomen initiatieven zodat 
we iedereen ten gepaste tijde 
kunnen informeren en vooral 
bedanken voor de inspannin-
gen.

Wij willen ook al de vrijwil-
ligers, die ons de afgelopen  
15 jaar onbaatzuchtig hebben 
geholpen, bedanken voor al 
hun inzet.

Meer informatie over de ver-
schillende evenementen volgt 
in volgende nieuwsbrieven.

Wij kijken er alvast naar uit!

Danny Reviers

Hallo,

voorwoord

! ! !  VRIJWI LLIGERS GEZOCHT ! ! !
De ALS Liga viert feest en heeft jouw hulp nodig !

Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de ALS Liga organiseren we in de week van  
4 tot 10 oktober 2010 enkele grote evenementen. Met deze evenementen hopen we aandacht  

te krijgen voor de Liga en de aandoening ALS.

Heb jij zin om boeiende mensen te leren kennen, om jezelf uit te dagen en  
bij te leren of om je vrije tijd zinvol in te vullen?  

Twijfel dan niet en meld je aan als vrijwilliger via 15jaar@alsliga.be.

De ALS Liga rekent op jou !
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Terwijl vroegere studies een “mogelijke” 
link legden tussen roken en ALS, stelt een 
nieuwe studie gepubliceerd in het num-
mer van 17 november 2009 van Neurology, 
het medisch tijdschrift van de Amerikaan-
se Academy of Neurology, dat roken nu 
kan beschouwd worden als een “vastlig-
gende” risicofactor voor amyotrofische la-
terale sclerose (ALS), ook gekend als ziekte 
van Lou Gehrig. 

De bevindingen komen van Dr. Carmel Ar-
mon, neuroloog aan het Baystate Medical 
Center, een ALS-onderzoeker en neuroepi-
demioloog, die tot deze conclusie kwam 
gebruik makend van evidence-based me-
thoden om een rigoureuse analyse te ma-
ken van studies die de link onderzoeken 
tussen roken en het ontwikkelen van ALS 
– een fatale neurodegeneratieve aandoe-
ning die de motorische zenuwen en wil-
lekeurige spieren aantast. 

“Toepassing van evidence-based metho-
dologie onderscheidt beter ontworpen 
studies van studies met beperkingen 
waarop niet betrouwd kan worden. De 
beter ontworpen studies tonen op con-
sistente wijze dat roken het risico op het 
ontwikkelen van ALS verhoogt, waarbij 
sommige bevindingen suggereren dat ro-
ken direct betrokken zou kunnen zijn bij 
het veroorzaken van de aandoening”, zei 
Dr. Armon, een professor in de neurologie 
aan de Tufts University School of Medicine 
en hoofd van neurologie aan het Baystate 
Medical Center in Springfield. Hij is ook 

lid van de American Academy of 
Neurology. 

Volgens Dr. Armon heeft het 
identificeren als een vastlig-
gende risicofactor voor ALS drie 
implicaties. 

“Eerst en vooral leggen de be-
vindingen een verband tussen 
de omgeving en het voorkomen 
van ALS, terwijl er nog niet eer-
der een verband met deze mate 
van zekerheid werd geïdentifi-
ceerd,” zei Dr. Armon. 

“Bijkomende implicaties zijn dat, 
sinds roken geen bevrijdende ken-
merken heeft, het vermijden van 
roken het voorkomen van ALS in 
de toekomst zou kunnen reduce-
ren, en omdat sommige van de 
mechanismen waarlangs roken 
andere aandoeningen bij mensen 
verwekt vrij goed begrepen wor-
den, zou het erkennen van zijn rol 
in het voorkomen van ALS kun-
nen helpen in het vastleggen van 
de biologische processen die de 
aandoening initiëren,” voegde de 
onderzoeker toe. 

De neuroloog van het Baystate 
Medical Center noteerde dat 
het zich focussen op processen 
bij het initiëren van sporadi-
sche ALS, of er dicht bij, nieuwe 

wegen zou kunnen verschaffen 
voor wegen om zijn progressie 
te stoppen. 

“Dit werd gerealiseerd in som-
mige diermodellen van familia-
le ALS, maar niet bij mensen. De 
hoop dat deze concepten zou-
den kunnen toegepast worden 
op de sporadische aandoening 
en het vooruitzicht ervan in de 
toekomst zou kunnen verande-
ren, wordt ondersteund door 
het vastleggen van de associatie 
tussen roken en het voorkomen 
van ALS,” besloot Dr. Armon. 

ALS berooft het leven van de helft 
van zij die zijn aangetast binnen 
de drie jaar na de aanvang van 
spierzwakte, met minder dan 5% 
overlevingskansen van meer dan 
10 jaar. Zo’n 90-95 percent van de 
gevallen blijken at random (“spo-
radische gevallen’) voor te komen, 
terwijl 5-10 percent van de geval-
len een aangetaste bloedverwant 
hebben (“familiale gevallen”). Een 
gewijzigd gen, waarvan er meer-
dere werden geïdentificeerd, is 
betrokken bij het veroorzaken van 
familiale ALS. Voorafgaand aan dit 
verslag werden geen externe fac-
toren met deze mate van zeker-
heid geïmpliceerd als bijdragend 
tot het voorkomen van sporadi-
sche ALS. 

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

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

Pas op: mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager van een officiële brief ondertekend door de 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

Roken kan nu beschouwd worden als een vastliggende risicofactor 
voor ALS
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Hoop voor PALS komt van KU Leuven
Ontwikkeling Leuvens kandidaat-

medicijn tegen zenuwziekte ALS geraakt 

in hogere versnelling 

Het Europees Geneesmiddelmiddelenbu-
reau EMEA heeft een Leuvens kandidaat-
medicijn tegen de zenuwziekte ALS (Amy-
otrofische Laterale Sclerose) erkend als 
een ‘weesgeneesmiddel’. Dat is een titel 
voorbestemd voor veelbelovende stoffen, 
die zonder extra financiële en administra-
tieve stimulans niet op de markt zouden 
geraken. Het kandidaat-geneesmiddel is 
gebaseerd op het werk van professor Peter 
Carmeliet van K.U.Leuven en VIB (Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie). 

Carmeliet ontdekte dat een tekort aan 
een bepaald eiwit (VEGF) symptomen van 
ALS veroorzaakt bij muizen. Het huidig on-
derzoek spitst zich toe op het rechtstreeks 
toedienen van VEGF in de hersenen van 
patiënten, via een pompje. Dat zou het 
verloop van de ziekte moeten afremmen, 
een effect dat in eerder VIB-onderzoek is 
waargenomen bij proefdieren. De ontwik-
keling van de therapie gebeurt door het 
farmaceutisch bedrijf NeuroNova. De kli-
nische testen lopen in het UZ Leuven, on-
der leiding van professor Wim Robberecht, 
eveneens verbonden aan VIB en het Vesa-
lius Research Center van de K.U.Leuven. 

Exclusieve toegang tot de markt 

Met de regeling inzake weesgeneesmid-
delen wil de Europese Unie stimuleren 

dat ook voor zeldzamere ziekten 
geneesmiddelen worden ont-
wikkeld. Zonder die steun is de 
economische haalbaarheid van 
nieuwe geneesmiddelen vaak te 
onzeker. De erkenning als wees-
geneesmiddel levert de produ-
cent tien jaar marktexclusiviteit 
op, net zoals centrale registratie 
in de Europese Unie, advies bij 
opstellen van onderzoeksproto-
collen en registratieaanvragen 
en reductie van registratiekos-
ten voor het nieuwe middel. Ook 
kan het onderzoek gebeuren 
met minder patiënten. Zeker 
bij ziektes die erg zeldzaam zijn, 
kan dat de ontwikkeling van een 
geneesmiddel gevoelig versnel-
len. 

Ongeneeslijke en verlammende 

aandoening 

ALS is een ongeneeslijke ver-
lammende aandoening, met 
astrofysicus Stephen Hawking 
als één van de meest iconische 
patiënten. In België lijden on-
geveer 800 à 1.000 mensen aan 
de ziekte. Jaarlijks overlijden er 
meer dan 200 patiënten en ko-
men er minstens evenveel bij. 
Bij patiënten treedt er aftake-
ling op van de zenuwbanen die 
naar de spieren lopen. Daardoor 
verliezen de patiënten de con-

trole over hun spieren en gera-
ken ze volledig verlamd, terwijl 
ze blijven beschikken over hun 
mentale vermogens. 

Lange weg tot geneesmiddel 

Alhoewel de erkenning als 
weesgeneesmiddel het onder-
zoek in een stroomversnelling 
zal brengen, blijft de weg naar 
VEGF als een geregistreerd ge-
neesmiddel weg nog lang. Gere-
glementeerde studies zullen het 
therapeutisch effect van VEGF 
om de ontwikkeling van ALS te 
remmen nog moeten aantonen. 
Het huidig onderzoek bevindt 
zich in klinische fase I/II. Dat be-
tekent dat de veiligheid nu bij 
een gecontroleerde groep van 
200 patiënten zal worden ge-
evalueerd. 

Iedereen kan met vragen over 
dit medisch onderzoek terecht 
op patienteninfo@vib.be

Blootstelling aan de zon en ALS
Recentelijk werden mutaties in het gen 
voor Cu/Zn superoxide dismutase, een en-
zyme dat het toxische vrije radicaal super-
oxide anion (O2-) opruimt, gerapporteerd 
bij patiënten met familiale amyotrofische 
laterale sclerose. [1]. Dit defectief dismu-
tase zou verantwoordelijk kunnen zijn 
voor progressieve motorneuronschade 
in amyotrofe laterale sclerose. Alhoewel 
de familiale versie van de aandoening 
verschillende unieke kenmerken heeft 
wat het onderscheidt van de sporadische 
aandoening, suggeren de klinische en 
pathologische gelijkenissen [2] een ge-
meenschappelijke pathogenese. Als vrije 

radicalen een rol spelen in de 
sporadische aandoening, dan 
zou men een hogere ziekteïnci-
dentie verwachten in populaties 
die blootgesteld zijn aan om-
gevingsfactoren, zoals zonne- 
energie, geassocieerd met ver-
hoogde productie van O2-[3]. 

Daarom onderzochten we de 
registraties van het Hadassah 
University Hospital en idendi-
ficeerden 69 gehospitaliseerde 
patiënten die sporadische amy-
otrofe laterale sclerose ontwik-

kelden tussen 1979 en 1992. 
Van 1979 tot 1985 ontwikkelden  
31 patiënten de aandoening, en 
38 ontwikkelden ze gedurende 
de volgende 7 jaren. De patiën-
ten bestonden uit 50 mannen 
(72.4%; gemiddelde leeftijd 
bij ziekteaanvang, 54 jaar) en  
19 vrouwen (gemiddelde leeftijd 
bij aanvang, 57 jaar). De gemid-
delde aanvangsleeftijd voor de 
gehele groep was 54,4 jaar. Deze 
geslacht- en leeftijdsdistributies 
waren in overeenkomst met an-
dere studies [2], met inbegrip 
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van gegevens over patiënten met de aan-
doening in Israel[4]. Zevenentwintig pa-
tiënten (39%), allemaal mannen, waren 
ofwel landbouwers ofwel bouwvakkers. 
Deze observatie was opmerkelijk omdat 
het percentage van personen die in de 
landbouw of in de bouwconstructie wer-
ken in Israel slechts 12% bedroeg tussen 
1980 en 1990[5]. 

