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“ALSof
de bliksem 

je treft”

SPIERZIEKTE

Wat is ALS precies?
b Bij ALS (Amyotrofe Lateraal
Sclerose) gaan de cellen in de
hersenen die zorgen voor de over-
dracht van prikkels via de zenu-
wen naar de spieren om nog on-
bekende redenen stuk. Daardoor
werken de spieren niet meer en
sterven ze af. Het is een progres-
sieve ziekte die onomkeerbaar
leidt tot de dood door verstikking.

Maar de levensverwachting van
elke patiënt is anders. Sommigen
sterven al na enkele maanden,
maar er zijn ook patiënten die het
nog 25 jaar uitzingen. De wereld-
beroemde astrofysicus Stephen
Hawking heeft al vijftig jaar ALS
en leeft nog steeds. Maar hij is
ook op dat vlak een unicum. De
gemiddelde levensduur is twee
tot drie jaar.

“In tien procent van de gevallen
is ALS een familiale ziekte”, zegt
Ludo Van Den Bosch. “Een erfelij-
ke afwijking van de genen die van
ouder op kind wordt doorgege-
ven. De overige negentig procent 
heeft geen familie met ALS. In
hun geval weten we niet waar de
ziekte vandaan komt. Het is alsof
je door de bliksem getroffen
wordt.”

Is ALS een zeldzame ziekte?
De ziekte treft zes tot zeven men-

sen per 100.000 en komt overal
ter wereld voor. Wereldwijd lijden
meer dan 350.000 mensen aan

ALS. In België een duizendtal. In
ons land overlijden jaarlijks 200
mensen aan de ziekte en komen
er per jaar ongeveer evenveel pa-
tiënten bij.

Hoe ver staat het 
wetenschappelijk onderzoek?

Onderzoekers hebben een gen
geïdentificeerd dat het ALS-ziek-
tebeeld bij de zebravis wijzigt.
Het uitschakelen van dat gen bij
die vis doet de ziekte verdwijnen.
Het zenuwstelsel van de zebravis
vertoont grote gelijkenissen met
dat van de mens. En bij proeven
op muizen blijkt dat het blokke-
ren van het gen de levensver-
wachting verbetert. Of dat ook bij
de mens zo is, dat moet verder on-
derzoek uitmaken. 

Momenteel is er slechts één er-
kend medicijn, Rilutek, dat de le-
vensduur van de patiënten ver-
lengt. Maar genezen doet het
niet.

Volgens de Leuvense onderzoe-
kers is er hoop dat er op langere
termijn een geneesmiddel zal ge-
vonden worden voor de geneti-
sche variant. Of dat voor de ande-
re 90 procent ook zal zijn, is nog
maar de vraag. “Het is dan ook
een bijzonder complexe aandoe-
ning”, aldus de Leuvense profes-
sor. “Het kan zelfs zijn dat het een
combinatie is van verschillende
ziektes.”

Welke rol speelt ons land in dat 
onderzoek?

In hun Leuvense VIB-lab bestu-
deren Wim Robberecht en Ludo
Van Den Bosch al twee decennia

de mysterieuze oorsprong van de
spierziekte. “Onderzoekers zijn
nu wereldwijd op zoek naar de
factoren die de duur van de ziekte
beïnvloeden. Dat is het Project
MinE”, legt Ludo Van Den Bosch
uit. “Elk land heeft zich geënga-
geerd om een aantal DNA-stalen
van ALS-patiënten te verzamelen
en die te onderzoeken. Door al
die genetische variaties in kaart te
brengen, kunnen we via culturen
en onderzoek op dieren tot mo-
delsystemen komen, die we ver-
volgens hopen te vertalen in the-
rapeutische strategieën. Er zitten 
er al een aantal in de pijplijn,
maar een medicijn of een therapie
is er nog niet. Er is nog een lange
weg te gaan.”

Doet de farmaceutische 
industrie voldoende?

Critici wijzen er op dat ALS-pati-
enten commercieel niet interes-
sant zijn omdat ze niet lang ge-
noeg leven. Vanuit puur econo-
misch oogpunt is even duur
onderzoek naar bijvoorbeeld MS-
patiënten lucratiever. Er zijn on-
geveer evenveel mensen die lijden
aan multiple sclerose als aan ALS,
maar MS-patiënten sterven niet
aan hun ziekte en slikken dus veel
langer medicijnen.

