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Geef ALS jouw steun!
Geef ALS een stem!

Geef om ALS!
Wanneer ALS 

je leven overvalt… 
valt je lichaam stil.©

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

opEnInGSUrEn
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
9.00 u tot 12.00 u / 13.00 u tot 16.00 u
woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator 0496 46 28 02

AMBASSADEUrS
Herman Van rompuy
(Project Mine)
President em. van de Europese raad
Simon Mignolet 
(Project Mine)
doelman Rode Duivels / Liverpool F.C.
Leah thys
actrice - Marianne uit Thuis
Marleen Merckx
actrice - Simonne uit Thuis
Erik Goris
acteur - Rob uit Familie
Mong rosseel
cabaretier - Vuile Mong
Katrien Verbeeck
zangeres - Kate Ryan
David Davidse
zanger-acteur
Marc pinte
radiopresentator - Radio 2
Anouck Lepère
model

BEzoEK onzE WEBSItE ALS.BE

 Facebook vind ons op ALS Liga - Ligue SLA

BE A HEro!
Wil jij na je diagnose in actie schieten en de buitenwe-
reld bewust maken van de ALS-problematiek die jou 
en andere pALS treft?

neem contact met ons op en Be A Hero!

Nieuwsflash!

VoorWoorD VAn EVY

2018

De warmste periode van het jaar is volop aan de gang. 
Dat merken we aan de talrijke acties die via de Warm-
ste Week geregistreerd werden ten voordele van de 
ALS Liga. Iedereen die iets ondernomen heeft, hoe 
groot of klein ook, zijn we enorm dankbaar om mee 
te vechten in onze strijd tegen ALS. Nog enkele weken 
en Music for Life loopt helaas ten einde. Wil je nog 
iets ondernemen? Het is nog niet te laat om een last 
minute actie op touw te zetten en een extra warm mo-
ment te creëren. 

De fenomenale warmte van Music for Life trekken we 
graag door naar 2019. ALS Liga België stapt mee in de 

organisatie van tour du ALS, een (fiets) 
evenement waarbij honderden fietsers, 

hardlopers en wandelaars de Mont 
Ventoux in Frankrijk trotseren om geld 
in te zamelen ten voordele van weten-
schappelijk onderzoek naar ALS. 

2019 wordt niet alleen een jaar vol nieuwe acties en 
evenementen. Ook de wetgeving omtrent mobili-
teitshulpmiddelen wordt in een nieuw jasje gestoken. 
Daarnaast kondigde minister Vandeurzen een aanzien-
lijke investering van niet minder dan 100 miljoen euro 
aan ter ondersteuning van het Vlaamse zorggarantie-
beleid voor personen met een handicap. Lees verder 
in het magazine wat er allemaal voor jou verandert. 

Zoals jullie weten werkt de ALS Liga gratis voor pALS en 
hun familie. Er wordt namelijk geen lidgeld gevraagd 
om je te registreren bij de ALS Liga en om beroep te 
doen op onze diensten. Daarom vragen we een vrije 
bijdrage te doen om de werking van de Liga te blijven 
garanderen. Wens je een fiscaal attest te ontvangen 
in het voorjaar van 2019? Doneer voor 31 december 
een som vanaf 40 euro om recht te maken op fiscaal 
voordeel.

We wensen jullie alvast een gelukzalige kerstperiode 
en een spetterend eindejaar! Vergeet ook niet onze 
tips te lezen om op een aangename manier de winter 
door te komen.

ontdek ALS tv!
BLijf up-To-daTe!

 

Bezoek ALS tv voor alle nieuwe reportages, documen-
taires, nieuwsverslagen en meer!

2018 loopt op zijn einde. We hopen dat ieder van jullie een geweldig jaar had met 
veel mooie en hartverwarmende momenten. 

Wanhopig op zoek naar het juiste kerstcadeau maar 
geen inspiratie? Geen nood want wij hebben de ide-
ale oplossing! Bezoek onze ALS webshop en kies een 
origineel geschenk uit. Je scoort niet alleen bij degene 
voor wie je pakje bedoeld is, je steunt daarbovenop 
nog eens het goede doel. Ook onze eindejaaractie 
wenskaarten is te bestellen via de webshop. 

Hoop hebben is mooi, hoop geven nog mooier. Do-
neer nog voor 31 december 2018 een bedrag van 40 
euro of meer en ontvang een fiscaal attest in het voor-
jaar van 2019 om 45% belastingvermindering te krij-
gen op de giften gedaan in 2018. Dankjewel uit naam 
van alle pALS!

https://als.be/alstv/nl/node/2770?id=4_LAivjSWGc
www.ALS.be
https://als.be/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://als.be/nl/contact
https://als.be/nl/Wat-kan-jij-doen-ChallengeALS
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://www.als.be/nl/MFL18
https://www.als.be/nl/Tour-du-ALS-2019
https://www.als.be/node/151
https://www.als.be/nl/Eindejaarscampagne
http://ALS.be/alstv/
https://alsshop.be/nl
https://www.als.be/nl/Eindejaarscampagne
https://als.be/doneer?doel=ALS%20Liga
https://als.be/doneer?doel=ALS%20Liga


Myassist werft aan! 
Voor de begeleiding van budgethouders (zowel meer-
derjarigen, PVB als minderjarigen PAB) met het opstar-
ten en optimaal gebruiken van hun budget, zoeken we 
een gedreven coach en coördinator.

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

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

MyAssist
• staat elke PAB- of PVB-budgethouder bij in zijn/haar 

zoektocht naar de gewenste zorgondersteuning
• helpt u als budgethouder bij de opstart van uw PAB 

/ PVB;
• zoekt mee naar de voor u beste manier om uw zorg 

zo goed mogelijk te organiseren;
• ziet mee toe dat uw budget op een zo efficiënt mo-

gelijke manier beheerd wordt zodat u op het einde 
van het jaar niet voor verrassingen komt te staan;

• denkt mee en/of onderhandelt mee bij contacten 
met zorgaanbieders;

• ondersteunt u in de mate die u wenst met de admi-
nistratie van uw budget naar het VAPH toe.

Kortom, MyAssist is uw garantie op een budgetbeste-
ding volgens uw wensen waarbij uw kwaliteit van le-
ven voorop staat. U neem zelf de regie in handen over 
uw zorg! 
En omdat wij van mening zijn dat uw PVB / PAB er is 
voor uw zorg, houden wij onze tarifering nog steeds 
zeer laag: 50,00 euro voor een verkennend gesprek 
ongeacht de duur; 50,00 euro per uur voor aanvullen-
de intensieve begeleiding met een forfaitaire verplaat-
singskost van 20,00 euro indien ons consult niet in ons 
kantoor in Leuven plaatsvindt.

Wenst u zich aan te sluiten en/of heeft u interesse in 
een verkennend gesprek? Contacteer ons via email 
info@MyAssist.be of telefoneer naar 016/23 95 82

Onder het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld 
uit’ zoekt het ALS Liga team, bestaande uit CEO Evy 
Reviers (fietsen) en PR & Events Officer Lisa Castro 
(wandelen), nog deelnemers, vrijwilligers en sponsors 
om van Tour du ALS opnieuw een spetterende editie te 
maken. Deelnemen kan als fietser, wandelaar of hard-
loper en kost 125 euro. Hiervoor krijg je een aangepast 
tenue ter beschikking net als de professionele verzor-
ging van het Rode Kruis. Van elke deelnemer wordt 
daarnaast verwacht een bedrag van 1500 euro in te 
zamelen door middel van sponsoring of door het or-
ganiseren van activiteiten. Dit bedrag zal aangewend 
worden om het wetenschappelijk onderzoek naar ALS 
te financieren. In de aanloop van het evenement krijg 
je praktische tips hoe je het beste dat bedrag kan inza-
melen. Duidt ook zeker het land België aan als je regis-
treert. Het land van herkomst dient namelijk als filter 
om de ingezamelde gelden te verdelen. Registreren als 
deelnemer kan je hier.
Ook patiënten zijn meer dan welkom om deel te ne-
men. Zij krijgen een kortingscode en betalen de regis-
tratiekosten niet. Er wordt wel verwacht om de som 
van 1500 euro in te zamelen. Patiënten die zelf niet 
meer kunnen trappen, hebben de mogelijkheid om 
met een begeleider op speciale fietsen (Haze Pino) 

de Mont Ventoux te beklimmen. Deze fietsen zijn gra-
tis ter beschikking, net als aangepaste verzorging ter 
plaatse.
Voel jij je eerder geroepen om als vrijwilliger alles in 
goede banen te leiden? Dan hebben we ook jou nodig. 
Via de site van Tour du ALS kan je je aanmelden als vrij-
williger voor verschillende taken. Let wel, als je je hebt 
ingeschreven wordt er verwacht dat jij je 100 procent 
inzet voor je toegewezen opdracht. Inschrijven kan je 
hier.
Bij een groot evenement als Tour du ALS mogen spon-
soren uiteraard niet ontbreken. Mede dankzij de fi-
nanciële en materiële middelen van externe partners 
kunnen we van Tour du ALS een groot succes maken. 
Bedrijven of particulieren die geïnteresseerd zijn om 
financiële of materiële middelen ter beschikking te 
stellen, kunnen een mail sturen naar events@ALS.be. 
Wij komen persoonlijk langs om meer uitleg te geven 
over de Tour en stellen graag een sponsorpakket op 
maat op.
Twijfel niet langer en schrijf je in voor een ongetwijfeld 
onvergetelijke ervaring waarbij pALS de negatieve kan-
ten van hun ziekte omzetten naar iets positiefs samen 
met hun vrienden, familie en andere sportievelingen 
met het hart op de juiste plaats. 

tour Du ALS
Iedereen in de startblokken want op 
29 mei 2019 wordt in het Franse Ma-
laucène het startschot gegeven voor 
de achtste editie van tour du ALS, een 
(fiets) evenement waarbij honderden 
fietsers, hardlopers en wandelaars de 
Mont Ventoux trotseren ten voordele 
van wetenschappelijk onderzoek naar 
aLS. ook dit jaar belooft het een editie 
te worden waarbij samenhorigheid en 
verbroedering primeren. tijdens deze 
achtste editie zal aLS Liga België name-
lijk de handen in elkaar slaan met  de 
oorspronkelijke organisator Stichting 
ALS nederland om het evenement een 
internationaler karakter te geven. 

Bijklussen
dit moet je er zeker 
over weten.

Een mogelijkheid om je zorgondersteu-
ning te regelen binnen je pVB is het ge-
bruik maken van een bijklusser. Deze 
meldt zich dan aan via een platform als 
bijklusser en kan tot 6.130 euro netto per 
jaar bijverdienen zonder dat hij er belas-
tingen dient op te betalen.

Alleen, het is wel oppassen dat jouw bij-
klusser niet over het bedrag van 6.130,00 
euro gaat. Het is immers zo dat de kosten 
die een deeleconomie-platform aanre-
kent tevens in rekening worden gebracht 
van het maximaal te verdienen bedrag. 
als het deeleconomie-platform bijvoor-
beeld een bijdrage vraagt voor de verze-
kering van jouw bijklusser van bv. 2 euro 
dan betaal jij aan het platform voor een 
bijklusser die 10,00 euro per uur verdient, 
12 euro per uur.  Voor de bepaling van het 
belastingvrije bedrag wordt tevens het 
volledige tarief van 12 euro in rekening 
genomen en niet de 10,00 euro die de 
bijklusser effectief krijgt. Het is dus in zijn 
eigen belang dat de bijklusser dit weet en 
daar ook rekening mee houdt. 