De interpretatie van deze observatie ver-
eist behoedzaamheid omdat we niet in 
staat waren verdere informatie te beko-
men over de blootstellingsduur aan zon-
neënergie en omdat het onze een ver-
wijzingshospitaal is en daarom een zeer 

geselecteerde patiëntenpopula-
tie vertegenwoordigd. Daaren-
boven, wij hadden geen geschik-
te controlegroep. 

Niettemin, onze bevindingen 
indiceren de mogelijkheid 
van een verhoogde incidentie 
van sporadische amyotrofe 
laterale sclerose bij personen 
die chronisch blootstaan aan 
zonlicht. Als dat waar is sug-
geren we de volgende hypo-
these: De aandoening, zowel 
de sporadische als de famili-
ale, komt voort uit motorneu-

ronschade geïnduceerd door 
vrije radicalen. In de familiale 
aandoening faalt een gedeel-
telijk functioneel, gemuteerd, 
superoxide dismutase te be-
schermen tegen O (2)-geïn-
duceerde schade gedurende 
vele decaden van onvolledig 
effectieve opruiming. Bij som-
mige sporadische gevallen 
wordt de motorneuronschade 
veroorzaakt door verhoogde 
belasting met vrije radicalen 
in de aanwezigheid van om-
gevingsfactoren die hen in 
overmate produceren. 

De Glial cellen kunnen van het centraal zenuwstelsel naar het perifere 
zenuwstelsel overgaan.

Glial cellen, die neuronen helpen met 
elkaar te communiceren, kunnen het 
centrale zenuwstelsel verlaten en in het 
perifere zenuwstelsel terechtkomen om 
ontbrekende cellen te vervangen, volgens 
nieuw onderzoek in The Journal of Neu-
roscience van 2 December. De studie op 
dieren draagt bij tot het fundamenteel 
begrip van de onderzoekers van hoe de 
twee zenuwstelsels zich ontwikkelen en 
handhaven, wat voor de efficiënte behan-
deling van ziekten zoals multiple sclerose 
essentieel is. 

Het zenuwstelsel is verdeeld in het cen-
trale zenuwstelsel (de hersenen en het 
ruggemerg) en het perifere zenuwstelsel 
(sensorische organen, spieren, en klieren). 
Een belangrijk verschil tussen de syste-
men is dat elk zijn eigen type van glial cel-
len heeft. In een gezond lichaam, zijn de 
glial cellen strak afgezonderd en zijn niet 
gekend dat ze tussen de twee systemen 
reizen. Het perifere zenuwstelsel regene-
reert ook meer dan het centrale zenuw-
stelsel, gedeeltelijk door zijn glial cellen 
- een kenmerk dat, indien beter begrepen, 
zou kunnen worden gebruikt om de rege-
neratieve mogelijkheden van het centrale 
zenuwstelsel te verbeteren. 

Glial cellen zijn nuttig voor zenuwcellen 
door hen the isoleren met lagen vetten 
en proteïnen myelin genoemd. De Myelin 

deklagen zijn noodzakelijk om 
zenuwsignalen normaal over te 
brengen; wanneer de bescher-
ming verloren gaat, komt er sto-
ring in gevoel, beweging en her-
kenning zoals multiple sclerose 
of ALS.. Glial cellen, oligodendro-
cytes genoemd, produceren my-
elin rond de zenuwen van het 
centrale zenuwstelsel, terwijl 
de Shwanncellen myelin maken 
dat de randzenuwen isoleert. 

Deze studie toont aan dat in 
afwezigheid van Schwanncel-
len, de oligodendrocytes van 
het centrale zenuwstelsel langs 
motorzenuwen migreren en 
myelin maken op randzenuwen, 
hetgeen erop wijst dat de glial 
celbeweging over de grens door 
een eigen controle mechanisme 
wordt gecontroleerd. 

“Vorige studies hebben laten 
doorschemeren dat de Schwann 
cellen in het centrale zenuw-
stelsel kunnen overgaan nadat 
grensrandzenuwen beschadigd 
zijn, of nadat centrale zenuwen 
hun myelinbescherming verlie-
zen, “ zegt Bruce Appel, Dr. aan 
de Universiteit van de Colorado 
Denver Anschutz Medical Cam-

pus, en één van de auteurs van 
de studie. “ Nochtans, is migra-
tie over de grens nooit direct 
waargenomen, noch was er enig 
bewijs materiaal dat oligoden-
drocytes in tegenovergestelde 
richting kunnen bewegen.” 

De auteurs gebruikten ver-
snelde video opnames van mu-
terende zebravis om de glial 
celbeweging te bestuderen. 
Films van doorzichtige levende 
zebravis die geen Schwanncel-
len hadden, toonde aan dat 
oligodendrocytes het centrale 
zenuwstelsel verlieten om rand-
zenuwen met myelin te omhul-
len - effectief proberend om de 
ontbrekende Schwann cellen te 
compenseren. 

“Deze nieuwe observatie is niet 
alleen relevant voor normale ze-
nuwfunctie, maar ook voor po-
tentiële ziekte oorzaken in het 
perifere zenuwstelsel. We weten 
nog steeds niet met zekerheid 
hoe vreemde glial cellen met 
het andere systeem interageren. 
Helpen zij bij het genezingspro-
ces of werken zij als toxine?” 
volgens Bruce Trapp, PhD. aan 
Cleveland Clinic, die niet ver-
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myelin volledig de Schwann cel-
myelin op motorzenuwen kan 
substitueren.

Appel en zijn collega’s zegden 
dat toekomstige onderzoeken 
nodig zijn om te bepalen hoe de 
verschillende glial cellen com-
municeren en om hun bewe-
gingen tussen zenuwstelsels te 
beperken, en of oligodendrocyte 

bonden is met de studie. “Indien we de 
mechanismen kennen die anatomisch 
periferische en centrale zenuwstelsels 
beperken, hierbij zou glia kunnen helpen 
om therapieën te ontwikkelen die zekere 
zenuwstelsel aandoeningen behandelen 
of voorkomen.;”

Dansen op een slappe koord: 
hoop versus aanvaarding 

Mensen die geconfronteerd worden met ALS, zeggen dat ze zich soms afvragen hoe ze een evenwicht 
moeten vinden tussen hun hoop op een behandeling van de ziekte en hun situatie. 

Het is niet ongewoon dat vrienden, gezondheidswerkers en de clerus de mensen er aan herinneren 
dat ze ‘nooit de moed mogen opgeven’, Nochtans vinden veel mensen met ALS dat de uitdagingen 
van het dagelijks leven het moeilijk maken om een attitude van hoop te behouden. 

Maar een artikel, gepubliceerd in de november editie van Health Psychology, suggereert dat voor 
chronisch zieke patiënten het opgeven van de hoop dat ze ooit nog beter gaan worden, hen eigenlijk 
gelukkiger maakt. 
Dr. Peel A. Ubel, directeur van het centrum voor ‘ Behavioral and Decision Sciences in Medicine’ aan 
de universiteit van Michigan Health System, onderzocht patiënten die juist een colostoma hadden 
gekregen. Na de operatie werd aan sommige patiënten gezegd dat de colostoma permanent was en 
aan andere patiënten werd verteld dat het nog omkeerbaar was en dat ze binnen enkele maanden 
een nieuwe operatie zouden ondergaan om hun darm terug aan te sluiten en de colostoma te ver-
wijderen. De patiënten werden dan 6 maanden gevolgd. 

De onderzoekers ondervonden dat de patiënten zonder hoop om terug naar een normale darmfunc-
tie te keren, gelukkiger waren dan deze met de omkeerbare colostoma. De onderzoekers denken dat 
wanneer hoop verhindert dat mensen zich aanpassen aan hun dagelijkse leven en verhindert dat ze 
hun situatie accepteren, deze hoop feitelijk interfereert met geluk. 

“We denken dat ze gelukkiger waren omdat ze vooruitgingen met hun leven. Ze realiseerden zich 
welke kaarten ze toegedeeld kregen, en erkenden dat ze geen keuze hadden dan met deze kaarten 
te spelen.” zei Ubel. “ De andere groep wachtten tot hun colostoma teruggedraaid werd. Zij contras-
teerden hun huidige leven met het leven dat ze hoopten te gaan leiden, en maakten zo niet het beste 
van hun huidige situatie.” 

onderzoek
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Mobility by Olivier
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LENTE

Ruik de Lente
Het  kostbare parfum van de natuur
Gratis op te snuiven als gezondheidskuur
De zoet e geurtjes  van jong fr is leven
Die prett  ig prikkelend kriebels geven

Voel de Lente
Dat zalig knagend gevoel vanbinnen
Alsof  je smoorverliefd terug kan beminnen
Op wolkjes  lopen of  zweven in de lucht
Je bent herboren, voor niet s of  niemand beducht

Zie de Lente
Een regenboog aan variaties  is ges chapen
De doff  e eentonigheid eindelijk uitgeslapen
Ontloken kleuren als op een schilderspalet 
Door de lentezon in de bloemet jes  gezet 

Hoor de Lente
De koude stilte van de winter werd vermoord
Het  lied van hoop wordt nu gezongen in akkoord
Ga maar eens buiten, sta stil en luist er goed
Het  geluid van de natuur geeft  je weer moed

© Leo Witt ens 2005
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Rond 21.40 u waren alle omsla-
gen weg, waardoor we om 23 u 
hebben al konden overgaan tot 
de trekking van de hoofdprijzen.
Na de tombola werd een woord-
je van dank uitgesproken in 
naam van de ALS LIGA.

In Loppem werd op 12 februari 2010 voor 
de 7de  maal een kaarting gehouden ten 
voordele van de ALS LIGA.

Door het slechte weer waren er minder 
mensen komen opdagen.
Er waren de ganse avond 16 tafels bezet.
Er was een aantrekkelijke tombola met als 
hoofdprijs een hesp van 7 kg.

verslagen
Kaarting Loppem

Toneel: Edelweiss
Op 14 februari: Valentijntjesdag zocht 
men  in Bissegem  naar vrouwen.  

Goed gezien, want Valentijntje zonder 
hartelijke vrouwen, neen, dat gaat niet. 
En … ja, ze hebben er gevonden. 

Het toneelgezelschap : Edelweiss Bisse-
gem had rond Valentijntjesdag  5  voor-
stellingen van het komische stuk: ‘Vrou-
wen op bestelling’. De uitvoering was 
schitterend.  Een deel van de opbrengst 
ging naar de ALS-liga als steun voor het 
zorghotel. 

Niet eenvoudig als je als vrijgezel rond Va-
lentijntje een goede keuze moet maken.

Heel wat dames probeerden de beste te 
zijn om de lieve vrijgezel te overtuigen.  

Neen, die arme man kon zijn keuze niet 
maken. Hij hield het liever bij … zoals het 
altijd was.

Hartelijk was het.  We hebben hartelijk 
gelachen, op alle gezichten was humor en 
hartelijkheid te zien.  Dit werd dan door 
velen nog bevestigd door de aankoop van 
onze hartenpillen.  Chris Celis was op het 
idee gekomen om een waar marktkraam-
pje op te zetten, vol hartjes, hartelichtjes, 
hartepillen en heel veel hartelijke woor-
den.