Zo cynisch wil professor Van Den
Bosch het niet bekijken. “Maar
een economische motivatie speelt
natuurlijk altijd mee. De farma-
ceutische industrie doet wel de-
gelijk onderzoek. Maar dat is
duur, er is maar zoveel geld voor-
handen en de successen zijn
schaars en onvoorspelbaar. Van-
daar dat het meeste onderzoek 
naar ALS gebeurt vanuit academi-
sche hoek.”

Toch is er voor de farmasector
ook een financiële motivatie. We-
tenschappers zien onderzoek
naar ALS als een opstapje naar re-
medies voor andere neurologi-
sche aandoeningen, zoals de ziek-
te van Alzheimer en Parkinson. 

WIM DAENINCK

De wereld is weer klaar
voor een nieuwe Ice
Bucket Challenge.
“Het initiatief bracht

het onderzoek naar ALS in 
een stroomversnelling”, zegt 
de Leuvense bioloog Ludo 
Van Den Bosch. Samen met 
neuroloog Wim Robberecht, 
een wereldautoriteit op het 
vlak van ALS, doet hij al 
twintig jaar onderzoek naar 
de geheimzinnige ziekte. 
“Het is alsof de bliksem je 
treft.”

Ice Bucket Challenge zamelt opnieuw fondsen in 
voor mysterieuze en ongeneeslijke aandoening

LUDO VAN DEN BOSCH
ALSonderzoeker

‘‘Dankzij de Ice Bucket 
Challenge hebben wij 
ons werk vijf keer 
sneller kunnen 
afmaken’’

Kris Vanmarsenille
Hoofdredacteur

gvabrieven@mediahuis.be
@KrisVanmarsenille

Een bord te ver 

H ier stopt de beschaving”, hadden ze op hun bord ge-
schreven. En gelijk hebben ze. De actie die enkele
buurtbewoners tegen restaurant De Vogelenzang in
Schilde voeren, kun je op geen enkele manier als be-

schaafd bestempelen. 
Tot gisterenavond stond vlak bij het restaurant een enorm

publiciteitsbord met een aantal beschuldigingen: bouwover-
tredingen, milieudelicten, lawaaioverlast, drugs en prostitu-
tie, ratten en om in stijl af te sluiten: krapuul. Uiteraard wil de
restauranthouder klacht indienen tegen deze beledigingen,
maar de makers van het bord overtreffen menige andere kla-
ger in vindingrijkheid en sluwheid: “Staat er op ons bord er-
gens te lezen dat we De Vogelenzang viseren?” 

Een mens vraagt zich af hoe het zo ver is kunnen komen. De
Vogelenzang bestaat al sinds 1904, maar door een uitbreiding
van de terrassen en het grote succes van de zaak is de hinder
voor de omwonenden toegenomen. Dat die daar iets proberen
aan te doen, lijkt logisch. Praten kan helpen, het gemeentebe-
stuur inschakelen eventueel ook, de politie bellen is een mo-
gelijkheid, een petitie beginnen is een volgende stap, een bord
met beledigingen plaatsen is een stap te ver. In In de Gloria
zou het niet hebben misstaan, in de echte wereld is het een
miskleun. 

Vreemd toch dat in een gemeente als ’s Gravenwezel, niet be-
paald dichtbevolkt met behoeftige mensen die moeten vech-
ten voor een plekje in de samenleving, zo veel onbegrip en
onverdraagzaamheid kan bestaan. Maar helaas is ’s Graven-
wezel geen uitzondering. We zijn al wat gewend in dit overbe-
volkte, verwende, verzuurde landje: klachten tegen kinder-
crèches, tegen honden en hanen, kinderboerderijen, zomer-
bars, hagen en muurtjes, zigeuners, hangouderen en
petanquespelers… 

Om de haverklap zitten buren elkaar in de haren, en het
vreemde is dat dit nog vaker gebeurt in kleinere gemeenten
dan in de stad, waar de mensen echt dicht bij elkaar wonen en
veel meer last hebben van elkaars geluiden, elkaars auto’s en
spelende kinderen. De Sinksenfoor en enkele klachten tegen
nachtlawaai door cafés niet te na gesproken, halen burenru-
zies in de stad zelden het nieuws. Het buurtbemiddelingsteam
van de stad Antwerpen verricht op dat vlak uitstekend werk. 