Het overschrijden van het bedrag van 
6.130,00 euro heeft immers grote gevol-
gen.  De bijklusser zal vervolgens belast 
worden op het volledige bedrag als extra 
beroepsinkomen.  Bovendien zal er op dit 
extra inkomen ook sociale bijdragen be-
rekend worden. toont hij aan dat het niet 
om beroepsinkomen gaat, dan worden de 
inkomsten gezien als ‘divers inkomen’ en 
geldt een belastingtarief van 30%.

onze boodschap is dus laat dit steeds we-
ten aan je bijklusser, zodat hij of zij er re-
kening mee kan houden.

https://myassist.be/
https://www.tourduals.nl/meedoen/wie-ben-jij
https://www.tourduals.nl/kom-in-actie/kies
https://www.tourduals.nl/sponsoring
https://www.tourduals.nl/sponsoring
https://www.als.be/nl/Tour-du-ALS-2019
https://www.tourduals.nl/


ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een onge-
neeslijke, neurodegeneratieve ziekte waarbij de mo-
torneuronen in de hersenen en hersenstam afster-
ven. Vanwege het verlies van bewegingssignalen naar 
de spieren resulteert dit in een vermindering van de 
spierkracht en uiteindelijk in verlamming. De patiënt 
raakt verstrikt in zijn eigen lichaam. Niet alleen de 
ledematen worden getroffen door de ziekte. Ook de 
ademhalings-, spreek-, kauw- en slikspieren worden 
niet gespaard, waardoor de patiënt gemiddeld 33 
maanden na de diagnose sterft. Momenteel is er geen 
geneesmiddel dat kan genezen of vertragen.
Ik was gezond, nam nooit ziekteverlof in mijn leven - 
slechts één keer voor nierstenen - en plotseling begon 
ik in mei 2017 veel problemen te krijgen: een tand die 

ik uiteindelijk verloor, ernstige sinusitis, astma, mijn 
stem die nasaal werd, operatie voor een hernia ... en 
in december ging ik naar een neuroloog vanwege mijn 
stemverandering.
Ik herinner het me alsof het gisteren was. Op 4 decem-
ber 2017 werd ik gediagnosticeerd met ALS.
Tijdens de consultatie werden de vragen vreemd: of ik 
me moe voelde, of ik problemen had bij het openen 
van de deuren, mijn shirts nog kon dichtknopen, de 
veters van de schoenen nog zelf dicht deed ... Ze wa-
ren allemaal waar in mijn geval. ‘s Middags kwam ik te-
rug om een paar onderzoeken te doen met een andere 
arts en uiteindelijk wisselden ze onderling een blik  uit 
en zeiden dat ik drie dagen daarna terug moest komen 
met mijn vrouw. Ik kon niet drie dagen wachten en uit-

Blijf in beweging: dit is mijn verhaal
Lopen tegen de ALS-ziekte
Marco Velosa lijdt aan een ongeneeslijke ziekte die ALS wordt genoemd. Maar dat 
weerhield hem er niet van om op 29 september deel te nemen aan de Ekiden-race 
in Brussel, samen met andere collega’s, om het bewustzijn over deze aandoening 
te vergroten. Hier is zijn ontroerende getuigenis.

eindelijk vond de ALS-diagnose plaats. Ik begreep het 
niet goed en vroeg of het dezelfde ziekte als Stephen 
Hawking was. Ze zeiden ja.
Ik herinner me dat ik naar huis terugging en de ziekte 
van Stephen Hawking googelde en dit las: ‘er is geen 
genezing, de levensduur is tussen de twee en vijf jaar’. 
Toen ik thuiskwam, zakte ik in de armen van mijn 
vrouw en huilde als een baby. Daarna ging ik door de 
twee donkerste maanden van mijn leven, bevestigde 
de diagnose met andere artsen, deed meer onderzoe-
ken, vertelde het aan mijn familie en beste vrienden, 
besloot wat ik moest doen, ik probeerde de ziekte zo 
goed als mogelijk te begrijpen en probeerde wat hoop 
te vinden in alle mogelijke manieren.
Eind januari keerde ik terug naar de dokter en kreeg 
weer hetzelfde te horen “geen genezing, levensduur 
twee tot vijf jaar!” Maar ik antwoordde: “Stephen 
Hawking, de meest briljante astrofysica heeft vijftig 
jaar met deze ziekte geleefd,” en de dokter antwoord-
de dat niemand het waarom daarvan kent. Dat bleef bij 
mijn hoofd hangen. De statistieken zijn meedogenloos, 
omdat een derde van de mensen sterft binnen een jaar 
en meer dan de helft in twee jaar na de diagnose, maar 
dan hebben we Stephen Hawking die in beweging 
bleef. Dat werd mijn mantra: “Blijf in beweging”.
Na overleg met mijn vrouw en zoon besloot ik om 
weer aan het werk te gaan en in beweging te blijven. Ik 
legde mijn toestand uit aan mijn hiërarchie en aan de 
sociale en medische dienst alsook aan de gelijke kan-
sen afdeling, en ze waren geweldig. Ze begrepen me 
en steunden me in mijn beslissing. In eerste instantie 
probeerde ik fulltime te werken (tegen het advies van 
mijn arts), maar nu werk ik deeltijds. ALS is de ziekte 
van verliezen. Ik verlies langzaam mijn stem (hoewel ik 
twee keer per week spraaktherapie doe), ik heb  vier 
keer meer tijd nodig om te eten (uiteindelijk zal ik ook 
dat niet meer kunnen doen), ik moet onthouden dat 
ik mijn speeksel door moet slikken, of ik zal beginnen 
kwijlen. Ik kan mezelf niet langer aankleden zonder 
hulp, ik kan niet rennen, ik moet goed nadenken over 
lopen, anders val ik, en elke beweging vereist enorm 
veel energie.
Maar in plaats van na te denken over de verliezen, 
denk ik na over wat ik nog steeds heb en verheug ik 
me erover. Ik heb een gezin dat van me houdt, vrien-
den, ik kan nog steeds werken en deel uitmaken van 
iets dat groter is dan mij, ik kan nog steeds bewegen 
en in de toekomst zal ik technologie gebruiken om in 
beweging te blijven.
Het leven gaat nu langzamer, maar daardoor kan ik nog 
veel meer dingen ontdekken die onopgemerkt waren 
gebleven. Soms heb ik het gevoel dat dit een zegen is. 
Ik betreur het alleen maar dat ik moet stoppen en dat 
het vertragen niet  mijn eigen keuze is.

De Ekiden lopen
De Ekiden-gebeurtenis is een perfect voorbeeld dat 
winnen kan en dat je niet alleen met verliezen moet 
bezig zijn ten opzichte van ALS.
Het begon allemaal tijdens de lunch met mijn vriend 
Sakis (na het beëindigen ervan, natuurlijk, omdat ik 
niet tegelijkertijd kan praten en eten), met een uitno-
diging om deel te nemen aan het Ekiden-evenement. 
Ik antwoordde met een glimlach, dat hardlopen iets 
is dat ik niet kan doen, maar waarom niet in een rol-
stoel? We dachten meteen dat we het zouden kunnen 
gebruiken om ALS nog meer onder de publieke aan-
dacht te brengen.
Daarna ging alles een eigen leven leiden, want in 
slechts drie weken kregen we de steun van de organi-
satoren van Ekiden, de ALS Liga en - nog belangrijker - 
alle collega’s die zich onmiddellijk bij de zaak voegden. 
Hoe een eenvoudig lunchgesprek een prachtig initia-
tief is geworden, met iedereen die voor een gemeen-
schappelijk doel werkt.
Het evenement zelf was nog beter toen de twee teams 
zich verenigden om het bewustzijn over ALS te vergro-
ten. Ik zou veel kunnen zeggen over deze gebeurtenis 
die voor mij overweldigend was, maar als ik iets moest 
benadrukken, dan zou het het programma zijn dat we 
met Sakis hebben opgesteld en dat ons de kracht heeft 
gegeven om die vijf kilometer af te leggen.
Het Ekiden-evenement was een perfect voorbeeld van 
hoe we ons kunnen en moeten blijven bewegen. “We 
hebben de neiging om naar wonderen te zoeken waar 
ze niet bestaan en om niet te kijken naar wat er naast 
ons gebeurt.” Marco is zo’n wonder: een baken van 
positiviteit, kracht, waardigheid en vriendelijkheid; 
licht dat duisternis overwint, steun voor degenen die 
het ondersteunen! “zei Sakis Papakonstantinou.



“De eerste keer dat de ziekte zich manifesteerde moet 
een jaar geleden zijn geweest” zegt Nora Tilley, terwijl 
ze met enige moeite haar koffiekop op het schoteltje 
plaatst. “Ik liep al pratend met vrienden over straat en 
ineens, pats, lag ik plat op mijn gezicht op de grond. 
Gestruikeld dacht ik, al was er niets waar ik over ge-
struikeld kon zijn. Ik was dus domweg door mijn knieën 
en mijn spieren gegaan. Van dan af voelde ik me on-
zeker en was er ook altijd die neiging om te vallen. Ik 
lette erg op bij elke stap die ik zette en ik viel niet meer.

Ik pakte mijn tijd, bewoog me traag en rustig voort en 
maakte me weinig zorgen. Bij de opname van de trai-
ler van ‘De Collega’s 2.0’ werd ik iets meer ongerust. Ik 
moest fluks een gang door maar kon geen tempo ma-
ken, dat lukte me gewoon niet. Pas toen mijn schoon-
broer die osteopaat is zei: ‘Nora, ge stapt zo raar’, ging 
ik naar de dokter. Naar een oogarts want ‘met een bril 
op mijn neus zal ik beter zien waar ik mijn voeten zet’. 

In december ben ik uiteindelijk bij een neuroloog 
beland. Zonder veel resultaat, want de symptomen 
waren nog niet van die aard dat ze herkend konden 
worden als ALS. Hij stuurde me door naar een neuro-
chirurg en daar werd snel duidelijk dat mijn klachten 

niks te maken hadden met mijn rug. Van dan af werd ik 
door een resem dokters binnenstebuiten gekeerd. Het 
ene onderzoek na het andere, aan de diagnose ALS 
gaat immers een lang eliminatieproces vooraf. Volgens 
al die testen bleek ik, halleluja, zo gezond als een visje. 
Reden om optimistisch te zijn? Allesbehalve. Mijn in-
tuïtie vertelde me: dit is ernstig. 

Temeer omdat mijn toestand verergerde.
Begin februari begon mijn linkerhand raar te doen en 
werd krachteloos. Op de cursus pottenbakken die ik 
elke dinsdag volgde verloor ik mijn grip op de klei.  Ik liet 
meer dan eens tijdens het eten mijn vork vallen. Ook 
het stappen ging steeds moeizamer. Hoe ik me ook in-
spande om zo ‘gewoon’ mogelijk te gaan, ik kreeg meer 
en meer opmerkingen. ‘Wat is er mis? Heb je iets aan 
je been?’ Mijn zus vroeg nog: ‘Ben je zeker dat het niet 
iets psychosomatisch is? Dat het in je hoofd zit?’ ‘Als dat 
zo in, dan ligt de bal in mijn kamp en zal het met mijn 
karakter rap opgelost zijn. Want iets wat niet kan, staat 
niet in mijn woordenboek’ antwoordde ik. Maar volgens 
de artsen had ook mijn hoofd er niets mee te maken. 

Vrij snel had ik een wandelstok nodig: mijn ‘Mister 
Eagle’ met zijn mooie, zilveren kop van een adelaar. 

Interview nora tilley
Geschreven door Frieda Joris • Verschenen in Het Laatste Nieuws

“In oktober vorig jaar moest ik voor de 
promofilm van ‘de Collega’s 2.0’ ste-
vig doorstappen met een doos in mijn 
handen. Dat was moeilijk, mijn benen 
wilden niet mee. ‘’t zal zeker mijn mis-
meesterde knie of mijn slechte rug zijn’, 
dacht ik toen nog. Was het dat maar 
geweest.” Actrice nora tilley (66) lacht 
wat groen.  Vandaag, tien maanden la-
ter, kent ze haar vonnis. Nora heeft aLS 
of amyotrofische Laterale Sclerose, een 
dodelijke neurologische ziekte die zo-
wat alle spieren aantast. De oorzaak 
kent men niet en er is geen behandeling 
mogelijk. “Ik heb de keuze. ofwel wordt 
het gruwelijk en onmenselijk voor mij en 
voor iedereen in mijn omgeving. ofwel 
maak ik nog een warme, mooie tijd van 
de periode die me rest. Ik héb gekozen.”

Alleen op stap gaan werd gevaarlijk, ik was ook doods-
benauwd om weer te vallen want als ik viel geraakte ik 
onmogelijk recht. Dat had ik ook al met scha en schan-
de al ondervonden.

tsunami van verdriet
Ik ben een aantal maanden zeer bang geweest en ik zat 
ook met het frustrerende gevoel dat ik niet au sérieux 
werd genomen. Uiteindelijk ben ik in het universitair 
ziekenhuis in Leuven terecht gekomen en al onmiddel-
lijk opperde de prof twee mogelijkheden. Eerste mo-
gelijkheid was dat het van mijn rug en mijn nek kwam 
en in dat geval zouden het twee operaties worden, 
maar ze achtte die diagnose weinig waarschijnlijk. De 
tweede mogelijkheid was een hele uitleg die zeer we-
tenschappelijk klonk en waar ik weinig van begreep. 