Op die dag kwam ook Pieter 
Aspe kijken naar … ‘Vrouwen ge-
zocht’.  Eerst geloofde men het 
niet, maar onze droom is waar 
geworden. Hij heeft officieel het 
peterschap aanvaard over de 
actie: ‘Har(d)t  voor ALS.  Hij ont-
ving een cheque van 1000 euro 
voor de ALS-liga en een leeuwtje 
als symbool voor zijn belofte: 
meevechten ALS  leeuwen. We 
blijven hartenpillen  verkopen 
tot we een ander middel heb-
ben dat de ziekte stabiliseert of 
geneest.  

Heel veel dank aan het toneel-
gezelschap Edelweiss met zijn 
schitterende voorstellingen, zijn 
gulle gift en zijn hartelijkheid.  

Heel veel dank aan Pieter Aspe voor 
het peterschap over de hartenactie.

Heel veel dank aan Chris Celis 
die alles perfect wist te regelen.
Een hartelijke dag om nooit 
meer te vergeten, een hartelijke 
periode waar we vriendschap 
blijven uit putten.

Gerda & Chris

De mensen waren zeer tevreden 
en er komt dan zeker opnieuw 
een kaarting volgend jaar.

Familie Lakiere
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Tal van personen melden bij de Liga dat de 
ziekte niet veel naambekendheid heeft/
krijgt, en iedereen vindt dat uiteraard spijtig. 

Op het secretariaat komen de laatste tijd 
meer en meer kranten, tijdschriften, te-
levisiemakers,… 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 om zijn/
haar medewerking te vragen maar het is 
niet altijd evident om een patiënt te vin-
den die hieraan wil meewerken. 

Wij begrijpen maar al te goed dat het 
niet makkelijk is om het verhaal voor de 
camera te vertellen want dit vergt telkens 
veel inzet en telefoons, vaak zonder re-
sultaat. Hierdoor gaan vele interessante 
mogelijkheden verloren om onze proble-
matiek rond deze rotziekte naar buiten te 
brengen en meer bekend te maken bij het 
grote publiek. 

Daarom is de ALS Liga op zoek naar patiën-
ten, uit de verschillende provincies, die het 
wel zouden zien zitten om een interview 
te laten afnemen. 

U hoeft natuurlijk niet te wachten tot er 
zich een journalist of reporter meldt bij 
ons. Het zou ook raadzaam zijn indien 
uzelf het initiatief neemt en naar hen toe 
stapt. In het kader van ons 15 jaar bestaan 
is daar een extra reden voor. Dat kan zowel 
de regionale TV, Streekkrant, Radio ea.. zijn. 

Wij meenden dat het nuttig zou zijn hier-
onder wat tips te vermelden. 

1.  Doelstelling interview

Ervoor zorgen dat je zelf je verhaal goed 
brengt
Ervoor zorgen dat de journalist het ver-
haal goed brengt
Ervoor zorgen dat het publiek dat je 
voor ogen hebt je verhaal (boodschap) 
begrijpt en iets heeft bijgeleerd

1.1 Hoe je verhaal goed brengen?
Ervan bewust zijn dat er een groot aan-
bod aan “nieuws” is: journalisten zijn 
niet in alles geïnteresseerd.

Je bepaalt zelf met welk ver-
haal en wanneer je naar bui-
ten wenst te komen.
Pleeg vooraf overleg met me-
dewerkers van de ALS-Liga 
over onderwerp en aanpak

1.2  Hoe ertoe bijdragen dat 
de journalist je verhaal 
goed brengt? 

Als je het gevoel krijgt dat een 
vraag ongepast of irrelevant 
is, vraag dan naar de achter-
liggende reden.
Als je een vraag niet snapt, 
vraag om verduidelijking
Wil je op een vraag geen ant-
woord geven, praat er dan 
niet omheen, maar geef dit 
duidelijk aan (en bij voorkeur 
ook waarom niet)

1.3  Hoe je doelpubliek boeien?
Omschrijf het belang dat uw 
doelpubliek heeft bij de bood-
schap: b.v. misverstanden rond 
ALS wegwerken, wijzen op niet-
subsidiëring…….
Probeer je verhaal boeiend maar 
zo objectief mogelijk te brengen: 
vermijd zelfmedelijden maar fo-
cus op een positieve benadering 
van wat nog mogelijk is.
Vermeld naast je persoonlijk 
verhaal ook een overzicht met 
concrete feiten (en/of cijfers) 
van de ALS-Liga (b.v. Wat is ALS? 
Aantal PALS? Symptomen? Be-
handelingen?)

2.  Ken de media

Je hebt nationale, regionale en 
lokale media. Naar gelang van 
de aard van je verhaal en de 
doelgroep die je wil bereiken zal 
je met verschillende categorie-
en van media in contact moeten 
komen. 
De uiteindelijke selectie die je 
maakt moet bijgevolg rekening 
houden met de invalshoek van 
een bepaald medium en de ver-
eisten van dat specifieke me-
dium.

Een radiozender heeft goede 
stemmen en een vlotte spreker 
nodig terwijl televisie beelden zal 
nodig hebben. De geschreven me-
dia daarentegen zullen interesse 
hebben in goede verhalen en in-
teressante gesprekspartners. 

Zo zal een krant als De Standaard 
b.v. eerder wetenschappelijke/
informatieve artikels publiceren 
die bedoeld zijn voor een brede 
groep van mensen (cf het recen-
te artikel van 11.02.2010 over de 
KU Leuven die een nieuw ALS-
medicijn test). 

Het Laatste Nieuws en het 
Nieuwsblad b.v. zullen eerder 
over regionaal en lokaal nieuws 
informeren en dus interesse 
hebben in concrete activiteiten 
van de organisatie of het ver-
haal van lokale mensen. 

3.   Hoe contacten opbouwen 

binnen de geschreven 

pers?

Koop een selectie van ma-
gazines en kranten die evt. 
interessant zouden kunnen 
zijn.
Maak een studie van de ver-
schillen: dag-, week-, maand-
blad? Doelgroepen? Vast 
weerkerende rubrieken? (b.v. 
rubriek “gezondheid”, “men-
sen”, enz.) Een weekblad als 
“Dag Allemaal” b.v. heeft een 
vaste rubriek “Tussen de men-
sen”: cf interview afgenomen 
van de ALS-Liga voorzitter 
Danny Reviers: “Danny weet 
dat hij zal overlijden aan on-
geneeslijke spierziekte” (edi-
tie 20-26 februari 2010).  
Probeer de verantwoordelijke 
journalist in de colofon op te 
zoeken en contact met hem/
haar te nemen (telefonisch, 
per e-mail..)
Volg het contact op. Eén con-
tact resulteert zelden meteen 
in publicatie.

Zin om mee te werken aan het sensibiliseren van ALS bij een breder publiek? 
Vertel je verhaal!
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4.11 Artikel nalezen
Zorg er steeds voor dat je het ar-
tikel kunt nalezen alvorens het 
gepubliceerd wordt! Bespreek 
dit eventueel op voorhand. Be-
perk je echter tot inhoudelijke 
fouten.

4.12  Selecteer zorgvuldig het 
medium

Bestudeer de media die je gaat 
benaderen. Bekijk, luister en 
lees de media, de programma’s 
en de kranten die je wenst te be-
naderen.

5. Tenslotte:

Geduld is een mooie deugd: 
tussen een eerste contact en 
een publicatie kan flink wat 
tijd verlopen. En een contact 
dat is gelegd en niet met-
een resultaat geeft, kan mis-
schien op een later moment 
toch van pas komen.
Laat uw werk renderen: stop 
bekomen resultaten (namen, 
telefoon nummers, deadlines 
voor publicaties…) meteen in 
uw computer: zo bouwt u ge-
leidelijk een interessante da-
tabase op.
De mediawereld is echter 
vluchtig dus… werk uw data-
base minstens één keer per 
jaar volledig bij!

Tips verstrekt door  
Annemie T’Seyen, 
Medisch Journalist
annemie.tseyen@benevita.be

vertelt, hoe meer de journalist 
moet knippen. Dan is de kans 
ook groter dat net dié uitspra-
ken overblijven die jij minder 
belangrijk vindt, of die buiten 
hun context heel anders overko-
men dan je bedoelde. 

4.6 Gebruik oneliners
Bedenk op voorhand één (of 
meer) zinnen die je boodschap 
krachtig samenvatten of be-
paalde zaken in de verf kunnen 
zetten.. 

4.7 Vermijd jargon
Ga ervan uit het publiek heel 
weinig afweet van de ziekte. 
Veel woorden die voor ons da-
gelijkse kost zijn, hebben zij nog 
nooit gehoord, en zullen ze dus 
ook niet begrijpen. 

4.8  Herhaal je eigen boodschap
Zeg wat je wil zeggen steeds in 
andere woorden, zodat er zeker 
iets van doorsijpelt. 

4.9 Zwijg indien nodig
Zeg niet meer dan nodig. Ver-
meld geen onnodige details, fo-
cus niet op bijzaken en sla niet 
te veel zijweggetjes in. De kans 
is groot dat de journalist dit er 
achteraf uitpikt en jouw hoofd-
zaken niet eens vermeldt.
 
4.10  Geef geen ja/nee  

antwoorden
De geschreven pers kan je hier-
mee woorden in de mond leggen 
of antwoorden suggereren waar-
mee je het niet echt eens bent.

4.  Tips om een interview zonder al te 

veel kleerscheuren te overleven

4.1 Denk op voorhand na 
Als de media iemand met een handicap 
zelf aan het woord laten, willen ze vaak 
een heel persoonlijk verhaal. Wat wil je 
zelf dat er overkomt bij de lezer? Waar ga 
je dieper op in, waar blijf je beter kort en 
wat vermeld je liever niet? Denk dus op 
voorhand na over de boodschap die je wil 
meegeven.

4.2  Een persoonlijke invalshoek kan 
werken, maar vergeet het grotere 
verhaal niet

Probeer geen medelijden op te wekken 
omwille van je handicap, maar b.v. veront-
waardiging omwille van een betuttelend 
systeem of een ontbreken aan subsidië-
ring. 
Je bent méér dan je handicap. Toon je 
menselijkheid door te praten over je inte-
resses, bezigheden en expertise op andere 
vlakken.

4.3 Geef feiten 
Feiten zijn veiliger, duidelijker én kunnen 
meer indruk maken dan gewoon een me-
ning. 
Zorg er in elk geval voor dat je verhaal cor-
rect is.

4.4 Wees ter zake
Ook al hoef je niet elke vraag letterlijk te 
beantwoorden, begin ook niet over iets to-
taal anders zonder een duidelijk verband 
te leggen. 

4.5 Hou het kort en simpel
Mediaruimte is altijd beperkt: hou je 
boodschap dus kort en eenvoudig als je 
wil dat zij juist overkomt. Hoe meer je 

Bronnen:

http://www.ethicom.be/content.aspx?l=004.003&lang=1: tips om in de pers te komen.

http://handiwatch.grip-vzw.be:80/?q=node/37: tips  voor interviews.

‘De persattaché is een boer’ gaat over het opzetten en onderhouden van persrelaties.
Auteur is Koen Van den Broeck, consultant bij communicatiebureau EthiCom.