Ook veel kleinere steden hebben al zo’n team, of zouden er
eentje kunnen gebruiken. Er zal in de toekomst immers niet
méér woonruimte ontstaan, er zal niet minder lawaai zijn, er
zullen niet minder auto’s rijden. Bewoners van kleinere ge-
meenten willen vaak tegen beter weten in de illusie van ‘den
buiten’ koesteren, terwijl er in dit verstedelijkte Vlaanderen
nog nauwelijks ‘buiten’ is. We zullen almaar vaker met onze
buren moeten praten en onderhandelen om aangenaam te
kunnen samenleven. Laten we dat dan ook doen, zonder ad-
vocaten en rechters, met een bemiddelaar als het nodig is,
maar liefst gewoon van buur tot buur. 

Dus, beste bewoners van de wijk Vogelsanck, maak brand-
hout van dat bord en praat, praat, praat. Als beschaafde men-
sen, niet als krapuul.

S T A N D P U N T
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Ziekte spaart ook beroemdheden niet
b De Britse kosmoloog Stephen Hawking 

(1942) is allicht de bekendste ALSpatiënt.
Maar niet de enige. 

b Fons Bastijns (1947–2008), voetballer bij 
onder meer Club Brugge.

b Lou Gehrig (19031941), Amerikaans 
honkballer. In de VS wordt ALS ook wel 
‘Lou Gehrigdisease’ genoemd.

b Emiel Goelen (1949  2015), tv presentator

b Jimmy Johnstone (19442006), Schots 
voetballer

b Sylvia de Leur (19332006), Nederlands 
actrice

b Charles Mingus (19221979), Amerikaans 
jazzmuzikant

b David Niven (19101983), Brits acteur
b Mao ZeDong (18931976), Chinees dicta

tor

b De tweede
editie van de

Ice Bucket
Challenge
hoopt op-

nieuw veel
geld in te za-

melen voor onder-
zoek naar de spierziekte ALS.

De Ice Bucket Challenge was dé zo-
merhype van 2014. Ze begon in de
VS en waaierde vervolgens uit over
zowat de hele wereld. Tienduizenden
filmpjes en foto’s van Hollywoodster-

ren en Jan met de petten overspoel-
den de sociale media. In vier weken
tijd kreeg de ALS Association 105 mil-
joen euro aan giften binnen, terwijl
dat normaal gezien 2,3 miljoen is.
Uiteindelijk klokte de teller af op 215
miljoen euro. De Belgische ALS Liga
kreeg 310.000 euro aan donaties.

Dat geld ging vrijwel volledig naar het
DNA-onderzoek in Project MinE.

De ALS Liga wil vanaf nu elk jaar een
Challenge organiseren, tot er een medicijn
is gevonden tegen de ziekte. Misschien wel
even belangrijk als de centen was het feit
dat de Challenge het grote publiek bewust
maakte van het bestaan en de complexiteit
van de ziekte.

En wat goed is, verdient opvolging. Thuis-
actrices Leah Thys (Marianne) en Marleen
Merckx (Simonneke) zijn in ons land am-
bassadeurs van de Ice Bucket Challenge en
gaven begin deze week al het goede voor-
beeld door een emmer ijswater over zich 
heen te kieperen en meteen anderen te no-
mineren om hetzelfde te doen én te
doneren. (wd)
i www.alsliga.be

Succesvolle actie keert vanaf nu elk jaar terug

‘Thuis’-BV’s voelen nattigheid
De kans is reëel dat u ook deze

zomer overspoeld wordt door
beelden van bekende en

minder bekende mensen
die bij hun volle verstand

ijsemmers over hun
hoofd kieperen. Thuisactrices Leah Thys en Marleen 

Merckx (groot beeld links) kieperen er op 
los. Topmodel Anouck Lepere en cabare
tier Mong Rosseel kijken toe. FOTO'S BELGA

b Marc Brants (54) was tot 2012 coör-
dinerend directeur bij de Antwerpse
scholengroep Antigon van het Ge-
meenschapsonderwijs, waartoe onder
meer de athenea van Antwerpen en
Deurne behoren. Een levensgenieter
pur sang, gedreven door zijn beroep.
En toen sloeg de diagnose in als een

bom: ALS. Verwachte levensduur: drie tot vijf jaar.
Zijn gevecht met de ziekte en met de tijd schreef