Toen de prof zweeg vroeg ik: ‘En wat als het dat tweede 
is? Een operatie? Chemo? Medicatie?’ ‘Neen,’ zei ze. 
‘Als het die tweede diagnose wordt, bestaat er geen 
remedie’. ‘Ah, dat gaat dus vanzelf over’ besloot ik. 
‘Neen’. ‘Moet ik dan de rest van mijn  leven zo blijven 
voortsukkelen?’ ‘Neen, het gaat erger worden.’ ‘Is het 
dodelijk?’ ‘Ja.’ Bij ALS haperen de motorische zenuw-
cellen die de spieren aansturen. Uiteindelijk worden 
ook de ademhalingsspieren aangetast met de dood als 
gevolg. Dat schrikbeeld was haar voorlopige diagnose, 
maar zekerheid zouden we pas hebben na een hele 
rits nieuwe onderzoeken met ondermeer een PETscan 
en een ruggenmergpunctie.

Eens in de auto keken mijn man Jean-Pierre en ik me-
kaar aan en zeiden: ‘Moeten we ons nu voorbereiden 
op het ergste?’ We zijn beginnen huilen, hoopten nog 
dat het anders zou uitdraaien en klampten ons vast 
aan dat woordje ‘voorlopig’, maar we diep in ons bin-
nenste wisten we dat we ons vonnis hadden gekregen. 
Thuis begonnen we een zoektocht op het internet en 
het was alsof een F16 door ons leven vloog. De twee 
dagen die volgden waren een tsunami van verdriet. 
We brachten onze zoon en dochter op de hoogte en 
het was bijzonder emotioneel, ook al hadden we toen 
nog niet de bevestiging van de  diagnose.

Op 20 april volgde ons verdict. Het was wel degelijk 
het ‘worst case scenario’ ALS. Ik was er in feite al op 
voorbereid, maar zelfs tegen beter weten in was ik blij-
ven hopen. ‘Laat het toch een hersentumor zijn’ dacht 
ik zelfs heel irrationeel. Waarom? Omdat dat meestal 
nog behandeld kan worden.

Afscheid nemen bestaat wel
Sedertdien verleg ik meer en meer mijn grenzen. Ik fo-
cus mij op wat ik wel kan en niet op waar ik niet meer 
toe in staat ben, en ik neem noodgedwongen afscheid 
van een paar passies. Afscheid nemen bestaat wel, en 
doe je niet alleen als je sterft. 



Het eerste dat wegviel was het golfen. In Spanje speel-
de ik in januari nog 18 holes, een paar maanden later 
kon ik mijn golfclub niet meer vasthouden. Ik verloor 
mijn evenwicht en belandde machteloos in het gras. 

Ik ben keramiek blijven maken tot ik met mijn vingers 
los door de pot priemde. Een moeilijke dag. Onder-
tussen heb ik er iets anders op gevonden. Ik zit niet 
meer aan de draaitafel maar blijf toch elke dag een 
stuk maken en experimenteren met glazuren. Een och-
tendritueel, zolang het nog kan. De laatste keer dat ik 
naar de cursus bij Bie Van Gucht in de Lazaruskapel in 
Rumst ging had ik mijn diagnose al gekregen en mijn 
vriendinnen waren op de hoogte. Ik stapte het lokaal 
binnen, steunend op mijn stok, en alle leven viel er stil. 
Iedereen hield de adem in, stond recht en kwam mij 
knuffelen, al dan niet met tranen in de ogen. Een on-
gelooflijke ervaring, een magisch moment al was het 
een afscheid. We waren allemaal opgelucht, zijn be-
ginnen babbelen en lachen. Ik ben daar met nieuwe 
zuurstof buitengegaan.

Ik ben 66 jaar en 
te oud voor een premie
“Ons huis moet verbouwd worden want ik geraak de 
trap niet meer op” zegt Nora Tilley. “Beneden moet 
een badkamer en een slaapkamer komen, en de 
deuropeningen moeten verbreed worden voor een 
rolstoel. Een dure zaak waarvoor de overheid een tus-
senkomst voorziet, maar ik kom niet in aanmerking. Ik 
ben 66 jaar en één jaar te oud voor een premie. Een 
schande, dit is discriminatie op basis van leeftijd.”
“Dat klopt” zegt voorzitter Danny Reviers van de 
ALS Liga. “Voor je 65 bent moet je een dossier-
nummer hebben bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap of er wordt niets te-
rugbetaald. 65-plussers die gehandicapt worden 
krijgen geen tussenkomst voor hulpmiddelen of 
aanpassingen van de woning, hoe noodzakelijk 
ook. Enkele jaren geleden heeft de gehandicapten-
sector bij het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens in Straatsburg hiervoor een proces aan-
gespannen tegen de Belgische staat. Tevergeefs, de 
overheid mag zoiets blijkbaar ongestraft besluiten.”
“Met onze vzw hebben we daarom meer dan twin-
tig jaar geleden een uitleendienst voor hulpmid-
delen opgestart.  ALS is immers een ziekte die zich 
vaak voordoet op latere leeftijd, ook na 65 jaar. Wij 
lenen gratis rolstoelen, spraakapparatuur, aange-
paste besturingssystemen en hulpmiddelen uit aan 
ALS-patiënten (pALS). Woningen en auto’s aanpas-
sen kunnen we niet doen, omdat we zo’n investering 
niet kunnen recupereren. De ALS Liga is niet-gesub-
sidieerd vrijwilligerswerk, we krijgen enkel steun van 
organisaties en sponsoring. We zitten dus ook altijd 
met enige angst dat geldschieters zullen afhaken ter-
wijl er, zeker voor onderzoek, nog veel geld tekort is.” 
“Wij hebben geleerd creatief om te springen met 
weinig middelen en vonden het geldverspilling dat 
de overheid de rolstoelen voor elke gehandicapte  
aankocht. Stierf de patiënt, bleef het vehikel eigen-
dom van de erfgenamen. ‘Leen ze uit zoals wij en 
geef ze later na grondig poetsen en nazicht door 
aan de volgende. Dat is veel goedkoper en zo kan je 
65-plussers ook aan een rolstoel helpen’, zeiden wij. 
Door ons lobbywerk hebben we nu bekomen dat 
van 1 januari 2019 af iedereen met een snel degene-
ratieve aandoening, van welke leeftijd ook, van de 
overheid een rolstoel kan krijgen. Dit nieuwe beleid 
zien we als een eerste stap in de hoop dat in de toe-
komst ook de spraakapparatuur en computerbestu-
ring voor 65-plussers in orde komt. En dan spreken 
we nog niet over een tussenkomst voor aanpassing 
van de woning. We kunnen de ALS-patiënten van-
daag op medisch vlak nog niet helpen, maar we 
kunnen wel hun levenskwaliteit optimaliseren.”

Ik geniet trouwens van mijn vier gasten. Ze zijn tussen 
de 7 en de 13 jaar en ze staan altijd klaar om me een 
handje te geven zodat ik steun heb. ‘Ik vind het zo fan-
tastisch dat jullie me helpen’ zei ik onlangs. ‘Daar zul-
len jullie later nog dikwijls aan denken.’ Waarop Lou-
ise: ‘Later? Ik hoop dat je dan nog leeft maar ik denk 
het niet’. Daar moet ik dan ondanks alles om lachen. 
Want de doorgaans stille Louise slaat nagels met kop-
pen als ze eens iets zegt.

Ik kan nu niet meer alleen blijven en er wordt een 
beurtrol opgesteld. Ik laat me door iedereen verwen-
nen, al vond ik het omgekeerd veel plezanter. 

Ik maak nog alleen plannen voor de heel nabije toe-
komst. Ik kijk uit naar het huwelijk van mijn zoon in 
september. Naar een weekend met vrienden in Frank-
rijk en een reisje met mijn ‘Tettenclub’, zes vriendin-
nen die net als ik borstkanker hebben gehad.
 

Mijn laatste rol
Er was nog geen vuiltje aan de lucht toen Jan Verheyen 
me contacteerde voor de nieuwe film van De Collega’s. 
Ik was blij om even terug in de huid van dactylo Caro-
line Van Kersbeke te kruipen maar toen de opnames 
naderden en ik het scenario las, bleek dat ik in een ja-
cuzzi moest stappen en ik kon dat niet meer. Jan heeft 
daarop die scène geschrapt maar zo bleef er niet veel 
meer over van mijn rol. Toen ik daarna hoorde dat ik 
ALS had wou ik afhaken. Jan  was omver geblazen door 
het nieuws maar vroeg me toch nog eens over die rol 
na te denken. Ik heb hem na een week opgebeld en 
gezegd dat hij op me kon rekenen. 

Uiteindelijk is die laatste opnamedag op 12 juni nog 
heel plezant geworden, ondanks het feit dat iedereen 
op de hoogte was van mijn toestand. Toen mijn werk 
erop zat, nam ik afscheid nam van de ploeg. ‘Dit was 
de laatste draaidag van Nora’ zei Jan en dan pas be-
sefte hij wat die woorden inhielden. Het kwam als een 
mokerslag binnen bij mij en iedereen. Ik had me heel 
de dag goed gehouden maar toen vloeiden er traan-
tjes, ook bij een paar anderen. 

Toch ben ik blij dat ik dat nog heb kunnen doen. Nu 
zou dat niet meer gaan. Ik kan me alleen voortbewe-
gen met mijn rollator en mijn scootmobiel, en ook 
mijn energiepeil staat veel lager. Ik zie die rol nu als 
mijn afscheid van het scherm, en dat zit in feite juist. 
Zo eindigt het waar het begonnen is: met de Collega’s. 

Mijn tamelijk druk sociaal leven hou ik nog vol en dat 
vind ik geweldig. Ik heb geen zin om mezelf weg te ste-
ken, daarom wil ik ook dat iedereen weet wat er met 
mij aan de hand is. Dat maakt het voor mij veel mak-
kelijker en wie op de hoogte is, kan gewoon doen. Ik 
merk wel dat veel mensen het er ongelooflijk moei-
lijk mee hebben, veel moeilijker dan indertijd toen ik 
vertelde dat ik borstkanker had. Iedereen wil mij iets 
laten weten, zoekt naar de juiste woorden en vindt 
die niet. Logisch, voor zoiets zijn er geen woorden. Ik 
begrijp dat heel goed. Maar zelf praat ik er heel open 
over. Ik ben tenslotte nog altijd Nora en geen buiten-
aards wezen.

De enige keuze die ik kon maken, heb ik gemaakt. Ik 
koos ervoor van de tijd die me rest het beste te ma-
ken en dat lukt. Ik word omringd door zoveel warmte, 
dat had ik nooit durven verwachten. Het zorgt zelfs 
voor een sneeuwbaleffect, wat mij overkomt haalt het 
beste in de anderen boven. Ik kom veel dichter bij een 
aantal mensen, er zijn er veel waar ik continu op kan 
rekenen. Ik krijg niks dan positieve vibes. 

Mijn man Jean-Pierre is mijn rots. Hij pakt mijn werk 
over, bijgestaan door onze onmisbare hulp in de huis-
houding Nancy. Hij heeft ook nog een verantwoorde-
lijke job, een bijna onmogelijke combinatie. Ik hoop 
dat hij er niet onderdoor gaat maar zijn werk is heel 
belangrijk voor hem en is nu ook  een uitlaatklep. Ik 
wist al van die borstkanker tien jaar geleden dat we 
een stevige tandem vormden. Hij heeft ook nu gezegd: 
‘Dit doen wij samen’. Dat is een groot geluk voor mij. 

Als het niet gaat en dat gebeurt, wacht ik tot de bui 
passeert en probeer er niemand mee lastig te vallen. 
De mensen zeggen dat huilen nut heeft en voor een 
rouwproces zal dat kloppen. Da’s een klomp die vastzit 
en eruit moet, maar bij mij is dat anders. Als ik begin te 
huilen komt er geen einde aan en dat heeft geen zin. 
Ik verander gewoon mijn denkpatroon. Zo’n dip duurt 
meestal niet veel langer dan een dag. 

Ergens blijft er ook hoop. We hoorden dat er een rappe 
en een trage vorm van de ziekte is en dan ga ik er prompt 
van uit dat ik de trage vorm heb. Zeker weet ik het niet 
want niemand kan dat voorspellen. De ene prof zei: ‘Het 
gaat heel snel’. De andere: ‘Gemiddeld’. Het kan zijn dat 
het binnen een jaar afgelopen is met mij, maar het kan 
ook zijn dat de ziekte stabiliseert. Ik heb nu het gevoel 
dat mijn benen hetzelfde blijven. Alhoewel, mijn jongste 
kleindochter Louise, zeven jaar, zegt dat het erger wordt. 
En de waarheid komt vaak uit een kindermond.