‘Bouwen aan persrelaties’ gaat over een gebruiksaanwijzing voor woordvoerders. Dit artikel (geschreven 
door Koen Van den Broeck) verscheen in Ad Rem, 2002/6 – Tijdschrift voor Zakelijke Communicatie – uitgeverij 
Kluwer.

Greta en Romain
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Wereldwijd wordt 21 juni uitgeroepen tot internationale ALS-dag. Ook in België trachten wij deze dag elk jaar in de 
kijker te plaatsen en de ALS problematiek onder de aandacht te brengen van de overheden en het brede publiek.

Dat gebeurt vooral via activiteiten, onze ambassadeurs en ook in de media.

’t Zomer in Sint-Denijs 2010
zaterdag 26 juni 2010 om 19 uur.

benefietconcert t.v.v. het 15 jarig bestaan van de ALS Liga
in de Sint-Dionysius- en Genesiuskerk

Sint Denijs (N50 Kortrijk-Doornik, via Kooigem))

Stilaan beginnen de voorbereidingen voor ‘t zomert in Sint Denijs.
Het wordt opnieuw een feesteditie met  

een uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi.
Dit aangrijpende werk  over Maria, de moeder, die staat bij  haar gekruisigde Zoon, zie ik als 
symbool voor wat de ALS-liga al sedert vijftien jaar doet: het bij-staan van de lijdende mens 

(aldus Lieve Vervish).
Dit werk is geweldig populair en staat in Klara’s Top 75 altijd bij de eersten. In eerste instan-

tie gaat het over droefenis , maar het drukt zoveel liefde en vertrouwen uit en is van  
zo’n overweldigende schoonheid dat er een enorme troost van uitgaat.

Ik zet het dan ook graag op het programma als een  
hommage aan het vijftienjarig bestaan van de ALS Liga.

We krijgen voor de uitvoering top-solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth! 
Het wordt dus een avond van een grote schoonheid, een ware feesteditie van de  

Zomerconcerten in Sint-Denijs.
Ingang van 15 euro, patiënten gratis.

activiteiten

Recreantentornooi
5 juni 2010

Recreantentornooi georganiseerd door Royal Mercurius Korfbal Club
 

Recreantenfuif
Er is ook de mogelijkheid om te overnachten in tenten op de terreinen.

Een deel van de opbrengst van deze activiteit wordt geschonken aan de ALS Liga.
Gelieve in te schrijven vóór 15 mei 2010 
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Wenst U mee te werken?
Beschikt u over teksten, gedichten, medische 

informatie of wil je graag je levensverhaal 
gepubliceerd zien, waarvan je denkt dat het de 

moeite is om in de nieuwsbrief te laten verschijnen.
Stuur ze ons dan toe voor de eerste van 

de maanden 3, 6, 9 & 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.

Aandacht !!!
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.

ALS Liga België vzw
rekeningnummer

BE28 3850 6807 0320

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. 
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Bevindingen van een ALS-patiënt

In dat opzicht vindt hij de rol 
van de ALS-liga zeer belangrijk. 
Ze moet vooral blijven verder 
doen met wat ze nu bezig is : de 
mensen  informeren over de we-
tenschappelijke ontwikkelingen 
en over de hulpmiddelen die er 
bestaan voor ALS-patiënten. Het 
is ook haar rol de overheid te 
blijven sensibiliseren en fond-
sen in te zamelen.

Paul gaat nog altijd voltijds wer-
ken en daarenboven heeft hij  
nog een zelfstandig bijberoep 
(+/- 15 uren per week) als verze-
keringsagent. Een doorsnee dag 
bestaat dus hoofdzakelijk uit 
werken. De schaarse vrije uren 
worden opgevuld met lezen en 
tv-kijken.

In zijn vrije dagen probeert 
hij wat langer te slapen. Ook 
tracht hij zo weinig mogelijk in 
te boeten op zijn sociaal leven. 
Elk weekend staat er wel een of 
andere activiteit op de agenda. 
Met zijn gezin probeert hij  twee 
keer per jaar met vakantie te 
gaan, wat zeker geen sinecure is.

Tot slot wil Paul vooral zijn dank-
baarheid betuigen aan iedereen 
die zijn steentje bijdraagt om 
zijn leven leefbaar te maken. Uit 
angst er velen te vergeten, wil 
hij geen namen noemen. Maar 
ze mogen allen weten dat hij 
hen een warm hart toedraagt. 
Het doet deugd blijvend op hen 
te kunnen rekenen.

Bruni Mortier

Paul Moeys is ALS-patiënt sinds januari 
1998 hoewel hij dat toen nog niet besef-
te. In die periode speelde hij nog compe-
titie volleybal en was hij met de ploeg en 
de  echtgenotes op sportkamp in Houffa-
lize. Bij een mountainbiketocht moesten 
zij een helling beklimmen van 17%. Boven 
op die berg heeft zich voor het eerst de 
clonus (ritmische samentrekking van een 
spier) in zijn rechtervoet gemanifesteerd. 
Enkele weken later kwam daar een ver-
velend gevoel bij in de hamstrings van 
zijn rechterbeen. De huisdokter stuurde 
hem naar de fysische geneeskunde waar 
hij ‘gekraakt’ werd maar helaas zonder 
resultaat. Uiteindelijk is hij dan op de af-
deling neurologie beland waar ze hem in 
september ’98 gedurende 14 dagen aan 
alle mogelijke tests en onderzoeken on-
derworpen met als ‘diagnose’ : “Er scheelt 
iets maar we weten niet wat. We zullen 
het opvolgen.”

Paul moest dan regelmatig een EMG (= 
een pijnlijk onderzoek met naalden van 
de spieren) laten nemen. Eerst werd de di-
agnose PLS, later bijgestuurd tot ALS.  

Over ALS had Paul sporadisch al eens iets 
van gelezen in de krant. Meestal was dat 
in het kader van een of andere benefietac-
tie ten voordele van een ALS-patiënt.

Met de ALS-liga maakte hij kennis via zijn 
werk in de verzekeringssector. Dergelijke 
klanten worden beheerd op de afdeling 
waar hij werkt. Zijn medewerkers hebben 
meer bepaald de brandverzekering opge-
maakt. De ziekte evolueert - gelukkig voor 
hem - traag maar zeker. Deze week is zijn 

toestand hetzelfde als vorige 
week, deze maand hetzelfde als 
vorige maand maar in verge-
lijking met een jaar voordien is 
er toch altijd een achteruitgang 
merkbaar. De moeilijkste mo-
menten doen zich voor telkens 
als hij tot de vaststelling moet 
komen dat er weer iets is dat hij 
niet meer kan en dat hij bijge-
volg alweer een stukje van zijn 
onafhankelijkheid verliest.

Ondanks alles probeert Paul op-
timistisch te blijven. Hij heeft 
thuis altijd geleerd tevreden te 
zijn met wat je hebt. En zolang 
de situatie erop vooruitgaat, is 
dat simpel. Nu met ALS is dat 
een veel moeilijkere opgave. Hij 
probeert zich zoveel mogelijk 
op te trekken aan de dingen die 
hij nog kan. En hij probeert te 
genieten van de geneugten van 
het leven, de bloemen en de vo-
gels in zijn tuin, de zon op zijn 
vel.

In feite stelt Paul weinig belang 
in het lot van medepatiënten. 
Bij iedereen verloopt de ziekte 
individueel en hij vindt dat hij 
genoeg eigen miserie heeft, hij 
hoeft die van anderen niet te 
zien. Met veel interesse volgt 
hij de nieuwe ontwikkelingen 
op medisch gebied. Hij blijft im-
mers nog steeds de hoop koeste-
ren dat de wetenschappers een 
middel vinden dat zijn toestand 
kan stabiliseren en zelfs verbe-
teren, wie weet.

aan ‘t woord
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niet de helft van wat ik heb ge-
had.” zegt zij. Wanneer ik hem 
vraag welke momenten voor 
hem de moeilijkste zijn, ant-
woordt hij dat de nachten soms 
zeer zwaar zijn. Vier tot vijf maal 
per nacht wordt hij wakker om 
zich te aspireren. Maar zwaar-
der dan die fysieke moeilijkhe-
den zijn de emotionele momen-
ten. Als de kleinkinderen hun 
nieuwjaarsbrieven met hun 
beste wensen komen voorlezen, 
spelen de emoties hem parten. 

Marcel is nu in een fase geko-
men waarin hij geniet van al 
wat hij nog kan. Hij is tevreden 
wanneer hij een vogel in de tuin 
ziet vliegen, wanneer hij lek-
ker  kan eten en drinken of een 

beter is gelaten te aanvaarden 
wat komt.  “Als iemand in de 
familie de ziekte moet krijgen , 
is het nog maar best dat ik het 
ben.”, zo redeneert hij. Zijn fa-
milie is hem een enorme steun. 
Hij krijgt dagelijks hulp van zijn 
kinderen en de vele bezoekjes 
van zijn kleinkinderen zijn  licht-
puntjes in zijn leven. Maar het 
is vooral de diepe liefde en zorg-
zaamheid van zijn vrouw die 
hem een grote steun zijn. Met 
zachtheid en veel geduld pro-
beert zij de woorden van zijn lip-
pen te lezen en constant is ze in 
zijn nabijheid om in te grijpen 
als het nodig is. “Door Marcel 
heb ik een mooi en rijk gevuld 
leven gekend, nu kan ik iets voor 
hem terugdoen maar het is nog 

Geluk is een vogel die voorbijvliegt
Bruni Mortier

ALS-patiënt Marcel Devos woont in een 
gezellige villa in Kapellen, waar zijn vrouw 
hem met veel goede zorgen omringt. In 
2008 merkte Marcel dat zijn benen niet 
meer mee wilden, toen hij op vakantie in 
Turkije in het zwembard wilde stappen. 
Ook zijn spraakvermogen bleek aange-
tast want hij begon met een schorre keel 
te spreken. Na een behandeling bij een 
logopedist raadpleegde hij een internist 
omdat zijn smaakvermogen weg was en 
hij vreesde dat hij een maagbreuk had. 
Die internist verwees hem door naar de 
neuroloog en gaf hem  een brief mee 
waarin stond dat er een vermoeden was 
van ALS. Marcel had al van het bestaan 
van die ziekte gehoord omdat de vrouw 
van een collega eraan leed. Professor De 
Jong van het UZ in Antwerpen bevestigde 
dat vermoeden en Marcel realiseerde zich 
dat hem een moeilijke tijd te wachten 
stond. In zijn beroepsloopbaan was hij 
tewerk gesteld bij Bell Telephone en hij 
had vele jaren in het buitenland geleefd 
en verre reizen gemaakt. Hij was altijd 
heel wilskrachtig en sportief geweest en 
had recent nog een Start to Run-wedstrijd 
uitgelopen. Voortaan zou zijn leven er an-
ders uitzien. Nu is hij afhankelijk van een 
beademingsapparaat, een toestel om te 
tapoteren en een elektrische rolwagen. 
In de lente van 2009 heeft hij een zware 
periode doorgemaakt. Hij was meer dan  
20 kilo vermagerd, had een zeer lage hart-
slag en werd opgenomen in het zieken-
huis. In die dagen vroeg hij zich af wat 
hem nog restte als hij niet meer kon lo-
pen, eten en zelfstandig ademen.