Brants, echtgenoot, vader en grootvader, van zich af
in een beklijvende blog en later ook in een boek. Zijn
levensverhaal Ik verander kwam in juni uit bij uitge-
verij Vrijdag.

b Waarom hebt u dit boek geschreven?
Zoals de eerste zin van mijn boek zegt, wil ik niet

dood gaan. Toch niet nu al. Ik ben nog niet uitge-
leefd. Maar ALS, dat smeerlappeke, beslist daar an-
ders over. Met de dood voor ogen denk je meer na 
over wat je leven betekend heeft. In de voltooid ver-
leden tijd, ja. Ik zocht voor mezelf uit wat ik aan 
waarden heb overgedragen. Mijn handen verlamden
snel, maar ik wilde toch meer meegeven dan de 
blogs die ik had geschreven. Met behulp van een la-
serpen op mijn leesbril, waarmee ik letters aantik op
een klein toestenbord, zwoegde ik letter per letter
aan het essay ‘Ik verander’, waarmee het boek be-
gint. Freya (Piryns, Groen-politica en collega, red.) 
hielp me bij mijn project en vond al vrij snel een uit-
gever. Uitgeverij Vrijdag heeft het allemaal samen-
gebracht in een document dat mijn boek is gewor-
den. 

b Uw laatste blogbijdrage, in juni, leest don
ker. Bent u het strijden moe?

Mijn lijf gaat verder achteruit. Mijn gemoedstoe-
stand is wisselvallig. Dat de laatste stukken op de
blog donker zijn, heeft ook te maken met de energie
die ik over heb. Als ik me goed voel, wil ik liever wat
anders doen dan schrijven. Als ik me goed voel, wil
ik weg uit die kleine afgebakende wereld en mensen
zien. Het warme weer doet me goed. Het brengt wat
meer leven in een mens.

b Hoe staat u tegenover de Ice Bucket Challen
ge?

Het was een beetje een mediacircus, maar het heeft
er wel voor gezorgd dat ALS bekend werd. Bij het
grote publiek, maar ook bij beleidsmakers. Feit is 
dat er nog geen effectieve resultaten zijn geboekt en
daar is geld voor nodig. ALS-patiënten leven te kort
voor uitgebreid onderzoek, dus is er een boost aan
middelen nodig. Vorig jaar kon ik zelf nog een ijs-
koude douche nemen, dat is nu moeilijker. 

b U noemt ALS een ‘smeerlappeke’. Uit die be
naming klinkt boosheid. Is er ook aanvaarding 
of berusting? Hebt u zich kunnen verzoenen 
met het idee van de dood?

ALS is een venijn, een ongrijpbaar vernielend ding,
maar toch heel aanwijsbaar. Door het niet bij naam
te noemen, wil ik het vernederen, wellicht uit boos-
heid. Je kunt de ziekte niet negeren, ze laat zich ie-
dere dag meer voelen. Er is geen andere weg dan
aanvaarden. Kleine krampen gieren iedere seconde
van de dag door mijn lijf, nu al drie jaar. Zo kondigt
dat smeerlappeke aan welk spiertje wordt uitgescha-
keld. Het zorgt voor een verscheuring tussen lijf en
geest en emotie. Je voelt alles en je blijft dat ook be-
seffen, maar je lijf is verlamd en kan niets meer naar
buiten toe kanaliseren. Het lijdt tot pure verkrop-
ping en uiteindelijk zul je niet anders kunnen dan
berusten, moegestreden en uitgeput. De dood zal
dan een verlossing zijn. Maar zo ver ben ik nog niet.
Dat is dat smeerlappeke nog niet gegund.  (wd)

i marcbrants.blogspot.be

Antwerpenaar Marc Brants 
schreef boek over 
“dat smeerlappeke”

“ALS is een 
ongrijpbaar venijn”
Hoe ga je om met het uitgestelde doodvonnis 
dat een ALSdiagnose voorlopig nog is? De 
Antwerpse schooldirecteur Marc Brants 
schreef er een beklijvend boek over.

Marc Brants: “Uiteindelijk zal ik
niet anders kunnen dan berus

ten. De dood zal dan een
verlossing zijn. Maar zo ver ben

ik nog niet.” FOTO GVA