Op dinsdag 6 december ging de film ‘De Collega’s 2.0’ 
in première in de Kinepolis van Antwerpen. In het ge-
zelschap van heel wat bekende Vlamingen mochten 
een honderdtal genodigden genieten van de gloed-
nieuwe komedie van regisseur Jan Verheyen. Speciaal 
die avond was het afscheid van Nora Tilley, die haar al-
lerlaatste rol vertolkte als Caroline Van Kersbeke, een 
personage uit de oorspronkelijke serie De Collega’s. 
Ook de overige collega’s mochten die avond uiteraard 
niet ontbreken. Bekijk enkele sfeerbeelden hier.

Boekjes
Ter gelegenheid van de première werden speciale 
boekjes gedrukt met het verhaal van Nora Tilley. Zij 
kreeg de diagnose van ALS en werd zo ambassadrice 

van de ALS Liga. De boekjes werden verkocht vanaf 
5 euro per stuk. De opbrengst bedroeg maar liefst 
1459,53 euro ten voordele van de ALS Liga. We bedan-
ken iedereen die dit initiatief mogelijk heeft gemaakt 
en iedereen die ons gesteund heeft.

Inhoud
De collega’s krijgen en nieuw diensthoofd en zijn hier 
allesbehalve tevreden mee. Alexander, die extreem 
gemotiveerd is om een nieuwe wind te laten waaien 
doorheen de slabakkende afdeling, heeft het lumi-
neuze idee om een team-building te organiseren. Zijn 
doel: de collega’s dichter bij elkaar brengen en samen-
werking creëren. Of hem dit lukt, is nog maar de vraag. 
Bekijk de Collega’s 2.0 nu in de filmzaal in je buurt.

De Collega’s 2.0

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

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

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

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

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

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

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

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

#iedereenteltmee 

https://www.als.be/nl/Premiere-De-Collegas-2-0
https://kinepolis.be/nl/films/de-collegas-20
https://als.be/alstv/nl/node/2770?id=Si9I0HvnYeU
https://www.nationale-loterij.be/over-ons/subsidies


De Warmste Match 

Onder leiding van kapitein Wim Stevens (Tom) zal de 
Thuis ploeg, bestaande uit onder andere Michiel de 
Meyer (Arne), Nawfel Bardad-Daidj (Adil) en Christop-
he Haddad (Bob), de eer van de ALS Liga hoog houden 
als ze strijden voor een overwinning tegen de Belgian 
Red Flames, aangevoerd door kapitein Janice Cayman. 
De match wordt gefloten door scheidsrechter van 
dienst Louis Otte, die de Super League en verschillen-
de internationale wedstrijden in het vrouwenvoetbal 
gefloten heeft. Ook op de supportersbank ontbreekt 
sfeer en gezelligheid niet. Verschillende Thuis-acteurs, 
die niet mee op het veld staan, zoals Katrien De Bec-
ker (Tania), An Vanderstighelen (Sam), Annick Segal 

(Rosa), Moora Vanderveken (Olivia), Tina Maerevoet 
(Paulien), Tine Priem (Tamara), Monika Van Lierde 
(Ann) en Marleen Merckx (Simonne) zullen hun beste 
supportersmoves uit de kast halen.

Het belooft een dag vol verassingen te worden waarin 
samenhorigheid en verbroedering primeren. Deuren 
openen om 14:00 met een verwelkoming van Red, de 
mascotte van de Red Flames. Om 15:00 start de match 
met als entertainment tijdens de half time een spette-
rende streetsoccer show. Het event wordt afgesloten 
met een penalty cup en de bekendmaking van de op-
brengst. Die opbrengst willen initiatiefnemers één en 

Sylvester alvast verhogen door op vrijdag 14 de-
cember een online veiling te openen waarbij er 
geboden kan worden op de spelerstruitjes van 
de kapiteins.  

De Warmste Match zal doorgaan 
op zondag 23 december
in de Sportoase van Leuven, philipssite 6. 
tickets bestellen is helaas niet meer mogelijk. 

Vergeet ook niet de oproep van ambassadrice 
Leah Thys waarin ze iedereen aanspoort een 
euro te doneren aan de ALS Liga.

op zondag 23 december wordt Sportoase Leuven volledig in brand gezet tijdens de 
Warmste Match van het jaar. In een ongetwijfeld spannende wedstrijd vol warme 
momenten nemen de Thuis acteurs het op tegen onze nationale vrouwenploeg 
de Belgian red Flames. De opbrengst zal in het kader van Music for Life verdeeld 
worden onder twee goede doelen waaronder de ALS Liga. 

nieuw Vlaams beleid 
voor mobiliteits-
hulpmiddelen 
vanaf 1 januari
pALS die tot nu toe recht hadden op een eigen manuele 
of elektrische rolwagen werden dit vergoed door het fe-
derale RIZIV. De rolwagen werd dan jouw eigendom. Om 
recht te hebben op een volgende rolwagen diende je een 
hernieuwingstermijn afhankelijk van je leeftijd (4 jaar 
voor -65 jarigen; 6 jaar voor +65 jarigen) te respecteren.
Daar komt vanaf 1 januari verandering in. Door de 6e 
staatshervorming is dan niet langer het federale ni-
veau bevoegd, maar start Vlaanderen met een nieuw 
eigen beleid voor mobiliteitshulpmiddelen. 
Dit zal worden beheerd door de Vlaamse Sociale Be-
scherming (VSB). Voor wie 26 jaar of ouder is en in 
Vlaanderen woont, is aansluiten bij de VSB verplicht. 
Dit gebeurt via de zorgkas van je mutualiteit, waarvoor 
je jaarlijks een premie betaalt. In 2018 bedroeg deze 
51 euro, of 26 euro voor wie recht heeft op verhoogde 
tegemoetkoming. Wie in Brussel woont kan zich vrij-
willig aansluiten bij de VSB.
Voor personen die lijden aan een Snel Degeneratieve 
Ziekte (SDA) - waaronder ALS - is een huursysteem uit-
gewerkt (zogenaamde ‘renting SDA’). De huur dien je 
niet zelf te betalen, maar wordt rechtstreeks door de 
VSB betaald aan de verstrekker/bandagist.
Door dit huursysteem zal je via de verstrekker/banda-
gist steeds over een rolwagen kunnen beschikken die 
aangepast is aan je evoluerende noden. Het systeem 
is onafhankelijk van je leeftijd en een hernieuwingster-
mijn is niet meer aan de orde.
Hoe gaat het concreet in zijn werk?
Kijk alvast even na of je in orde bent met de VSB. 
Heb je in 2018 je premie betaald?
Daarnaast dien je over een indicatiestelling (‘voor-
schrift’) te beschikken, opgemaakt door een arts of een 
Rolstoel Advies Team (RAT; het multidisciplinair team 
van een NMRC). Bij hen kan je ook de lijst van alle door 
de VSB erkende verstrekkers/bandagisten krijgen.
Met de indicatiestelling ga je naar de VSB-erkende 
verstrekker/bandagist van je keuze, die je snel de ge-
vraagde rolwagen bezorgt en instaat voor verdere aan-
passing of herstel. pALS die een elektrische rolwagen 
worden toegewezen, kunnen ook een tweede – manu-
ele – rolwagen krijgen.
Tot zover het nieuw Vlaams beleid voor mobiliteits-
hulpmiddelen in een notendop. 
Aarzel niet ons te contacteren via MenD@als.be 
of 016/23.95.82 voor alle vragen.  

ploegopstelling 
thuis
• Wim Stevens = Tom (teamkapitein)
• Michiel De Meyer = Arne
• Yemi Oduwale = Dries
• Vanya Wellens = Femke
• Andy Van Kerschaver = Lander
• Nawfel Bardad-Daidj = Adil
• Christophe Haddad = Bob
• Sid Van Oerle = Kobe
• Geert Hunaerts = Geert
• Jeroen Lenaerts = Tim
• Aboubakr Bensaihi = Junes

red Flames
• Janice Cayman (teamkapitein)
• Charlotte Cranshoff
• Laura De Neve
• Laura Deloose
• Nicky Evrard 
• Diede Lemey 
• Justien Odeurs 
• Lenie Onzia
• Charlotte Tison
• Nicky Van den Abbeele
• Elke Van Gorp
• Ella Van Kerkhoven
• Davinia Vanmechelen
• Sarah Wijnants
• Tessa Wullaert

https://www.als.be/nl/Thuis-acteurs-VS-Belgian-Red-Flames-voor-MFL
https://www.als.be/node/151
https://www.als.be/nl/Thuis-acteurs-VS-Belgian-Red-Flames-voor-MFL
https://www.als.be/nl/Thuis-acteurs-VS-Belgian-Red-Flames-voor-MFL
https://www.als.be/nl/MFL18


op basis van positieve fase 1-gegevens 
maakt Biogen gebruik van zijn optie bij ionis 
om de onderzoeksfasebehandeling BIIB067 
te ontwikkelen en te commercialiseren 
voor een subtype van familiale 
amyotrofische laterale sclerose (aLS)
• Positieve tussentijdse analyse demonstreert biolo-

gisch en conceptbewijs voor BIIB067
• Biogen maakt plannen om BIIB067 in een cruciale 

klinische studie te onderzoeken
• Biogen betaalde Ionis Pharmaceuticals een eenma-

lige voorafbetaling van 35 miljoen dollar en gaat 
mogelijk potentiële mijlpaalbetalingen verrichten 
en royalty’s betalen

CAMBRIDGE, Mass. en CARLSBAD, Calif., (GLOBE 
NEWSWIRE) -- Biogen Inc en Ionis Pharmaceuticals, 
Inc. kondigden vandaag aan dat Biogen gebruikmaakt 
van zijn optie om van Ionis een wereldwijde, exclusie-
ve, aan royalty’s verbonden licentie te verkrijgen voor 
de ontwikkeling en commercialisering van BIIB067 
(IONIS-SOD1RX), een behandeling in onderzoeksfase 
voor amyotrofische laterale sclerose (ALS) met super-
oxide dismutase 1 (SOD1) -mutaties. ALS met SOD1-
mutaties is een subtype van familiale ALS en vertegen-
woordigt zowat twee procent van alle ALS-gevallen.

“Biogen en Ionis delen het doel om innovatieve the-
rapieën te verschaffen aan mensen met een ernstige 
neurologische ziekte als er een significante onbe-
vredigde medische behoefte bestaat”, zegt Michael 
Ehlers, M.D., Ph.D., executief vicevoorzitter voor re-
search en ontwikkeling bij Biogen. “De vooruitgang 
die we tot nog toe hebben geboekt in het klinisch 
programma voor BIIB067 is een positieve stap voor-
waarts. We zijn toegewijd aan onze doelstelling een 

therapie te verschaffen aan patiënten met ALS met 
een SOD1-mutaties, mensen die momenteel beperkte 
of geen behandelingsopties hebben.”

De beslissing om gebruik te maken van de optie was 
gebaseerd op een positieve tussentijdse analyse van 
een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 
1-studie (n=70) met enkelvoudig en meervoudig toe-
nemende dosis die biologisch en conceptbewijs op-
leverde voor BIIB067. Bij de hoogste geteste dosis 
(n=10) resulteerde de behandeling met BIIB067 ge-
durende een periode van drie maanden in een statis-
tisch significante verlaging van SOD1-eiwitniveaus in 
het cerebrospinale vocht (p=0,002) en een numerieke 
trend naar een vertraging van de klinische aftakeling 
zoals gemeten door de Gereviseerde ALS Functionele 
Meetschaal, beide vergeleken met placebo (n=12). 
Het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel in deze 
analyse rechtvaardigt de voortgezette ontwikkeling 
van BIIB067 voor ALS. Gebaseerd op deze resultaten 
maakt Biogen plannen om BIIB067 te onderzoeken in 
een cruciale klinische studie.