Maar zijn zieke lichaam herstelde zich en 
Marcel kwam er terug wat bovenop. Om 
te tonen wat hij nu nog kan, zwaait hij zijn 
benen in de lucht en steekt hij zijn armen 
uit. “Vandaag heb ik een heel goede dag”, 
concludeert hij. Hij eet nog met smaak, 
kan zichzelf behelpen bij het eten en ook 
bij het kauwen en slikken is er geen pro-
bleem. Hij beseft dat zijn grote wilskracht 
zijn redding betekent. Toen hij het vonnis 
hoorde, dat hij maar drie jaar meer te le-
ven had, kon hij dat moeilijk aanvaarden. 
Hij wilde zelfs de ALS-nieuwsbrieven niet 
lezen maar nu realiseert hij zich dat het 
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kest dat hij zelf mee had opge-
richt en kwam tijd te kort. Het 
is voor hem belangrijk om ac-
tief te zijn want door zijn werk 
kan hij zijn gedachten verzetten 
en voelt hij zich opgenomen in 
een andere omgeving. Daarom 
is hij ondanks zijn beperkingen 
in zijn vrije tijd ook nu nog een 
bedrijvig man. Hij is nog steeds 
coach van een basketbalploeg, 

probeert te 
gaan luisteren 
als het orkest 
optreedt en 
helpt hen nog 
op de achter-
grond. Enkele 
maanden ge-
leden is hij 
met zijn vrouw 
en vrienden 
naar de VS 
gereisd om 
er basketbal 
wedstrijden te 
gaan bekijken. 
Het feit dat 
hij in een rol-
stoel zat, was 
nergens een 
belemmering 
en hij raadt ie-

dereen aan om zoveel mogelijk 
te doen wat hij graag doet. ‘Je 
geniet er langer en intenser van. 
Wat je kan doen, waardeer je nu 
meer dan vroeger.’, aldus Eddy. 
Hij heeft het gevoel dat zijn le-
ven gewoon verder loopt. De 
agenda voor de komende maan-
den staat vol, hij kijkt uit naar 
het huwelijk van zijn dochter 
en naar een vakantie in de om-
geving van de Mont Ventoux. ‘Ik 

uiteindelijk herkend werd door 
de neurochirurg van het UZ in 
Antwerpen.

Eddy heeft nu vooral last van 
slecht functionerende spieren 
in handen en benen en ook zijn 
spraakvermogen is lichtjes aan-
getast. Maar toch is hij nog een 
actieve man van 54 jaar. Hij oe-
fent zijn beroep fulltime uit en 

is hoofd van het labo van het 
Provinciaal Instituut voor Hygië-
ne in Antwerpen. Dagelijks rijdt 
hij met de auto naar het werk en 
hij hoopt dit nog lang te kunnen 
blijven doen. De computer in 
het milieulabo kan hij met zijn 
rechterhand bedienen en zijn 
collega’s zijn erg behulpzaam. 
Tot voor kort deed hij aan fitness 
en fietste hij elke dag naar het 
werk. Hij musiceerde  in een or-

Je leeft intenser, met meer aandacht voor de dingen

zomer op komst is waarin hij 
van de tuin en de warmte zal 
kunnen genieten en dan be-
sluit Marcel ons gesprek met de 
woorden : “Wij zijn blij met wat 
we nog hebben en gelukkig kan 
je pas zijn, als je je lot hebt aan-
vaard.”

als de kleinkinderen hem niet 
begrijpen. Wanneer Marcel vast-
stelt dat zijn ziekte zijn uithou-
dingsvermogen aanvreet en er 
een moment zal komen dat hij 
niet meer verder wil, montert 
zijn vrouw hem op met de  be-
denking dat er toch weer een 

geschiedkundig boek kan lezen. Sportpro-
gramma’s en natuurdocumentaires inte-
resseren hem en ook het wereldnieuws in 
de krant pluist hij helemaal uit. Met veel 
bewondering spreekt hij over Dany en zijn 
vrouw die hij bij de ALS-liga heeft leren 
kennen. Via hen heeft hij nu een rolstoel 
en een spraakcomputer die hij gebruikt 

Bruni Mortier

Gesprek met FALS Eddy Rillaerts

Eddy Rillaerts is de eerste patiënt die ik 
bezoek bij wie de erfelijke vorm van ALS 
werd gediagnosticeerd. Zijn moeder over-
leed toen ze 72 was en heeft anderhalf 
jaar aan de ziekte geleden. Eddy wist dus 
waar hij voor stond, toen het vonnis viel. 
In september 2009 werd 
de ziekte vastgesteld 
maar eind 2008 had hij 
al gevoeld dat de kracht 
in zijn linkerhand  ver-
zwakt was. Omdat hij 
een muziekliefhebber 
is en gitaar en saxo-
foon speelde, viel het 
hinderlijke euvel hem 
bijzonder op. Het lukte 
hem niet meer de juiste 
greep op het instrument 
te zetten en sinds hij dat 
besefte, is ‘de wagen aan 
het rollen gegaan’. Om-
dat hij ook gelijktijdig 
aan een sluimerende 
vorm van de ziekte van 
Kahler lijdt, die ook ge-
paard gaat met een po-
lyneuropathie, werd hij 
aanvankelijk op het verkeerde been gezet. 
(Bij de actieve vorm van deze ziekte van 
Kahler beginnen specifieke plasmacellen 
ongecontroleerd te groeien waarbij botaf-
brekende haarden in het skelet ontstaan. 
Door de aantasting van het skelet ont-
staan botpijnen die worden veroorzaakt 
door kleine botbreuken en het bewegen 
doet pijn). Naast deze sluimerende vorm 
die bij Eddy eveneens gepaard gaat met 
een polyneuropathie aan de voeten, had 
zich bij hem eveneens ALS ontwikkeld dat 

aan ‘t woord
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besef dat ik binnenkort minder mobiel zal 
zijn, maar ik zal me aanpassen, ik wil leren 
leven met de beperkingen en zal zien wat 
ik nog kan.’ 

Eddy merkt op dat ALS een ziekte is die 
niet alleen de patiënt maar ook de hele 
familie treft. Contact blijven houden met 
vrienden en collega’s vindt hij erg belang-
rijk. Hij is van mening dat men best zijn 
vrienden en kennissen meteen  inlicht 
over de ziekte. ‘Je moet je niet laten op-
sluiten, niet treuren over wat niet meer 
is maar de hulp van anderen aanvaarden.’  
Er zijn moeilijke momenten maar wan-
neer hij zich onder de mensen begeeft, 
gaat dat voorbij. ‘Je leeft intenser en met 

meer aandacht voor de dingen. 
De reis van vijf dagen naar de 
VS, die ik onlangs maakte, beleef 
ik dubbel. Die vijf dagen zijn wel 
twintig dagen waard.’

Eddy en zijn vrouw zijn vol lof 
over het werk van de ALS-liga. 
Zij vinden dat de ziekte nog te 
weinig in de media komt en ze 
betreuren het dat er nog steeds 
medisch of paramedisch perso-
neel is dat niet vertrouwd is met 
de ziekte, noch met de mogelijk-
heden die de zelfhulpgroep kan 
bieden. De liga gaf hen veel info 
en ondersteuning maar veel pa-

tiënten beseffen niet dat er te-
gemoetkomingen bestaan  in al-
lerlei vorm. Om meer aandacht 
aan ALS te geven, organiseert 
Eddy samen met de mensen van 
basketbalclub Makeba op 8 en 
9 mei in de sporthal Annadreef 
van Brasschaat een tweedaag-
se basketbal happening, waar 
eveneens een infostand over 
ALS zal worden opgesteld. De 
opbrengst van deze happening  
zal worden geschonken aan de 
ALS liga.

(Voor recente informatie 
www.ALSLIGA.be activiteiten)

ENQUETE 
ALS-ZORGCENTRUM 

“MIDDELPUNT” 
In Middelkerke wordt het zorgcentrum “Mid-
delpunt” opgericht dat specifiek instaat voor 
de zorgverlening voor ALS-patiënten. 

In opdracht van de ALS Liga en Mariasteen 
voeren de docenten Joris Vandeputte en 
Maaike Vandekerckhove van de KHBO sa-
men met de studenten van het tweede jaar 
Toerisme onderzoek uit naar de behoeftes en 
wensen van ALS-patiënten aan de hand van 
een enquête. 

Deze enquête is terug te vinden op de ho-
mepagina van de website van de ALS Liga  
(www.ALSLIGA.be) en is beschikbaar tot 11 
april. 

ALS-patiënten kunnen deze enquête ingevuld 
terugsturen naar het volgend e-mailadres 
enquetezorgcentrumalsliga@gmail.com.

Deze enquête is van uiterst belang voor de 
ALS Liga aangezien men dit echt nodig heeft 
om het zorgcentrum ‘Middelpunt’ volledig 
te kunnen inrichten volgens de behoeftes en 
wensen van ALS-patiënten.

Maaike Vandekerckhove
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Te koop
Fax/copieertoestel: CANON MULTIPASS C70 – in perfecte staat.  

Weg wegens afschaffen Belgacomlijn. Met handleidingen NL/FR.  
Verkoopprijs: 100 EUR (aankoopprijs 350 EUR).

Inlichtingen: 0496/214580. Vrijblijvend bezichtigen (Overijse). 

Te koop
Wegens overlijden van ALS-patiënt die  auto naliet tvv de ALS Liga. 

FIAT SCUDO 
met rolstoellift + 2 extra zitplaatsen

Bouwjaar : 12/03/2002 – Kilometerstand : 80.000 Km –Brandstof: Diesel
Motorinhoud : 1,9 cc (51 Kw) – Kleur : Metalic Blauw

Vraagprijs : OTK
Bevragen bij: ALS LIGA BELGIË vzw – GSM : 0496/46.28.02

E-mail : info@alsliga.be

Te koop
Wij hebben een zeer degelijk elektrisch 1-persoons hoog-laagbed aan te bieden met of zon-
der antidecubitusmatras.(1700 + 200 euro) Verder nog een opleg tempurmatras(225), die 
met een incontinentiehoes is overtrokken, alsook een zeer stabiele toiletsteun(55 euro), die 
helpt bij het rechtkomen. Dit hadden wij allemaal voorzien voor ons mama, die spijtig ge-
noeg begin sept van het afgelopen jaar overleden is. Bovendien staat het bed , als nieuw, 
reeds van begin mei afgelopen jaar in onbruik, daar ons mama toen werd opgenomen in 
het bejaardentehuis. Alle materiaal is slechts 1 jaar in gebruik geweest. Wij kunnen het do-
cumenteren met foto’s en hebben alle facturen van aankoop in de thuiszorgwinkel nog in 
ons bezit. Het aangeboden materiaal(behalve toiletsteun: in Antwerpen) is in de omgeving 
van Kortrijk, West-Vlaanderen. tel: 03/633 26 64

 
Indien je nog vragen hebt kan je altijd telefonisch contact  

opnemen 012236082 of per mail sonja.derwael@telenet.be
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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
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
Alg. tel.: 02-528.60.11
Contact centrum
Tel: 02-507.87.99 – Fax: 02-509.81.85
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be

Voel je Vrij in een Permobil
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Adverteerders Gezocht!!
Wij zijn op zoek naar bedrijven en sponsors die onze vereniging willen steunen.