“De resultaten van deze studie bieden hoop aan SOD1-
ALS-patiënten die lijden onder deze slopende ziekte”, 
aldus C. Frank Bennett, Ph.D., senior vicevoorzitter 
voor research en franchiseleider voor neurologische 
programma’s bij Ionis. “BIIB067 is het eerste genees-
middel in onderzoeksfase met als doelwit de gekende 
oorzaak van deze familiale vorm van ALS dat het sta-

Via onze website blijft u op de hoogte over 
een ruimer aanbod onderzoeken en nieu-
wigheden die zich op dit moment in de 
pijplijn bevinden. Op korte termijn starten 
er in Leuven verschillende klinische studies. 
ALS.be/trials

De ALS Liga staat al jaren garant voor betrouwbare berichtgeving over nieuwe bevindingen in het ALS-
onderzoek. Veel patiënten volgen het ALS-onderzoek op de voet, omdat ze er zelf nauw bij betrokken 
zijn en willen weten welke nieuwe behandelingen in ontwikkeling zijn. De ALS Liga helpt hen hierbij door 
de meest recente informatie over wetenschappelijke studies en nieuwe behandelingen op de website te 
plaatsen. Op deze wijze kunnen patiënten op één plaats alle mogelijke informatie vinden. Goede commu-
nicatie over nieuwe behandelingen is niet steeds gemakkelijk, aangezien een veelbelovend studieresultaat 
niet altijd meteen wil zeggen dat een effectieve behandeling of nieuw medicijn voorhanden is. - Prof. Philip 
Van Damme

zebravis helpt 
het mysterie 
van ALS 
te ontrafelen
 
Wetenschappers van de University of Sheffield hebben 
met succes zebravissen zodanig gemanipuleerd dat ze 
de complexe genetische verandering dragen waarvan 
geweten is dat ze de oorzaak is van de meest gangbare 
genetische vorm van amyotrofische laterale sclerose 
(ALS).

De doorbraak zal het pionierswerk en de experimen-
tele geneesmiddelenonderzoeken om deze degene-
ratieve ziekte aan te pakken in een stroomversnelling 
brengen.

Tot nog toe werden het onderzoek om tot een beter 
begrip te komen van de manier waarop de ziekte in-
treedt en de onderzoeken met experimentele ge-
neesmiddelen uitgevoerd op fruitvliegen of muizen-
modellen. Dit kende slechts een beperkt succes door 
toedoen van de verschillen tussen het menselijk brein 
en de hersenen van de fruitvlieg, en het tijdrovende 
en dure gebruik van muizenmodellen.

Voor het eerst hebben onderzoekers van het Universi-
ty of Sheffield’s Institute of Translational Neuroscience 
(SITraN, het Instituut voor Translationele Neuroweten-
schappen van de University of Sheffield) met succes 
de complexe aspecten van de menselijke C9-ALS/FTD-
pathobiologie gecreëerd in zebravis- modellen.
Dit baanbrekende werk is essentieel voor het bestu-
deren van de onderliggende mechanismen van ALS en 
frontotemporale degeneratie (FTD).

Lees het volledige artikel op: https://aLS.be/nl/ 
zebravis-helpt-mysterie-ALS-te-ontrafelen 

dium van een cruciale studie ingaat. Onze ruime 
strategische samenwerking met Biogen heeft niet 
alleen SPINRAZA voortgebracht, maar ook zes 
andere geneesmiddelen die zich gestaag ontwik-
kelen, plus een groot aantal preklinische en on-
derzoeksprogramma’s. Wij geloven dat onze pro-
priëtaire antisenstechnologie patiënten soelaas zal 
blijven brengen.”

De eindresultaten van de fase 1-studie zullen naar 
verwachting worden verstrekt op een toekomstig 
wetenschappelijk forum.

over BIIB067
BIIB067 is een antisens oligonucleotide (ASO) RNa-
se H-gemedieerde remmer van SOD1 boodschap-
per ribonucleïsch zuur (mRNA). Het product wordt 
ontwikkeld voor de behandeling van ALS met SOD1-
mutaties. BIIB067 verbindt zich met SOD1-mRNA, 
waardoor de afbraak ervan door RNase-H mogelijk 
wordt en de eiwitproductie wordt gereduceerd. 
Men gaat ervan uit dat dit de toxiciteit verlaagt van 
muterend SOD1 en een potentieel therapeutisch 
voordeel biedt in de vorm van verbeterde over-
levingsduur en functie bij mensen met ALS met 
SOD1-mutaties. BIIB067 demonstreerde biologisch 
en conceptbewijs in een fase 1 tussentijdse ana-
lyse. Biogen licentieerde BIIB067 van Ionis Pharma-
ceuticals onder een gezamenlijk ontwikkelingsver-
band en een gezamenlijke licentieovereenkomst.

Lees het volledige artikel op: 
https://aLS.be/nl/Biogen-BiiB067 

ALS.be/Trials
https://als.be/nl/ALS-onderzoek
https://als.be/nl/trials
https://ALS.be/nl/Zebravis-helpt-mysterie-ALS-te-ontrafelen
https://ALS.be/nl/Zebravis-helpt-mysterie-ALS-te-ontrafelen
https://ALS.be/nl/Biogen-BIIB067


Het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor ALS 
wordt bemoeilijkt door een gebrek aan kennis over de 
ontstaansmechanismen van deze ziekte bij de mens. 
Om beter te begrijpen wat er fout loopt in motorische 
zenuwcellen, worden verschillende soorten ziekte-
modellen gebruikt. Kleine proefdiermodellen (zoals 
de fruitvlieg of de zebravis) kunnen ons snel nieuwe 
inzichten verschaffen. Grotere proefdieren (vooral 
transgene muizen) worden ingeschakeld om bepaalde 
nieuwe ziektemechanismen te valideren. Sinds kort 
wordt er meer en meer gebruikt gemaakt van men-
selijke motorneuronen, die gemaakt kunnen worden 
vanuit stamcellen. Nieuwe inzichten gegeneerd op 
basis van die ziektemodellen, moeten uiteindelijk ook 
gevalideerd worden bij de patiënten zelf. Het verzame-
len van patiëntenstalen met het oog op wetenschap-
pelijk onderzoek wordt ‘biobanking’ genoemd. Hierbij 
worden verschillende soorten stalen verzameld van 
ALS patiënten. 

De belangrijkste onderzoeksstalen, die verzameld 
worden zijn:
• Bloed: hieruit wordt zowel het erfelijk materiaal 

(DNA), het serum als het RNA (de boodschapper 
molecules die de code tot het vormen van eiwitten 
bevatten) geïsoleerd.

• Lumbaal vocht: door middel van een lumbale punc-
tie verkrijgt men een staal van het cerebrospinaal 
vocht (of lumbaal vocht), de vloeistof die zich rond-
om de hersenen en het ruggenmerg bevindt.

• Huidbiopsie: onder lokale verdoving wordt een klein 
stukje van de huid genomen, waaruit onderhuidse 
bindweefselcellen worden opgekweekt en omge-
vormd tot een soort stamcel of iPSC (“induced pluri-
potent stem cell”).

• Hersen- en ruggenmergautopsie: na het overlijden 
kunnen de hersenen en het ruggenmerg van ALS pa-
tiënten gebruikt worden voor onderzoek.

De onderzoeksstalen zijn van grote waarde voor ver-
schillende soorten onderzoek. De DNA stalen zijn on-
misbaar in de zoektocht naar erfelijke oorzaken van de 
ziekte en erfelijke factoren die het ziekteverloop bepa-
len. De huidbiopten worden omgevormd tot iPSCs, die 
op hun beurt een bron van menselijke motorneuronen 
zijn. Bloed en lumbaal vocht stalen worden gebruikt 
om nieuwe testen te ontwikkelen die toelaten de di-
agnose van ALS te bevestigen en het ziekteverloop in 
kaart te brengen. De hersen- en ruggenmergstalen van 
ALS patiënten zijn onmisbaar om na te gaan welke ei-
witten klonteren in de ziekte. Kortom, biobanking is 
onmisbaar voor doeltreffend onderzoek. Helaas is het 
erg moeilijk om hiervoor onderzoeksgeld te bekomen.

Werkplan en kostenplaatje
De neurobiobank te UZ Leuven is reeds opgestart. Alle 
goedkeuringen en procedures zijn reeds in orde. Voor 
de collectie van stalen wordt intensief samengewerkt 
met het Labo Geneeskunde UZ Leuven (Prof. Koen 
Poesen). Voor de hersen- en ruggenmerg autopsies 
wordt samengewerkt met de dienst Pathologische 
Ontleedkunde UZ Leuven (Prof. Dietmar Thal). Om de 
collectie van de verschillende stalen te coördineren en 
het onderzoek met deze stalen in een stroomversnel-
ling te brengen is een onderzoeker nodig die zich hier 
specifiek op toelegt.

Hiervoor dient een wetenschappelijk medewerker 
(50.000 €/ jaar) aangenomen te worden.

Biobanking 
voor ALS onderzoek
Uz Leuven – Dienst neurologie
Laboratorium voor neurobiologie, VIB – KU Leuven Center for Brain & Disease
Herestraat 49 bus 602, 3000 Leuven
prof. Dr. philip Van Damme

A Cure for ALS
Het spreekt voor zich dat de ALS Liga zich ook in de toekomst verder wil engageren om internationale con-
sortia actief in ALS-onderzoek met relevantie voor de Belgische ALS-patiënten financieel te ondersteunen.

De ALS Liga heeft over de jaren heen verscheidene onderzoeksvoorstellen financieel volbracht. Deze on-
derzoeken zijn momenteel in verdere ontwikkeling. Hou “A Cure for ALS” op deze pagina in de gaten, an-
dere projecten volgen. U vindt hier meer informatie over de reeds aangevatte studies. Wenst u zelf nieuw 
onderzoek te ondersteunen, dat kan: DonEEr

Hoge-inkomenslanden hebben momenteel de hoog-
ste ratio van motorneuronenziektes wereldwijd en die 
last wordt zwaarder naarmate de bevolking vergrijst. 
Dat blijkt uit een analyse van de Global Burden of 
Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2016 (Studie 
van de globale last van ziektes, kwetsuren en risicofac-
toren / GBD).

“Hoewel er geen genezing bestaat voor motorneuro-
nenziektes, zijn deze bevindingen belangrijk voor de 

Wereldwijde last van motorneuronenziektes 
gekwantificeerd

planning van de gezondheidsdiensten omdat de zorg 
voor patiënten met een motorneuronenziekte inten-
sief en duur is”, zeggen Giancarlo Logroscino (Univer-
siteit van Bari Aldo Moro, Italië) en de medewerkers 
aan de GBD 2016 die zich bezighielden met motorneu-
ronenziektes in The Lancet Neurology. 
Lees het volledige artikel op: https://aLS.be/nl/ 
Wereldwijde-last-motorneuronenziektes 

https://als.be/nl/Biobanking-voor-ALS-onderzoek
https://als.be/nl/Biobanking-voor-ALS-onderzoek
https://als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS
https://www.als.be/nl/ACureforALS
https://als.be/nl/A-Cure-for-ALS-donation
https://ALS.be/nl/Wereldwijde-last-motorneuronenziektes
https://ALS.be/nl/Wereldwijde-last-motorneuronenziektes


Bescherming tegen de kou
De dikke wintertruien en –jassen mogen stilaan de 
kast weer uit want op sommige momenten bereiken 
we het vriespunt al. Een belangrijke tip is om je rol-
stoel ’s nachts niet buiten te laten staan (of zelfs nog 
maar in een koude ruimte). Veel mensen weten niet 
dat de koude een batterij kan laten leeglopen. Plaats je 
rolstoel in een warme ruimte en voorkom op die ma-
nier nare verrassingen.

Kies in je rolstoel voor een gewatteerde zak in plaats 
van een deken. Gewatteerde zakken isoleren meer en 
houden je beter warm. Je voelt de kou het eerst aan 
je handen en voeten. Toch is het belangrijk om ook 
de rest van je lichaam te isoleren, niet enkel de koude 
lichaamsdelen! Kledij moet je zowel beschermen te-
gen de kou als tegen vallen. Houd je kledij daarnaast 
droog. De beste manier om je warm te houden, is door 
gebruik te maken van lagen loszittende en lichte kledij. 
Tips om je warm aan te kleden zijn: verwarm je kleding-
stukken alvorens ze aan te trekken en zorg ervoor dat 
de kamer verwarmd is terwijl je je aankleedt. De keu-
ze van de stof is ook belangrijk: gewatteerde stoffen, 
wol of acrylmaterialen werken het best tegen de kou. 

Is het koud en regenachtig buiten? Kies voor een 
windvrij en bij voorkeur regenbestendig kledingstuk 
aan je bovenlichaam. Denk hierbij aan gewatteerde 
windjasjes of anoraks met drukknoppen, touwtjes of 
beter nog met Velcro sluiting. Als het koud én zonnig 
is, is het dan weer belangrijk om je tegen de zon te 
beschermen! Draag een zonnehoedje en smeer je in 
met zonnecrème. 

Bescherm je lichaam
Als het koud is, smeer je blootgestelde huid best in 
met bv watervrije vaseline. De koude zorgt er namelijk 
voor dat je huid sneller uitdroogt. Vergeet daarbij ook 
je lippen niet in te smeren! Wanneer je rode plekken 
krijgt door de koude, vraag dan naar verzorgingsmid-
delen of hydratatiemiddelen bij de apotheek. Let ook 
op je eten: vermijd zoutrijke voedingsmiddelen want 
zout droogt uit! 

De winter is in het land!
We hebben lang mogen genieten van een warme zomer en nazomer maar de da-
gen worden stilaan kouder en kouder. We geven je enkele tips om de koude tegen 
te gaan!

Een natte, modderige en koude winter zorgt vaak voor 
ontstekingen, loopneuzen en aften. Om dit te voorko-
men, drink je best veel en spoel je af en toe je mond 
met ontsmettend mondwater. Wanneer nodig, spoel 
je neus met fysiologisch water dat verkrijgbaar is bij 
de apotheek.

Gebruik daarnaast meermaals per dag hand- en lip-
pencrème. Dit voorkomt én geneest gekloven lippen 
en handen. Een goede tip voor zachte lippen: poets 
bij het tandenpoetsen je lippen ook zachtjes mee, dit 
zorgt ervoor dat je minder velletjes krijgt en maakt je 
lippen zacht. Wrijf ook elke morgen met een vochtig 
washandje over je lippen. Als je toch schrale lippen 
hebt, kan je er ongezouten roomboter op smeren. Je 
kan ook een dikke laag honing op je lippen smeren en 
het laten intrekken maar zeker niet aflikken! 

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

Eten tijdens de feestdagen
De feestdagen komen eraan! Dat betekent lekker eten, 
drinken gezellig feesten. Maar hoe ga je hiermee om 
als paLS? Er zijn meer dan genoeg alternatieven.

Praktische tips voor de feestdagen
Door slikproblemen kan het moeilijker zijn om te drin-
ken. Toch kan je nog altijd meegenieten van een glaas-
je bubbels: verdun je glaasje champagne met water. 
Dit kan ook in een PEG-sonde gestoken worden.

Wil je je chiquer aankleden maar maak je je zorgen 
over wat je kan aandoen als je in een rolstoel zit? Onze 
raad: zorg dat je niet op naden zit, dit is oncomforta-
bel. Kies dus voor een aangepaste snit. Voor een chi-
quere avond kan een mooie sjaal of halsketting een 
relatief simpele outfit al meteen wat extra elegantie 
en flair geven. Daarnaast bestaat er ook avondkle-
ding van gebreide en lichtgewicht stoffen; deze rek-
ken gemakkelijk en kunnen soms met een stropdas 
worden gedragen. Wil je je kledij beschermen tijdens 
het eten? Stop een groot servet in de kraag of rond de 
hals of draag eventueel een schort. Een tabberd met 
waterdichte naden en speciale schorten met klemmen 
zijn beschikbaar bij gespecialiseerde leveranciers. 

Tips
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips20.pdf

De psychologische kant 
van de feestdagen
De feestdagen kunnen een emotionele periode zijn 
voor pALS. Feesten kunnen negatieve gevoelens naar 
boven brengen doordat existentiële vragen naar bo-
ven komen. 

De diagnose ALS is moeilijk te aanvaarden. Weet dat 
aanvaarden niet hetzelfde is als de ziekte negeren. Het 
is volstrekt mogelijk om een productief en genietbaar 
leven te hebben met ALS.  Probeer ALS te zien als een 
deel van je leven en niet je hele identiteit. Een zware 
diagnose zoals ALS impliceert verlies, verandering en 
verdriet. Het is normaal om verdriet, kwaadheid en an-
dere negatieve emoties te voelen. Aarzel niet om hier-
voor met een gediplomeerd therapeut of steungroe-
pen te praten als je dat nodig vindt. Zij kunnen je helpen 
om emoties te verwerken en op een nieuwe manier 
naar het leven te kijken.  Zoek ook hulp bij familie en 
vrienden. Belangrijk is om een doel in je leven te heb-
ben en de steun en liefde van anderen te aanvaarden. 
Laat jezelf toe om positieve emoties te ervaren, ook tij-
dens de feestdagen.  Weet je niet goed waar te begin-
nen? Contacteer de ALS Liga en wij helpen je op weg.

Tips
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips45.pdf
https://ALS.be/sites/default/files/uploads/Tips54.pdf

Jingle Bells; All I Want for Christmas, Jingle Bell rock… 
je begint ze overal te horen! Maar wist je dat muziek ook psychologisch heel belangrijk kan zijn voor pALS? 
Muziek kan motiveren, gelukkiger maken en je beter doen slapen, blijkt uit onderzoek.  Muziek kan dus 
een belangrijk coping-mechanisme zijn om te kunnen omgaan met je diagnose. Mensen krijgen positievere 
emoties na het luisteren van muziek. Kies je muziek dus zorgvuldig. Als je je niet goed voelt, zoek uit welke 
muziek je vrolijk maakt en houd deze achter de hand.  Voor pALS bestaan er veel manieren om muziek af 
te spelen die eenvoudig te bedienen zijn en waar playlists op gezet kunnen worden zoals bijvoorbeeld MP3 
apparaten en iPods, maar zeker ook tablets/iPads! Deze laatsten hebben grotere schermen en zijn mak-
kelijker te hanteren omdat er weinig fysieke kracht nodig is.

tips https://aLS.be/sites/default/files/uploads/Tips45.pdf

https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips13.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips17.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips20.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips21_01.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips20.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips45.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips54.pdf


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

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

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

onze activiteiten-
kalender staat online
https://aLS.be/nl/activiteiten

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

Verdelingscampagne 
notarisfolders
Wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen, is 
het voor de ALS Liga niet altijd mogelijk om een verdeelcen-
trum in te schakelen om brochures te bedelen. Daarom roe-
pen we pALS en hun naasten op om een sterk netwerk te vor-
men in onze strijd tegen ALS. Om zo veel mogelijk mensen aan 
te sporen om de ALS Liga via een duolegaat in hun testament 
te laten opnemen, roepen we op om de folder ‘Help ALS de 
wereld uit en steun het wetenschappelijk onderzoek!’ te gaan 
verdelen bij notarissen in de buurt. Wil je graag meewerken 
aan deze campagne? Vraag je folders aan via events@ALS.be 
en zoek een notaris in je buurt om de folders te verdelen. 
Vergeet ook niet om de naam van de notaris en de plaats van 
het kantoor via mail aan ons terug te bezorgen. Zo kunnen we 
op een efficiënte manier ons netwerk uitbreiden. 

Naar aanleiding van deze verdelingscampagne zoeken we 
geëngageerde pALS om de campagne visueel uit te werken. 
Wens je hieraan deel te nemen? Stuur een mail naar events@
ALS.be met de mededeling dat je wenst deel te nemen. Wij 
sturen je een tekst door die je thuis kan instuderen. Daarbij 
vragen we om je boodschap via smartphone op te nemen en 
naar ons terug te sturen. Je oproep zal verschijnen op onze 
mediakanalen.

We danken je nu al voor je medewerking en hopen op een 
grote respons.

poEtSVroUW oF MAn  
GEzoCHt MEt EEn  
WArM HArt
Ben jij iemand die overweg kan met een dweil, een stofdoek en rei-
nigingsspray? Of ben je iemand die graag alles spik en span heeft? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! De ALS Liga is op zoek naar een gemo-
tiveerd persoon die bereid is om op vrijwillige basis onze kantoren en 
hulpmiddelen te komen poetsen. Het betreft het onderhoud van de 
keuken, het afstoffen van bureaus, het dweilen van vloeren en het rei-
nigen van hulpmiddelen vooral rolstoelen. Bovendien kom je daarbij 
in een warm en sociaal team terecht.

Voel je je geroepen om ons vrijwilligersteam te versterken? Contac-
teer ons via administratie@ALS.be of op het nummer 0496/46.28.02

functieomschrijving
De ALS Liga België werft een voltijds medewerker 
in de zorg aan als liaison voor patiënten met Amyo-
trofische Laterale Sclerose die thuis verblijven.
Deze duizendpoot ondersteunt als brug, de patiënt en 
zijn naasten, informeert en coördineert waar nodig de 
1ste lijn zorgverleners.
Als liaison werk je zelfstandig en mobiel om zoveel 
mogelijk ALS patiënten in hun thuissituatie te advise-
ren. Samen met het team van de ALS Liga en andere 
zorgverleners zoek je op maat gerichte oplossingen. 
Regelmatig overleg met conventieziekenhuizen en het 
bijhouden van het liaisondossier behoort eveneens tot 
jouw takenpakket.

profiel
• Je bent flexibel, organisatorisch sterk, 
 enthousiast en stressbestendig
• Je bent opmerkzaam, je hebt oog voor 
 psychologische noden
• Kennis van de ALS problematiek is een pluspunt
• Ervaring met medische/niet medische 
 hulpmiddelen is een troef
• Je bent communicatief vaardig 
 en voldoende tweetalig

jobgerelateerde competenties
• Activiteiten organiseren volgens de verwachtingen 

en noden van de persoon met een zorgbehoefte 
(maaltijden, vrije tijd, …)

• De gezondheidstoestand van de persoon met een 
zorgbehoefte observeren. Gedragswijzigingen, 
stemmingswisselingen, ... vaststellen. De betrokke-
nen informeren (familie, arts, ...)

• Opvolggegevens van de betrokkene registreren In-
formatie uitwisselen met het team, familie, admi-
nistratieve diensten en verzorgend personeel

• De persoon met een zorgbehoefte adviseren over 
de activiteiten van het dagelijks leven (maaltijden, 
huishoudelijk werk, hygiëne, veiligheid, ...)

• Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven

persoonsgebonden competenties
• Contactvaardig zijn
• Omgaan met stress
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende 
 omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod
• Wij bieden een gevarieerde, uitdagende job 
 met een degelijke opleiding en begeleiding.
• Voor deze functie is een marktconform loon 
 voorzien.

plaats tewerkstelling
ALS LIGA, Kapucijnenvoer 33 bus 1 , 3000 Leuven 

Vereiste studies
• Prof. bach. Logopedie en audiologie: Logopedie
• Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie
• Prof. bach. Verpleegkunde: Sociale verpleegkunde
• Prof. bach. Ergotherapie
• Master Kinesitherapie

Werkervaring
• Geen ervaring

talenkennis
• Nederlands (goed)
• Frans (in beperkte mate)

Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: info@ALS.be
Contact: ALS Liga

Bijkomende informatie over de ALS Liga vind je op 
www.ALS.be.De sollicitatiegesprekken vinden plaats 
vanaf 14 januari.   
Solliciteren met CV tot en met 31 januari 2019 

Link vacature VDAB

Vacature 

zorgprofessional
ALS LIGA in LEUVEN    

https://ALS.be/nl/activiteiten
https://ALS.be/nl/ Doe-mee-aan-een-ALS-actie
https://ALS.be/nl/ Doe-mee-aan-een-ALS-actie
https://ALS.be/nl/Doe-mee-aan-een-ALS-actie
https://ALS.be/nl/Doe-mee-aan-een-ALS-actie
https://ALS.be/nl/activiteiten
https://www.facebook.com/ALSLiga
https://www.facebook.com/ALSLiga
https://twitter.com/ALSBelgium
https://www.als.be/nl/Verdelingscampagne-folders-notarissen
https://www.als.be/nl/Verdelingscampagne-folders-notarissen
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Brochure-notaris.pdf
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Brochure-notaris.pdf
mailto:events@ALS.be
mailto:administratie@ALS.be
www.ALS.be
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58712424/zorgprofessional


We bieden er tal van producten aan die 
opgedeeld zijn in vijf categorieën: gad-
gets, kledij, boeken, muziek en kunst-
werken. De lijst wordt steeds verder uit-
gebreid. Er is voor ieder wat wils!

De categorie “art” kwam tot stand dankzij de schen-
king van een groot aantal schilderijen en pentekenin-
gen van verschillende artiesten. Daarnaast vind je ook 
aquarellen gemaakt door pALS Andrea Matthijs waar-
van een deel al geveild is. De kunstwerken worden per 
opbod verkocht. Neem alvast een kijkje, plaats je be-
stelling en schenk zo een centje aan de ALS Liga, het 
onderzoekfonds A cure for ALS®, het MaMuze®-fonds 
of ALS Mobility & Digitalk.