Hiervoor stellen wij advertentieruimte ter beschikking.

Voor inlichtingen kan u terecht op:
Tel.: 0496-46 28 02 – Fax: 016-29 81 40

E-mail: m.mia@scarlet.be of info@alsliga.be



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 hoeveelhe-
den 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 verschillende 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?

Indische Bloemkoolsoep 

(8 personen)                                                                           

Ingrediënten:
1 grote bloemkool,  
  in kleine roosjes 
3 uien, in ringen 
2 stokken prei (enkel het 
witte gedeelte) gewassen 
en in ringen gesneden – 
1,5 liter kippenbouillon (of bouillonblokjes) 
– 1 koffielepel kurkumapoeder
1 koffielepel komijnpoeder – Garam 
Masala-poeder (verkrijgbaar in oosterse 
supermarkten) – 2 eetlepels bloem – boter 
1 stukje gember (1 duim dik) geschild en 
gehakt – 250 g Bulgaarse yoghurt 
Enkele gehakte korianderblaadjes 

Bereidingswijze
Stoof de uien, de prei, en de bloemkoolroosjes 
aan in de boter. Bestrooi met de kurkuma, ko-
mijnpoeder en het “Garam Masala”-poeder. 
Laat deze 5 minuten op een zacht vuurtje 
meestoven en voeg dan de bloem toe. Laat 
deze ook nog 5 minuten meestoven, onder 
voortdurend roeren en bevochtig tenslotte 
met de kippenbouillon. Laat een 20-tal minu-
ten zachtjes doorkoken, voeg dan de gember 
toe en mix daarna de soep fijn met de staaf-
mixer. Breng eventueel nog een beetje op 
smaak met peper en zout, voeg de yoghurt 
toe en druk het geheel door een fijne zeef. Nu 
niet meer laten doorkoken om de fris-zure 
smaak van de yoghurt te bewaren.

Voorgerecht: Hoofdgerecht:
Aardappel Preischotel  

(4 personen)

Ingrediënten
1 kg aardappelen – 1/2 dl melk
500 gr prei – 500 gr gehakt
boter – 1 ui – 2 teentjes knoflook
200 gr champignons –peper, 
zout – 2 theelepels kerriepoeder
1 ei – 1 eetlepel melk
100 geraspte kaas – paneermeel

Bereidingswijze
Schil de aardappelen, was ze en kook 
ze in een ketel met een beetje water 
en zout gaar. Maak de ui en de knof-
lookteentjes schoon en hak ze fijn. 
Maak de prei schoon en hak deze 
in ringen. Maak de champignons 
schoon en snij deze in plakjes. Verhit 
een beetje boter in een pan en bak 
hierin het gehakt rul en voeg dan 
de ui, knoflook en champignons toe 
en laat dit even meebakken. Vet een 
ovenschaal in en schep hierin het 
gehaktmengsel. Doe wat boter in 
de pan (waar het gehakt ingezeten 
heeft) en bak hierin een paar minu-
ten de prei en de kerrie. Schep dit op 
het gehaktmengsel. Giet de aardap-
pelen af, stamp ze fijn en roer er de 
melk, een klontje boter door en wat 
zout en peper. Schep de aardappel-
puree op de prei. Klop het ei los met 
1 eetlepel melk en giet dit over de 
prei. Strooi de geraspte kaas en wat 
paneermeel erover. Zet de schotel 
20 minuten in een voorverwarmde 
oven van 180 graden.

Zalige chocomousse

Ingrediënten
200g witte chocolade
3 eetlepels melk
1,5 dl room – 3 eiwitten

Bereidingswijze
Breek de chocolade in stukken, 
doe in een kom en doe er 3 eet-
lepels melk bij. Plaats 3 min in de 
microgolf op halve kracht. Meng 
goed. Klop de room bijna stijf 
en meng hiervan dan 2 eetlepels 
onder de gesmolten chocolade. 
Zet alles een 5 à 10 min in de ijs-
kast. Roer dan de rest van de room 
krachtig onder de chocolade. Klop 
de eiwitten stijf en schep door de 
chocolade. Plaats een nachtje in 
de ijskast.

TIP: haal de kommetjes een half 
uurtje voor het opdienen uit de 
ijskast! Ze smaken dubbel zo lek-
ker als ze niet te koud zijn! Je kan 
je chocolademousse ook presen-
ten in kleine borrelglaasjes bij de 
koffie! Heerlijk en maakt indruk 
hoor!

Nagerecht:
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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, Cathe-
rine 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.

Sinds 1 mei 2009 moeten de andere palliatieve patiënten dan de-
genen die van het “palliatieve statuut” genieten, onder bepaalde 
voorwaarden geen persoonlijk aandeel meer betalen op de hono-
raria voor een huisbezoek.
Deze reglementering geldt eveneens voor patiënten die in een in-
stelling met een gemeenschappelijke woonplaats verblijven.

Huisbezoeken huisarts en kinesist gratis 
voor palliatieve patiënten
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Heb je als PALS een blauwe parkeerkaart 
in aanvraag en duurt het allemaal wat 
lang?

Stuur dan een e-mail naar: 
info@alsliga.be met je naam, 
rijksregisternummer en datum van 
aanvraag. 

Blauwe parkeerkaart

Snelprocedure PAB bij ALS

Sinds eind 2006 is de snelprocedure PAB 
voor ALS patiënten een feit. 
Elke PALS die ingeschreven is bij het VAPH 
kan een PAB of Persoonlijk Assistentiebud-
get aanvragen. Bij goedkeuring van de 
aanvraag ontvang je het maximum PAB-
budget om zelf de nodige assistentie en 
ondersteuning te organiseren. De budge-
thouder kan één of meerdere assistenten 
in dienst nemen om te helpen bij de on-
dersteuning voor ADL (assistentie dage-
lijks leven) bv: bij persoonlijke hygiëne, li-
chaamsverzorging, huishoudelijke taken, 
verplaatsingen, enz. maar in het bijzonder 
bij beademingsondersteuning, aspireren 
en nachtassistentie. Daarenboven bepaalt 
de patiënt zelf welke taken door welke as-
sistent 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..

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.
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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 professionelen 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

Gesofisticeerde 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 gesofisti-
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
Driewielfietsen
Bladomslagapparaten
Elektrische verstelbare bed-
den
Omgevingbesturingssyste-
men
Relaxzetels
Antidecubitus materiaal
Rollators
Rolstoelfiets
Elektronische trappenklimmer

Heb jij soms hulpmiddelen van 
ons in bruikleen die door bepaal-
de omstandigheden niet meer 
gebruikt worden of efficiënt 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.
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COMMUNICATIE-TEST!!! doorverwijzing voor een even-
tuele bijkomende test naar het 
Waalse CRETH. 
OPGELET
Wanneer je het apparaat niet 
meer gebruikt, moet het zo snel 
mogelijk (op afspraak) terug 
worden gebracht naar het 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 Wil-
rijk, tel.: 03-820 63 50, e-mail:
modem@vzwkinsbergen.be
CRETH, Rue de Bruxelles 61 
à Namur, tél.: 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 commu-
nicatieprobleem. De testen van 
MODEM en CRETH zijn niet gratis. 

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 
registreren bij de ALS Liga België vzw.
Neem contact bij ons op.
We leggen een afspraak vast op het ALS 
secretariaat te Leuven.
Vervolgens nemen we gratis een kleine 
test af om na te gaan welk apparaat 
geschikt is. Wanneer de test te gecom-
pliceerd is kunnen wij u doorverwijzen 
naar adviesinstanties.
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 

Zoals u weet is de hoofdactiviteit van de ALS 
Liga het uitlenen van hulpmiddelen. Deze 
worden volledig kosteloos ter beschikking 
gesteld van de patiënten. Wij vragen wel een 
waarborg die uiteraard wordt terugbetaald 
bij het inleveren van vb. een rolstoel, een til-
lift, een WC-stoel enz. Bij het ontlenen zijn 
deze toestellen steeds in goede staat van wer-
king, gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelf-
sprekend verwachten wij dan ook dat ze pro-
per terugkomen. Het desinfecteren gebeurt 
op kosten van de Liga. Regelmatig worden er 
echter hulpmiddelen teruggebracht die niet 
proper zijn. De kosten voor het reinigen moet 
de ALS-Liga dan ook betalen. Wij willen dan 
ook vragen aan familie en vrienden van ALS 
patiënten erop toe te zien dat de hulpmid-
delen schoongemaakt worden alvorens ze in 
te leveren. Zo niet zullen wij jammer genoeg 
de waarborg, of een gedeelte ervan,  moeten 
inhouden voor het betalen van de reinigings-
kosten.
Terzelfder gelegenheid willen we u attent 
maken op het feit dat de uitgeleende hulp-
middelen niet altijd ten gepaste tijde terug-
gebracht worden, maar soms heel lang nadat 
de patiënt ze niet meer gebruikt of kan ge-
bruiken. Dit is niet alleen unfair tegenover 
andere patiënten die misschien wachten op 
deze hulpmiddelen, maar ook voor de Liga 
brengt dit problemen mee. We zullen der-
halve hiermee ook rekening houden bij het 
terugbetalen van de waarborg. 

Wij danken u voor uw begrip.
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ALS-jeblief
ALS-jeblief is een rubriek die je telkens opnieuw zal zien verschijnen. We willen de PALS op deze manier bereiken 
met interessant 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 
ervaringen 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

Een nieuwe website van het Overleg van 

Diensten Aangepast Vervoer

Het Overleg van Diensten Aangepast Ver-
voer, afgekort ODAV, overkoepelt reeds 
sedert 1995 de Diensten voor Aangepast 
Vervoer. Momenteel zijn er 14 DAV’s ac-
tief, verspreid over heel Vlaanderen. Deze 
diensten bieden in eerste instantie aan-
gepast vervoer aan al wie omwille van 
mobiliteitsproblemen geen gebruik kan 
maken van het openbaar vervoer. Daar-
naast proberen zij ook op plaatselijk en/
of regionaal niveau de leemtes in het mo-
biliteitsaanbod voor personen met een 
beperking te duiden en werken zij actief 
mee bij het zoeken naar oplossingen hier-
voor (o.a. door samenwerking met andere 
initiatieven zoals de MMC’s, mutualitei-
ten, …).

Dank zij de vrijwillige inzet van een me-
dewerker van DAV Zoersel heeft ODAV on-
langs een nieuwe website gekregen.

Wie meer wil weten over de vi-
sie van ODAV, de historiek van de 
DAV’s of de concrete werking er-
van, kan een kijkje gaan nemen 
op www.odav.be.

Je kan er ook nagaan of er een 
DAV actief is in jouw gemeente 
en hoe en wanneer je die kan 
bereiken. Je kan je mobiliteits-
vragen rechtstreeks stellen aan 
de betrokken DAV, of aan ODAV 
zelf, via het online vragen-for-
mulier.

Stand van zaken 

spoedprocedure PAB

Aantal gestarte PAB’s via de 
spoedprocedure voor volwas-
senen
Het aantal actieve, gestarte vol-
wassen PAB’ers via de spoedpro-

cedure bedraagt momenteel 85 
(155 gestarte personen vermin-
derd met 2 stopzettingen en  
68 overlijdens: zie tabel onder-
aan deze bladzijde). 

Bron: VGPH & VAPH

Thuisverpleging:  

Een lichtpunt voor de patiënt...

Thuisverpleging is dé oplossing 
voor hulpbehoevenden die thuis 
willen blijven wonen. Deze zor-
gen bieden hen een grote hou-
vast! Maar wat kost dit voor de 
patiënt? Wat zijn de verschillende 
vormen van thuisverpleging? Wat 
betaalt het ziekenfonds? Om de 
patiënt wegwijs te maken, bieden 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
hen een leidraad in de vorm van 
een nieuwe brochure.

Aandoening

Aantal 
toegekende 
PAB’s sinds 
1/11/2006

Overledenen 
na

toekenning 

Effectief
gestart

(met contract)

Stopzetting 
na opstart

Overledenen 
na opstart

Amyotrofe laterale sclerose (ALS) 152 17 122 1 62

Primaire lateraalsclerose (PLS) 8 0 6 0 0

Progressieve musculaire atrofie (P (S)MA) 8 0 6 0 0

Corticobasale degeneratie (CBD) 5 0 5 1 2

Multisysteematrofie (MSA) 16 1 12 0 4

Progressieve supranucleaire verlamming (PSV) 5 0 4 0 0

Totaal 194 18 155 2 68

Actieve PAB’s 85 (155–2-68)

Spoedprocedure volwassenen met een sneldegeneratieve aandoening (situatie op 9 februari)
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ALS-jeblief ALS-jeblief 

BRUSSEL, 20 januari 2010. Thuisverpleging 
houdt zowel eenvoudige als meer tech-
nische handelingen in: wassen, injecties, 
verbanden, maar ook sondages uitvoe-
ren, plaatsen van baxters, toedienen van 
parenterale voeding … Het zijn zorgen die 
zich eveneens kunnen spreiden over een 
korte of lange periode zoals bij chronische 
ziektes.

Tijdens de verzorging van de patiënt, ob-
serveert de verpleegkundige ook en legt 
de evolutie van de patiënt en de ziekte 
vast in een verpleegdossier. 

Bij de minste twijfel neemt de verpleeg-
kundige contact op met de arts, om met 
hem het vervolg van de behandeling te 
bespreken. Hij of zij is tevens een vertrou-
wenspersoon voor de familie van de pa-
tiënt.

Sociale contactmomenten
Genieten van een verzorging in een ver-
trouwde en herkenbare omgeving, zodat 
diens ankerpunten geëerbiedigd worden, 
biedt voor de patiënt een enorme gerust-
stelling.

Alleenstaanden kijken vaak met ongeduld 
uit naar deze bezoeken. Voor velen onder 
hen zijn ze zelfs één van de weinige soci-
ale momenten op een dag. 

De brochure ‘Thuisverpleging - Goed ver-
zorgd in je eigen omgeving’, van de On-
afhankelijke Ziekenfondsen, biedt prak-
tische tips en alle antwoorden op vragen 
over thuisverpleging.

Bron : MLOZ

Een overzicht van de belangrijkste 

wijzigingen:

Onder de hoofding “Signaleringssyste-
men voor doven” worden in de nieuwe 
refertelijst  een aantal nieuwe referteklas-
sen ingevoerd. Het gaat daarbij o.a. om til-
doek, rookmelder en babyfoon. 

Ook wordt een nieuw refertebedrag in-
gevoerd voor eventuele herstellingen 
van een aantal elektrisch aangedreven 
toestellen waarvoor terugbetaling is 
voorzien. Het betreft herstellingen aan 
een hoog-laag verzorgingsbed of aan een 
hoog-laag inbedsysteem, aan wisseldruk-

matras, aan hoog/laag zitbad 
(zittend model), aan elektrisch 
aangedreven lifter op wieltjes, 
bepaalde til-en verplaatsings-
systemen, of aan aanpassingen 
aan de auto en automatische 
deuropener. 

Er werd tevens voor gekozen om 
een aantal hulpmiddelen uit de 
refertelijst te schrappen. Meest 
voorkomende reden is dat er 
weinig of geen subsidieaanvra-
gen bleken te bestaan voor de 
geschrapte producten. Het gaat 
daarbij o.a. om een deurhouder, 
deurklinkaanpassing, bood-
schappenwagen, valse badbo-
dem, draagbaar tactiel hoor-
hulpmiddel en elektronische 
relaxzetel. 

Het refertebedrag van een voor-
leestoestel tafelmodel wordt 
verlaagd omdat deze toestellen 
in prijs gedaald zijn.  

Maak kennis met de 

Hulpkas voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering

De Hulpkas voor Ziekte- en Inva-
liditeitsverzekering (HZIV) heeft 
een nieuwe versie uitgegeven 
van haar kennismakingsbro-
chure.

De HZIV komt tegemoet in de 
kosten van geneeskundige ver-
zorging en keert een vergoe-
ding uit in geval van loonverlies 
(door ouderschap, ziekte of in-
validiteit). Ze heeft dus dezelfde 
rol als de ziekenfondsen, maar 
dan onder een publiek statuut. 
Daardoor is de inschrijving gra-
tis en wordt enkel het systeem 
van de verplichte verzekering 
toegepast.

De kennismakingsbrochure 
geeft een overzicht van de voor-
delen en de vergoedingen die 
het HZIV aanbiedt.

Voor meer informatie kan u te-
recht bij het FOD

PAB assistentie nodig?

Zoek je assistentie in jouw 
streek? BOL-BUDIV helpt je daar-
bij! 
Surf naar www.assistentie.net. 
Je kan jouw vacature daar plaat-
sen. Of bekijk de zoekertjes van 
persoonlijke assistenten. De 
website is erg gebruiksvriende-
lijk. Je kan ook zoeken per streek. 
Heb je problemen om een zoe-
kertje te plaatsen?
www.bol-budiv.be 

Samenvatting Vlaams 

Patiëntenplatform

Is 300 euro per kwartaal een 
haalbare drempel voor patiën-
ten? :
1. De drempel van 300 euro 

mag in geen geval verhoogd 
worden. 

2. Er zijn chronisch zieke patiën-
ten  die minder kosten heb-
ben en die ook willen genie-
ten van het statuut.

3. Er worden meer kosten ge-
maakt dan enkel geregistreer-
de kosten. Vb. vitamines, ho-
meopathie, hulpmiddelen.

Opmerkingen
Er moet rekening gehouden 
worden met de niet-geregi-
streerde noodzakelijke kosten .
Hulpmiddelen vragen van pa-
tiënten ook grote persoonlijke 
bijdrage

Besluit:  VPP zal een nota opstel-
len en aan het RIZIV bezorgen. 
Hopelijk houden ze rekening 
met deze opmerkingen.

Opgelet!
Vanaf 1 januari 2010 mag de af-
handelingstermijn van de dos-
siers niet meer bedragen dan  
6 maanden (in plaats van de 
huidige 8 maanden).

Als die termijn overschreden 
wordt, zullen van rechtswege 
verwijlintresten betaald moe-
ten worden.
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ALS-jeblief
vinden!” legt de staatssecretaris 
voor Sociale Zaken, belast met 
Personen met een handicap, 
Jean-Marc Delizée, uit. 

De invoering van de groene 
lijn zal 350.000 euro kosten. 
“We doen hier een belangrijke 
budgettaire inspanning om de 
drempel naar de administratie 
te verlagen,” vindt staatssecre-
taris Delizée. Een efficiënte en 
klantvriendelijke administra-
tie is een van de streefdoelen 
uit zijn beleidsnota. “De DGPH 
wordt een moderne admini-
stratie en haar dienstverlening 
verbetert stap voor stap. Het 
callcenter is daar een voorbeeld 
van. Het is het eerste callcenter 
in België waar het personeel van 
thuis uit kan werken.”

Jaarlijks bellen zowat 530.000 
mensen naar het contact cen-
ter van de DGPH. Alle oproepen 
voor de DGPH worden er gecen-
traliseerd. Het center werd op-
gestart in 2005 en was tot nu 
toe bereikbaar op 02 507 87 99. 
Dat wordt nu vervangen door 
het gratis nummer 0800 987 99. 
Het contact center is elke werk-
dag telefonisch bereikbaar tus-
sen 8u30 en 16u30. Mailen kan 
naar HandiN@minsoc.fed.be. 

lijkheid en sociale contacten.” 
Vandaag krijgt het project de 
SWIFT Prijs 2009, goed voor een 
beurs van 50.000 euro. De toe-
kenning van de prijs maakt het 
mogelijk het experiment bin-
nen de twee jaar om te zetten 
in een marktrijp product.

Nieuw op 1 maart: 

De groene lijn geeft gratis 

informatie aan mensen met 

een handicap

Vanaf maandag 1 maart kun-
nen mensen met een handicap 
via het nieuwe en gratis num-
mer 0800 987 99 terecht bij het 
contact center van de Directie-
generaal Personen met een 
handicap (DGPH). 

Mensen met een handicap kun-
nen er bellen met vragen over 
hun rechten, hun aanvragen, 
dossiers of brieven. “Het gratis 
groen nummer is een stap voor-
uit naar een optimale toeganke-
lijkheid van de diensten van de 
DGPH. Iedereen die een vraag 
heeft over zijn of haar rechten, 
kan die nu gratis stellen. Dit is 
geen overbodige luxe gezien 
heel wat aanvragers zich in een 
moeilijke financiële situatie be-

Ter herinnering, deze intresten worden 
tegen de wettelijke voet berekend en heb-
ben zowel betrekking op de maandelijkse 
bedragen als op de eventuele achterstal-
len. Ze worden automatisch uitbetaald 
aan de persoon met een handicap zonder 
dat die daarvoor een aanvraag moet in-
dienen

Prijs voor gedachtelezer die woorden 

kan spellen

Professor Marc Van Hulle en zijn team 
van het Laboratorium voor Neuro- en 
Psychofysiologie hebben een compact 
draagbaar toestel ontwikkeld dat het 
mogelijk maakt om te communiceren 
met mensen die door een motorische 
beperking niet in staat zijn te spreken of 
woorden in te tikken. De mind speller is 
een EEG-apparaatje waarvan de elektro-
nica door IMEC werd gemaakt. “Het ap-
paraat slaagt erin karakters te spellen, en 
kan in een geavanceerde vorm voorzien 
zijn van automatische woordvervolledi-
ging of zinsconstructie”, vertelt profes-
sor Van Hulle in Campuskrant. “We heb-
ben het systeem getest op een twaalftal 
patiënten die door een hersenbloeding 
getroffen waren en we zijn erin geslaagd 
woorden te construeren die hun gedach-
ten weergeven. Voor mensen die niet via 
spraak of bewegingen kunnen commu-
niceren, betekent dit een cruciale door-
braak in hun streven naar onafhanke-

Onderzoek ALS
Aangezien er verschillende onderzoeken naar ALS lopende zijn, kunnen er via de Liga giften gestort worden.

De ALS Liga ondersteunt regelmatig het onderzoek.