Verkoop kerstkaarten
Het eindejaar is bijna in zicht! Tijd om je warme wen-
sen naar al je vrienden en familie uit te sturen. Je kan 
nu al wenskaarten bestellen via de ALS Webshop. We 
hebben verschillende mooie kerstkaarten in de aan-
bieding voor maar 1 euro per stuk. Ook postzegels 
met onze smsactie zijn bij ons te koop. Voor 5 stuks 
betaal je 5 euro. Koop je liever een blad van 20 zegels 
dan betaal je 20 euro. Voor verzamelaars van postze-
gels hebben we zelfs een speciale editie in de aanbie-
ding. Ben je van plan veel kaarten uit te sturen? Dan is 
onze eindejaaractie iets voor jou! Bestel je pakket en 
ontvang van 5 kaarten + 5 postzegels aan de prijs van 
10 euro. Houd er rekening mee dat de verzendkos-
ten van de kaarten ook in rekening gebracht worden. 
Voorbeelden van de kaarten zijn te vinden via onze 
webshop. Aarzel dus niet! Met je aankoop steun je 
daarbij een goed doel.

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

In het Belgische onderzoekslandschap specialise-
ren onder andere Prof. Van Damme en Prof. Van 
Den Bosch zich aan de KU Leuven / VIB al jarenlang 
in het ALS-onderzoek. Enerzijds spitsen ze zich toe 
op stamcelonderzoek, waarbij vanuit lichaamscel-
len van ALS patiënten stamcellen, waaronder mo-
torneuronen, worden gegenereerd en bestudeerd. 
Anderzijds worden mechanismen die tot het verlies 
van motorneuronen leiden bestudeerd en factoren 
die het ziekteproces beïnvloeden in kaart gebracht 
aan de hand van het inbrengen van defect mense-
lijk ALS genenmateriaal in de fruitvlieg als diermo-
del.

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

MaMuze® fonds

MaMuze®
Het leven van pALS is omwille van hun hoge zorgnood 
doorgaans volledig teruggeplooid op de thuissituatie. 
In combinatie met het psychologisch verwerkingspro-
ces van hun ziekte zijn zij daardoor zeer vatbaar voor 
sociaal en maatschappelijk isolement. Het MaMuze-
fonds van de ALS Liga wil daaraan verhelpen door 
pALS een aangename deelname aan het sociaal leven 
mogelijk te maken. Een aantal voorbeelden vind je 
hieronder:
Middelpunt staat steeds ter beschikking van alle ALS-
patiënten, nationaal en internationaal. Het centrum is 
met steun vanuit het MaMuze-fonds multifunctioneel 
op vlak van toegankelijkheid. Met jouw gift bezorg je 
pALS en hun familie een aangenaam verblijf aan de 
Belgische kust (www.middelpunt.com).
Jaarlijks organiseert de ALS Liga haar ALS-contactweek-
end in het zorgverblijf Middelpunt. Om onze pALS er 
dat weekend een echt vakantiegevoel zonder zorgen 
te laten beleven, bieden we hen tijdens het contact-
weekend relaxatie - en verwentherapieën, ontspan-
ningsmogelijkheden en hulpmiddelen aan. Zo kunnen 
zij even hun dagdagelijkse strijd vergeten door er sa-
men met hun gezin, familie en vrienden ‘op uit te trek-
ken’, terug op adem te komen, de frisse zeelucht op te 
snuiven… om dan met opgeladen batterijen terug naar 
huis te keren.
pALS de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan 
ontspanningsactiviteiten en evenementen die door 
de ALS Liga zelf, of door overige organisaties in sa-
menwerking met ons, worden georganiseerd. Denk 
daarbij aan sportmanifestaties, culturele uitstappen, 
wandelen, fietsen, motortochten, zeilen … Wil je ge-
informeerd blijven over het MaMuze-fonds, raadpleeg 
dan geregeld onze website, sociale media en ons ALS 
Liga-magazine.

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

jouw gift in het kader van MaMuze 
wordt 100% besteed aan volgende doe-
len:

MoEILIJKHEDEn 
oM UW 

SMArtpHonE/
tABLEt 

In poSItIE 
tE HoUDEn? 

VIDEo CHAttInG In CAr

GAMInG WorKInG

e-readiNg Sport

trAVEL DISABLED pEopLE

StAnDArD SUpport

DE SoSpEnDo 

IS tE Koop 

VIA onzE 

ALSSHop

revolutionair ‘Hands free’ product 
voor smartphone en tablet.

De Sospendo stelt je in staat om je smartpho-
ne en/of tablet zonder handen te gebruiken. 
Je kan het dragen of op een oppervlak leggen. 
Daardoor kan je het gebruiken in je living, in 
de keuken, tijdens het reizen, in je bed of op 
je bureau. Sospendo is een handige bondge-
noot voor een breed scala beperkingen.

https://www.als.be/nl/ACureforALS
https://www.als.be/nl/MaMuze
https://www.als.be/nl/Hulpmiddelen
https://alsshop.be/nl/product-category/kaarten
https://alsshop.be/nl/product-category/kaarten
https://alsshop.be/
https://www.als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS
https://www.als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS
https://www.als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS
https://www.als.be/nl/MaMuze
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0`
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0`
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0`
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0`
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0`
https://alsshop.be/nl/productdisplay/sospendo-0`


De ALS Liga vernieuwt en biedt een betere dienst-
verlening aan met de aankoop van een telecommu-
nicatiesysteem. Dit systeem laat ons toe om met alle 
belanghebbenden vanop afstand te communiceren 
waardoor onze werking nog efficiënter wordt.

Al enige tijd kampt de ALS Liga met beperkingen in 
haar communicatie. Wegens een grote toestroom van 
patiënten en andere belanghebbende naar onze orga-
nisatie, is het niet meer vanzelfsprekend om voor elk 
probleem persoonlijk langs te komen. Dit betreuren 
we dan ook ten zeerste. Ook fileproblemen bemoei-
lijken een vlotte service. Om eventuele wachttijden 
te vermijden en om alle patiënten een kwaliteitsvolle 
één-op-één hulpverlening te garanderen, opteren we 
daarom voor de aankoop van een professioneel tele-
communicatiesysteem. Dit laat ons toe om vanop af-
stand met alle stakeholders te communiceren waardoor 
we iedereen op een efficiënte manier kunnen helpen. 

Het voordeel om vanop afstand te communiceren is 
veelzijdig. Minder mobiele patiënten en patiënten die 
niet dichtbij het ALS Liga secretariaat wonen, moeten 
zich niet meer verplaatsen voor mondelinge informatie 
om op een adequate wijze geholpen te worden. Dure 
en verre verplaatsingen zijn bijgevolg niet meer nodig 
waardoor we ons steentje bijdragen tot het verkleinen 

van de ecologische voetafdruk. Hoe minder auto’s in 
het verkeer, hoe beter we zorgen voor het milieu. 

Ook studiedagen, die wij organiseren om professione-
le hulpverleners en het grote publiek te sensibiliseren 
over ALS, kunnen georganiseerd worden via het com-
municatiesysteem. Verplaatsingskosten of de huur van 
grote zalen worden door de communicatietool niet 
meer in rekening gebracht waardoor het sensibilise-
ren van de stakeholders op een laagdrempeligere en 
toegankelijkere manier kan gebeuren. Verder kunnen 
op geregelde tijdstippen webinars georganiseerd wor-
den, kan kennis effectiever gedeeld worden en kunnen 
internationale banden versterkt worden.

De bovenstaande benoemde besparingen betekenen 
daarbovenop de mogelijkheid om meer fondsen te 
besteden aan de ondersteuning van ALS patiënten en 
aan wetenschappelijk onderzoek.

Omdat de aankoop van een professioneel communica-
tiesysteem de werking van de ALS Liga aanzienlijk kan 
verbeteren, vragen we jullie om mee te investeren in 
dit systeem. Alleen zo kunnen we al onze patiënten de 
beste hulpverlening aanbieden waar ze recht op heb-
ben. Wij danken je voor je steun! Giften vanaf 40 euro 
geven recht op een fiscaal attest.

Telecommunicatiesysteem

Meer informatie 
over besteding 
van de extra middelen
De manier waarop de extra middelen die minis-
ter Vandeurzen reeds aankondigde voor 2019 
zullen besteed worden, werd onlangs door de 
minister zelf toegelicht.
Enerzijds gaat er 12 miljoen  euro extra naar de 
toekenning van PAB-dossiers. Bij de concrete 
toekenning zou meer aandacht gaan naar die 
gezinnen die al een aantal jaren op een budget 
wachten.  Concreet zouden er zo een 260 gezin-
nen een PAB kunnen krijgen in 2019; dit rekening 
houdende met de hoogste budgetcategorie.
Anderzijds gaat er 100 miljoen extra naar de toe-
kenning van PVBs. Uitgaande van een gemiddeld 
budget van 35.000 euro hoopt de minister zo 
een kleine 3.000 personen van de wachtlijst te 
halen. Concreet gaat ruim 70 miljoen naar die 
personen die automatisch recht hebben op een 
PVB, hieronder vallen ook de ALS-patiënten. De 
resterende 30 miljoen gaat vervolgens naar de 
prioriteitsgroepen; 25 miljoen hiervan is voor-
zien voor de hoogste prioriteitengroep.
Op deze manier wordt opnieuw een stukje van 
de wachtlijst weggewerkt, maar er is zeker nog 
heel wat werk voor de boeg.  Samen met de an-
dere bijstandsorganisaties streeft MyAssist er-
naar om ook de nieuwe beleidsmakers ervan te 
overtuigen dat er nog meer inspanningen nodig 
zijn om de volledige wachtlijst weg te werken en 
om ervoor te zorgen dat alle personen met een 
handicap kunnen genieten van de zorgonder-
steuning waar ze recht op hebben.

Minister Vandeurzen kondigde ook voor 2019 een 
aanzienlijke investering aan ter ondersteuning van het 
Vlaamse zorggarantiebeleid voor personen met een 
handicap. Er wordt niet minder dan 100 miljoen euro 
extra voorzien.
De besteding van deze middelen gaat in de eerste plaats 
uit naar de zorg van de meerderjarige personen met 
een handicap die zich in een noodsituatie bevinden. 
Ook wordt er extra budget voorzien voor de jongvol-
wassenen die overstappen van een PAB naar een PVB. 
Er worden middelen vrijgemaakt om de wachtlijsten 
aan te pakken in de prioriteitengroepen. En tenslotte 
zijn er fondsen voor personen met niet-aangeboren 
hersenletsel met een zware noodzorg alsook voor ge-
interneerde personen met een handicap.

We juichen vanuit de bijstandsorganisatie MyAssist 
deze extra middelen uiteraard toe, tegelijkertijd hopen 
we dat de voorrang toch uit kan gaan naar het weg-
werken van de bestaande lange wachtlijsten die er mo-
menteel zijn in de lagere prioriteitsgroepen voor het 
PVB alsook bij het PAB. Gezien de soms lange wacht-
tijden voor de toekenning van een PVB voor de laagste 
prioriteitengroep (soms tot 17 jaar) of een gemiddelde 
wachttijd van 4 jaar voor de toekenning van een PAB 
dient er tevens een oproep gelanceerd te worden tot 
het zoeken naar bijkomende middelen om ook deze 
personen de zorg te kunnen bieden die ze nodig heb-
ben. Het herbesteden van de fondsen die op dit mo-
ment niet worden opgebruikt door de huidige PVB- en 
PAB-budgethouders in het wegwerken van de wacht-
lijsten, zou een eerste stap zijn in de goede richting.
MyAssist houdt in deze, samen met de andere bij-
standsorganisaties, de vinger aan de pols zowel tijdens 
de huidige legislatuur als naar de volgende legislatuur 
toe. We streven naar een zorgondersteuning voor ie-
dereen die er nood aan heeft en staan klaar om ie-
dereen die een PVB of PAB heeft bijstand te bieden 
en te ondersteunen. Dit geldt zowel voor personen die 
in hun thuissituatie de zorg wensen te regelen alsook 
zij die in een zorginstelling verblijven en vragen heb-
ben omtrent hun zorgondersteuning, de besteding van 
hun PVB/PAB dan wel willen uitkijken naar een andere 
vorm van zorg.