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

Voor een gift groter dan 30 euro ontvang je tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320
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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, firma’s, over-
heden, fondsen indient om financiële 
steun te verkrijgen. Met die financiële 
middelen kunnen we onze nieuwe doel-
stellingen rond het ALS zorgcentrum uit-
werken, hulpmiddelen aankopen en on-
derzoek stimuleren voor de PALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zet-
ten, uit te werken en indienen bij de 
desbetreffende organisaties. Dit kunnen 
nieuwe fondsen zijn, maar ook bestaande 
fondsen onderhouden bij al bekende or-
ganisaties voor de Liga. 
Het is dus zeer gevarieerd werk met veel 
voldoening.
Denk je dat je de persoon bent die wij zoe-
ken? Twijfel dan niet en neem zeker con-
tact met ons op voor meer informatie:
Stuur ons een e-mail:  
info@ALSLIGA.be.
Of neem contact op met het  
secretariaat 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 onder-
zoekscriteria van de ALS Liga in 
worden opgenomen. Deze visie-
tekst zal worden afgeleverd bij 
de bevoegde overheden, genees-
middelen industrie, politiekers, 
enz. 

Hiervoor zoeken wij patiënten, 
personen uit de medische en 
farmaceutische wereld en an-
dere geïnteresseerden.

Boekhoud(st)er
Werk je graag met cijfertjes? 
Heeft een jaarbalans geen ge-
heimen? Volg je graag de finan-
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.

ALS Evenementen

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

Op dit moment zijn er een aan-
tal grote evenementen op til. 
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers 
die deze volledig kunnen orga-
niseren, dit wil zeggen van A tot 
Z. (Zaal boeken, mailings verstu-
ren, artiesten contacteren, cate-
ring verzorgen…)

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

Dan ben jij de geknipte persoon 
voor ons!

Wij zijn constant op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die voor 
ons evenementen op poten wil-
len zetten! De organisatie van 
een evenement neemt veel tijd 
in beslag, welke ons echter ont-
breekt.

Profiel:
– Je bent laatstejaars of hebt 

een diploma in evenementen-
organisatie, of je hebt er erva-
ring in

– Je bent sociaal geëngageerd of 
doet graag vrijwilligerswerk

– Je bent punctueel en kunt 
goed afspraken nakomen

Vrijwilligers gezocht voor allerlei taken

Voor bijkomende inlichtingen in verband met één van onderstaande vacatures neem je contact op met het secreta-
riaat 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 dringend

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

– Je bent communicatief en organisato-
risch ingesteld.

Aarzel dan niet en neem contact met ons 
op:
Evy Reviers
Kapucijnenvoer 33 bus 1
3000 Leuven
016/23.95.82
info@alsliga.be

Administratieve krachten
Wie steekt een handje toe bij de admini-
stratie van de ALS liga? Door de veelheid 
aan taken is er zeker iets waar je kan aan 
meewerken: opzoekingswerk op inter-
net, informatie bundelen tot een dossier, 
opstellen van brieven, opvolging van de 
briefwisseling, ... De vereisten liggen niet 
hoog. Maar vlot werken met internet, e-
mail, Word, Excel, … zijn zeker een meer-
waarde.

Het leukst is als je ons kunt vervoegen op 
het kantoor te Leuven. Maar er zijn vol-
doende taken die je ook thuis kunt uitvoe-
ren.

Technieker of 
mecanicien gezocht

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

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

Steek je graag de handen uit de 
mouwen? En heb je een beetje 
kennis van techniek?

Neem dan zeker contact met ons 
op, want dan ben jij de persoon 
die we zoeken: Stuur ons een e-
mail: info@alsliga.be of neem 
contact op met het secretariaat 
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 fototoe-
stel? 
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, Foto’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 nummer 
016/23 95 82

Hulp in thuiszorg
Doe je graag boodschappen voor 
of samen met zieke personen? 
Of wil je gaan wandelen met 

Hebt u een zoekertje of
een vraag? 

Laat het publiceren in 
de nieuwsbrief.
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Giften van 10/11/2009 tot en met 15/02/2010 
Alfonso Concetta Ans
ALS M&D Leuven
Bleeckx Ben Mechelen
Boeckx Ida Diest
Boeve-Ide Wervik
Bosmans Gerda Opoeteren
Bosmans Jose Bilzen
Brondeel-Wauters Aalst
Bronselaer Paul Liedekerke
Bulte Willy Roeselare
Caers Paula Turnhout
Callens Etienne Tielt
Cas Willy Wuustwezel
Casier Daniel Lo-Reninge
Cherrette Agnes Erps-Kwerps
Clerinx Jozef Oostende
D’Angelo Adelio Dilsen-Stokkem
DDB Brakel
De Belder Arthur Booischot
De Bels Jean-Francois Diksmuide
De Cauwer Harald Zoersel
De Ceuleners Magda Koersel
De Dooy Robrecht Everberg
De Hauwere Maria Schelle
De Neubourg Jan Schelle
De Ron-Weygantt Berchem
De Roo Petra Lo
De Smet Godelieve Pittem
De Wilde Anna Antwerpen
De Win Simon Meise
Debaere-Vroman Waregem
Declercq-Vandemeulebroucke Sint-Kruis 
Brugge
Degens Rita Brussel
Degrieck Louis Torhout
Delporte-Hollevoet Noel Wijtschate
Delvaux Lucas Gent
Dermul Martine Meise
Desnyder Herve Bertem
Devos Marcel Kapellen
Devos Rafael Ooigem 
Devos-t’Kint Frank & Marie Rose Oeselgem
Dewael Romain Tongeren
Dezeure Guido Middelkerke
Dobbelaere-Billiet Varsenare
EANDIS tav Desomer Luc Melle
Engelen Frans Hoboken
Ernst Young BVBA Diegem
Evenepoel Martine Dilbeek
Evers Marc  Strombeek-Bever
Freson-Vrijsen Brustem
Fripiat-Cosse Liege
Frippiat Celine La-Roche-en Ardenne
Frippiat-Cosse Liege
Froeyman Roland Roeselare

Geerinck Denise Laarne
Geerts Marcel Harelbeke
Gemeente Kluisbergen Kluisbergen
Gerono Paul Natoye
Gevers Viviane Dessel
Ghijsels Etienne Halle
Gilis Angele Geel
Gommers-Ansons Loenhout
Goossens Lutgarde Bilzen
Graulus Julia Tervuren
Grodent Paul Liege
Grodent Veronique Grace-Hollogne
Gruwier BVBA Zonnebeke
Guillemyn-Gayse Izegem
Hendriks-Van Rooijen Kessel-Lo
J.C General Service CVBA Beerse
Jacobs-Couwels Grobbendonk
Lambert-Zahren Kortrijk
Lauwers-Louis Mechelen
Leemans Fernand Montenaken
Lemaire Suzanna Zedelgem
Libotton Andre Bonheiden
Lodewyckx Rosalia Laken
Luypaert Paula Bonheiden
Marien Chantal Braine l’Alleud
Mathys Bernadette Hoboken
Mazereel-Leniere Vleteren
Meesters Omer Schonberg/Schoenberg
Michiels Maria Tisselt
Milants Jan Diepenbeek
Moureau hugues Brye
Mulleners-Coenen Tongeren
Olbrechts-Vandervorst Koksijde
Passagez Veronique Liege
Peeters bvba Alken
Peeters-Vanspauwen Bree
Pequeur-Vanooteghem Wevelgem
Picart Paula Vilvoorde
Pipeleers Marnique Ulbeek
Planas Maria Genk
Porres-Bormans  Zemst
Potteau Joseph Heule
Provoost Gilbert Nieuwpoort
Quintens Lode Everberg
Rigaux Luc Zottegem
Rijken-Beckers Mol
Roelandt Arie Haaltert
Roelstraete Gilbert Menen
Roodhooft Germaine Nijlen
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Ryken-Beckers Balen
Sabbe-Decouter Bredene
Sagaert Agnes Waregem
Schelfhout Lydia Kemzeke
Scheveneels Susanna Erps-Kwerps

Schiffeleers Andre Nieuwerkerken
Schippers Jean-Marie Brasschaat
Spiritus Marie-Jeanne Erps-Kwerps
Spiritus-Weytjens Linter
Stevens-Bervoets Schoten
Storkebaum Erik Blanden
Tack Griet Wevelgem
Taveirne-Soete Blankenberge
Teughels Marie Sint Katelijne Waver
Theeten Gerard Rixensart
Theuninck Freddy Zarren
Thienpont Beatrice Sint-Amandsberg
Thierie Mady Galmaarden
Thys Hilda Berchem
Truyts Jozef Berchem
Uyttebroek Imelda Linter
Van Calster Maria Haacht
Van Can-Cogniaux Tervuren
Van De Plas Paul Holsbeek
Van Den Broucke Johan Sint Andries 
Van Der Spiegel-Slembrouck Aalst
Van Driessen Mieke Merelbeke
Van Dyck Wilfried Balen
Van Eeghem Ghislaine Brugge 2
Van Espen Marcella Werchter
Van Goethem-Van Praet Hoboken
Van Hauwenis Edmond Willebroek
Van Hauwenis Iris Londerzeel
Van Herck-Van Belleghem Neerpelt
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Mol Hugo Erembodegem-Aalst
Van Trimpont Dirk Geraardsbergen
Vandaele Ursmar Brugge
Vandenhende-Vervisch J Zwevegem
Vander Linden Johan Mater
Vanhauwaert Roger Wevelgem
Vanhove Elisabeth Stroombeek-Bever
Vanlerberghe Bart Gent
Verbelen Mireille Izegem
Verboven Maria Herentals
Verbrugghe Anny Kortrijk
Verhees Eline Baarle-Hertog
Verstockt Annelies Kampenhout
Verstockt Bart Steenokkerzeel
Vranjes Mirjana Berchem
Vrijs Guy Paal
Weijtens-Pieters Paul Bocholt
Wijnants Herman  Linter
Willems Rita Sleidinge
Wittens Josephine Bonheiden
Wouters Hildegarde Herentals
Wuyts Albert Zellik
Wyckmans Gilberte Sint-genesius-Rode

Voor uw gift groot of klein, moet je bij de ALS Liga zijn.
BE28 3850 6807 0320 is het nummer van onze bank, de groep zegt U van harte dank.

Vanaf 30 euro ‘s jaars een fiscaal attest, zo blijft de vereniging draaien op z’n best.
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Geen bloemen of kransen maar 
eventueel een gebaar aan de  
ALS Liga België vzw.
Via rek. n° BE28 3850 6807 0320 met de 
vermelding “ter nagedachtenis van...”

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

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

dezelfde ziekte.
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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.

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-
cifiek 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

Revalidatieziekenhuis Inkendaal,
Inkendaalstraat 1, 
1602 Vlezenbeek, 02/531.53.13
florence.moreau@inkendaal.be

AZ VUB, Laarbeeklaan 101, 
1090 Brussel, 02/477.88.16
sara.bare@az.vub.ac.be

UCL Saint-Luc, AV. Hippocrate 10, 
1200 Bruxelles, 02/764.13.11
vandenbergh@nchm.ucl.ac.be

CHR de la Citadelle, Boulevard du 12ème 
de Ligne 1, 4000 Liège,
04/225.69.81
al.maertens@chu.ulg.ac.be

Uiteraard kan je ook steeds terecht op de 
afdeling neurologie van
het ziekenhuis in uw buurt of bij de plaat-
selijke neuroloog.

Nuttige contactadressen 
van de Neuromusculaire 
Referentiecentra (NMRC’s)





ALS Zorgcentrum: MIDDELPUNT