100 miljoen extra middelen 
voor personen 
met een zorgbehoefte

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van MyAssist 
of wil u graag een afspraak maken voor een verken-
nend gesprek? Stuur dan een bericht naar info@mya-
ssist.be of download ons lidmaatschapsformulier van 
de website.

https://www.als.be/nl/wie-zijn-wij
https://www.als.be/nl/Telecommunicatiesysteem
https://www.als.be/nl/Telecommunicatiesysteem
https://www.als.be/nl/Wat-is-ALS
https://www.als.be/nl/doneer?doel=Telecommunicatiesysteem
https://myassist.be/sites/default/files/2018-02/LIDAANVRAAG_2018_PDF.pd


Steunen en giften

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

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

Achteraf brengen we jou in een dankbrief verslag uit 

van de totale opbrengst van je initiatief. Alle individue-
le schenkers die ingaan op jouw uitnodiging krijgen van 
ons een dankbrief en een Fiscaal Attest indien hun gift 
40 euro of meer bedraagt. De overheid maakt schen-
ken aan het goede doel aantrekkelijk: giften geven 
recht op een belastingvermindering van 45% van de 
werkelijk gedane gift, los van de hoogte van je inkomen.

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

Via rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 
en BIC BBrUBEBB met de vermelding
“ter nagedachtenis van …”
Meer en meer maken familieleden die een uitvaart 
organiseren voor hun geliefden van deze mogelijkheid 
gebruik. Hiermee proberen ze hun respect voor onze 
werking uit te drukken en een bijdrage te leveren tot 
ondersteuning van lotgenoten getroffen door dezelfde 
ziekte.

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

Voor jouw gift groot of klein,
moet je bij de ALS Liga zijn©

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

de aLS Liga heeft officieel de verlenging ontvangen 
om t/m 2018 fiscale attesten uit te schrijven aan 
schenkers voor hun giften vanaf 40 euro.

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

Wijzigingen van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992
De bepalingen onder 3° tot 8° van het artikel 104, en 
de artikelen 107 tot 111 worden opgeheven en ver-
vangen door het artikel 14533, §1, eerste lid, 1°, e, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

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

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

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

Wij kunnen een fiscaal attest uitreiken enkel indien wij 
over de volgende gegevens beschikken: uw naam en 
voornaam (in deze volgorde, zoals vermeld op jouw 
persoonlijke eID), de naam en voornaam van uw part-
ner (in deze volgorde zoals vermeld op zijn/haar eID, 
indien wettelijk gehuwd of - samenwonend), uw domi-
ciliërings- en e-mailadres, uw geboortedatum of rijks-
registernummer. Bedrijven die een fiscaal attest wen-

sen, dienen ook verplicht hun ondernemingsnummer 
te vermelden. Deze voorwaarden kunt u ook nalezen 
op onze website onder de topic Giften, bij de rubriek 
Steunen.

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

neem de ALS Liga op in uw testament 
en/of duo legaat
Soms kunnen uw erfgenamen een hogere netto erfe-
nis ontvangen terwijl u ook nog aan het goede doel 
schenkt!

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

dankzij dit duo legaat slaat de erflater 
twee vliegen in één klap
1.  Een deel van het geld gaat naar een goed doel;
2.  Het duo legaat kan fiscaal voordelig zijn: Artikel 64 

van het Wetboek van Successierechten bepaalt im-
mers dat men een persoon als erfgenaam kan aan-
stellen zonder dat deze successierechten dient te 
betalen, echter op voorwaarde dat een andere per-
soon of een vereniging de successierechten voor 
zijn rekening neemt.

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

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

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

fiscale attesten & duo legaten

https://ALS.be/nl/Steunen
https://als.be/nl/Steunen
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ALS Mobility & Digitalk

op deze pagina vind je hoe pALS een hulpmiddel bij 
aLS Mobility & digitalk vzw (aLS M&d) gratis kunnen 
ontlenen.

De ALS-hulpmiddelen uitleendienst
Eén van de redenen voor het ontstaan van deze eigen 
dienstverlening is de lange wachttijd bij de overheids-
instanties. Door de administratieve rompslomp bij de 
openbare instanties moeten mensen met ALS vaak te 
lang wachten op hun hulpmiddelen. Vandaar dat de 
beslissing i.v.m. het aangevraagde hulpmiddel dik-
wijls pas toekomt wanneer de aandoening al zodanig 
geëvolueerd is dat het aangevraagde hulpmiddel al 
niet meer toereikend en functioneel is. Of met ande-
re woorden, door het snel evolutieve aspect van ALS 
komt de beslissing van de overheden vaak te laat.

Daarenboven moet je voor je 65ste verjaardag inge-
schreven zijn bij de bevoegde instanties om aanspraak 
te kunnen maken op tussenkomsten en/of terugbeta-
lingen bij de aankoop van hulpmiddelen. Wanneer je 
na je 65 jaar wordt getroffen door ALS moet je bijna al-
les zelf bekostigen, wat financieel een zware dobber is.

ALS M&D werkt onder andere met toestellen geschon-
ken na het overlijden van pALS, schenkingen van ser-
viceclubs of door ALS M&D aangekochte toestellen.
Al deze hulpmiddelen worden onderhouden en aan-
gepast door specialisten, zodat de service optimaal en 
vakkundig verloopt. 

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

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

Deze waarborg wordt teruggestort na teruggave van 
het ontleende toestel. 

Bij het ontlenen zijn deze toestellen steeds in goede 
staat van werking, gereinigd en gedesinfecteerd. Van-
zelfsprekend verwachten wij dan ook dat ze proper te-
rugkomen. Het desinfecteren gebeurt op kosten van 
de ALS M&D. Regelmatig worden er echter hulpmid-
delen teruggebracht die niet proper zijn. Wij willen 
dan ook vragen aan familie en vrienden van pALS erop 
toe te zien dat de hulpmiddelen schoongemaakt wor-
den alvorens ze in te leveren. Zo niet zullen wij jammer 
genoeg de waarborg of een gedeelte ervan moeten in-
houden voor het betalen van de reinigingskosten. 

Terzelfder tijd willen wij je attent maken op het feit dat 
de uitgeleende hulpmiddelen niet altijd te gepasten 
tijde teruggebracht worden, maar soms heel lang na-
dat de patiënt ze niet meer gebruikt of kan gebruiken 

Het project Helpdesk aLS digitalk (communicatiehulpmiddelen voor paLS) wordt 
mogelijk gemaakt door de Dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Vlaams-
Brabant.

of na overlijden. Dat is niet alleen in het nadeel van 
andere patiënten die misschien wachten op deze hulp-
middelen, maar ook voor ons brengt dit problemen 
mee. We zullen daarmee dan ook rekening houden bij 
het terugbetalen van de waarborg. 

Er wordt een contract opgesteld waarin het ontleende 
materiaal wordt genoteerd alsook de waarborg die 
werd betaald. Aan de achterzijde van dit contract staan 
de algemene voorwaarden vermeld. Zo blijven de ont-
leende hulpmiddelen eigendom van ALS M&D en bij 
niet-naleving van de voorwaarden heeft ALS M&D het 
recht een huurprijs te vragen afhankelijk van het terug 
te vorderen type hulpmiddel of het hulpmiddel. Alle 
hulpmiddelen via wie/waar dan ook ontleend en die 
eigendom zijn van ALS M&D, moeten op het secretari-
aat te Leuven worden binnengebracht. Enkel op deze 
wijze kan de waarborg terugbetaald worden.

Uw aanvraag bij de Belgische 
overheidsinstanties
Bij het opstellen van jouw eventuele aanvraag bij de 
door jou gekozen instantie (MDT, maatschappelijk as-
sistent …) moet aandacht worden besteed aan het 
snelle en evolutieve karakter van ALS. De aanvraag 
moet dan ook toekomstgericht zijn. Hiermee bedoe-

len wij dat, wanneer je bijvoorbeeld een aanvraag 
voor een rolwagen doet, deze ook mee moet kunnen 
evolueren met de ziekte en de daaraan verbonden 
aanpassingen. Vergeet niet dat het door de overheid 
aan jou toegewezen apparaat pas na 4 jaar kan wor-
den vernieuwd. 

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

uitgebreide informatie vind je bij de rubriek 
aLS M&d, op onze website aLS.be

transport vergoeding
Het door jou gewenste hulpmiddel in uitleen 
dient bij ons in Leuven zelf afgehaald en later 
ook teruggebracht te worden. Indien dit echter 
onmogelijk is, kan het transport door ons ver-
zorgd worden tegen vergoeding. Die vergoeding 
bedraagt € 0,40 per kilometer, met een mini-
mumvergoeding van € 20.

https://ALS.be/nl/hulpmiddelen
https://ALS.be/nl/hulpmiddelen
https://ALS.be/nl/hulpmiddelen


project 
mondhygiëne 
bij ALS

In HEt Kort 
Poets 2 keer per dag je tanden met een elektrische 
tandenborstel met een kleine ronde kop en gebruik 
een antibacteriële tandpasta om de plaquegroei ge-
durende de dag onder controle te houden. En reinig 
zeker ook tussen je tanden!

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

https://aLS.be/nl/Tandheelkunde 

We maken van onze stickercampagne een speci-
ale Music for Life actie! Music for Life is namelijk 
voor ons de uitgelezen kans om ALS in de kijker 
te zetten en om geld in te zamelen in de strijd 
tegen ALS. Alle sms’en die binnenkomen tus-
sen de periode van 1 oktober en 18 december 
zullen meegeteld worden in het eindtotaal van 
De Warmste Week. Bestel je stickers door het 
gewenste aantal en het formaat door te geven 
via events@ALS.be. De verschillende maten en 
de juiste plakwijze kan je terugvinden op onze 
website. 

autostickers 
MfL actie
KLEEF ALS 
DE WErELD UIt

Wit en transparant
A4
A5
30 cm lang

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

de aLS Liga heeft meerdere elektrische 
rolstoelliften ter beschikking waarmee 
u uw rolstoel op een eenvoudige ma-
nier in de auto kunt rijden.

Deze gereviseerde liften, van het merk Ricon, inclusief 
alle aansluitingskabels, kunnen worden bekomen bij 
de Liga. Onze voorkeur gaat vooral uit naar pALS van 
+65 zonder VAPH-nummer. Verder hebben we ook di-
verse woningliften ter beschikking. Heeft u moeilijkhe-
den om u verticaal te verplaatsen in of om de woning?

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

Elektrische  
rolstoelliften

GEzoCHt:
VrIJWILLIGErS
Voor allerlei taken zoals vertalen (NL-FR-EN-
DE), fondsenwerving, administratieve krachten, 
technieker of mecanicien, social media …
Bezoek op onze website ALS.be, de topic  
Werken bij de Liga bij de rubriek ALS Liga, voor 
meer vrijwillige taken en informatie.

nUttIGE ADrESSEn  
VAn DE nEUroMUSCULAIrE  
refereNTieCeNTra (NMrC’S)
Uz Leuven
Herestraat 49, 3000 Leuven 
016 34 35 08
marielle.verbeek@uzleuven.be
www.uzleuven.be
Uz Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gent
09 332 62 29
secretariaatnmrc@uzgent.be
www.uzgent.be
Uz Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 45 08
iris.smouts@uza.be
www.uza.be
revalidatieziekenhuis inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
02 531 53 11
florence.moreau@inkendaal.be
www.inkendaal.be
Uz Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel
02 477 88 16
veronique.bissay@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be
UCL Saint-Luc
AV. Hippocrate 10, 1200 Brussel
02 764 13 11
peter.vandenbergh@uclouvain.be
www.saintluc.be
CHr de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 
4000 Luik
04 225 61 11
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
Rendez-vous: 04 225 60 70;
Medisch secretariaat: 04 225 70 80;
Universitair secretariaat: 04 225 63 91
www.chrcitadelle.be
Erasmus Bruxelles
Route de Lennik 808, 1070 Brussel
Verantwoordelijke Dr. G. Rèmiche:
02 555 81 25 en 02 555 68 55;
Dokter Françoise Degreef: 02 555 33 94;
Assistente Géraldine Decrolière: 02 555 34 73
geraldine.decroliere@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be
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+1
acties tvv aLS Liga

wordt verloot
onze reuzenleeuw 

Last Minute Music for Life acties
Over enkele dagen gaat de Warmste Week van start en dat betekent maar een ding. 
Music for Life, de meeste warme periode van het jaar, loopt helaas op zijn einde. Dankzij 
jullie hartverwarmende acties steeg de temperatuur enorm, iets waar we jullie enorm 
dankbaar voor zijn. De mijlpijl van 100 geregistreerde acties is overschreden en daarom 
houden wij onze belofte. Na Music for Life loten wij onze reuzenleeuw (110 cm) ter 
waarde van 200 euro onder alle organisatoren. Wil jij ook kans maken op onze leeuw? 
Registreer je last minute actie hier en help ons om de warmte nog verder te verspreiden. 
Een heel warme dankjewel aan iedereen die zich inzet!

https://www.als.be/nl/MFL18
https://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/actie/nieuw/3155

