Driemaandelijks magazine van de ALS Liga België vzw | P209160 Gent X | VU: Evy Reviers, Kapucijnenvoer 33/B1, 3000 Leuven | ALS Liga - Ligue SLA | identiﬁcatienr. 9898

DECEMBER 2017

We wensen jullie allemaal
een jaar vol kwaliteit
en liefde toe

Volg Thuis
ook in 2018

Nieuwsflash!

Contact
Secretariaat

ALS Liga België vzw

#BeAHero
Ben je zelf patiënt
of familie en zou je iets
willen organiseren
voor het onderzoek
naar ALS?
Zou je graag aan
fondsenwerving doen?
Nu is je kans!
De ALS Liga zoekt patienten die graag hun handen uit de mouwen
steken en zo het onderzoek bevorderen!

Interesse? Neem contact met ons op!

ONTDEK ALS tv!

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.

Blijf up-to-date!

Leah Thys

Bezoek ALS tv voor alle nieuwe reportages,
documentaires, nieuwsverslagen en meer!

Marleen Merckx

actrice - Marianne uit Thuis
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

Geef ALS jouw steun!
Geef ALS een stem!
Geef om ALS!
Wanneer ALS je leven overvalt…
valt je lichaam stil. ©

Facebook vind ons op
ALS Liga - Ligue SLA

Mondiaal
In dit voorwoord zijn de trefwoorden “centraal” en “mondiaal” uitermate belangrijk. De patiënt centraal, een begrip
dat steeds vaker opduikt in communicatie van de overheid rond het uitstippelen van het gezondheids- en zorgbeleid,
en op websites van farmabedrijven.

De patiënt centraal! Het klinkt alvast
goed in de oren en sommigen noemen
het zelfs een buzzword. Maar wat betekent het concreet voor jou als pALS?
Voortaan zullen ook patiënten en patiëntenvertegenwoordigers betrokken
worden bij het proces (de klinische studies) dat nieuwe medicatie moet doorlopen alvorens voor de patiënt beschikbaar te komen. Daar waar de overheid
vroeger nagenoeg enkel met professionelen overlegde rond de noodzakelijke
klinische proeven, schuiven voortaan
dus ook patiënten en patiëntenvertegenwoordigers mee aan tafel. Een goede evolutie, vinden we bij de ALS Liga.
In dit kader werd in september door
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG) het symposium ‘Klinische proeven met en voor de patiënt’ georganiseerd. Naast het agentschap namen
ook farmabedrijven, clinical research
organisations, ethische commissies,
en patiëntenorganisaties – waaronder
de ALS Liga - deel. Op dit open forum
werd de nieuwe wet van 22 mei 2017
rond klinische proeven, waarbij de patiënt centraal staat, besproken
en gaven de verschillende
betrokken partijen hun
standpunt hierop weer.
Uit het debat kwam alvast
de prangende vraag naar

Evy

voor wie in welk dossier de patiënt zal
vertegenwoordigen: Kan dit door een
overkoepelende vertegenwoordiger
die het belang van alle patiënten behartigt? Of is het beter om dossier per
dossier een specifieke vertegenwoordiger te betrekken? Is het bijvoorbeeld
aangewezen om een beslissing over
een potentieel medicijn tegen de dodelijke zenuwspierziekte ALS te laten nemen o.a. door een patiënt die aan een
eerder onschuldige huidziekte lijdt?
En dat brengt ons bij het tweede trefwoord van dit voorwoord: “mondiaal”.
De aanpak wordt dus inderdaad steeds
meer internationaal en mondiaal. Patiëntenvertegenwoordiging wordt immers steeds belangrijker in overleg-, advies- en beslissingsorganen rond nieuwe
medicatie. Om de stem van jou als pALS
in dit belangrijk proces te vertolken is de
ALS Liga België op internationaal niveau
vertegenwoordigd in commissies van
het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA), en de patiënten adviesraad
(PAB) van de Europese Referentie Netwerken (ERNs), waaronder extra vertegenwoordiging in het ERN voor neuromusculaire aandoeningen.
Ook hebben verschillende Europese ALS
patiëntenorganisaties zich onder onze
impuls verenigd in EUpALS, de Europese
organisatie voor professionelen en patiënten met ALS. Met deze krachtenbundeling willen we gelijke rechten voor alle
Europese pALS bekomen, waaronder
toegang tot dezelfde klinische studies.

Om dit alles vorm te kunnen geven, zetel ik voor een derde termijn in de directieraad van het “International Alliance
of ALS/MND Associations”. Ook zetel ik
in het stuurcomité van het project MinE,
een internationaal onderzoeksproject
dat tot doel heeft het DNA van 15.000
ALS patiënten te vergelijken met dat
van 7.500 referentiepersonen teneinde
genetische verschillen op te kunnen
sporen, wat uiteindelijk tot een behandeling moet leiden. Een derde forum
waarin ik werd opgenomen is dit van het
“ALS Dream Team”, een Italiaans project
waarbij de vertegenwoordiging van patiënten cruciaal is. Over de evolutie van
deze projecten en consortia houden wij
u uiteraard in 2018 op de hoogte.
Uiteraard betrekken wij jou als pALS
graag bij deze vertegenwoordiging. De
open fora met instanties die betrokken
zijn in klinisch onderzoek, overheden
en organisaties op nationaal en internationaal niveau zijn uitgelezen kansen om te bepleiten dat pALS sneller
toegang moeten krijgen tot potentiële
medicijnen die door de overheid (nog)
niet zijn goedgekeurd.
Stuur ons jullie visie hierover naar onderzoek@ALS.be, zodat we deze kunnen bundelen in een dossier. Daarnaast selecteren we uit de ingestuurde
reacties graag iemand die met ons
meegaat om er zijn/haar getuigenis
krachtig te brengen. Alternatief kunnen we de getuigenis ook bij je thuis
komen filmen.

BrainStorm

lanceert fase 3 klinische studie
in ALS in de VS

Draag met
je DNA bij
aan Project
MinE!
Project MinE is het lopend grootschalige onderzoek waarbij wereldwijd de
DNA-profielen van 15.000 ALS-patiënten worden vergeleken met de DNAprofielen van 7.500 controlepersonen.
Zo wil men de genetische verschillen
opsporen die verantwoordelijk zijn
voor het ontstaan van ALS. Deze inzichten kunnen leiden naar een behandeling van de ziekte.

De potentiële stamceltherapie Nurown wordt weldra geëvalueerd
in de ALS kliniek in fase 3. De strategie, ontwikkeld door BrainStorm
Cell Therapeutics in Israël, is gericht op het bevorderen van de overleving van motorische neuronen bij mensen met ALS. Dit gebeurt
met behulp van mesenchymale stamcellen, geïsoleerd uit hun eigen beenmerg en gekweekt en gedifferentieerd ex vivo (buiten het
lichaam), om neurotrofische factoren (NTFs) zoals BDNF, GDNF en
HGF, af te leveren in het cervicale ruggenmerg.
De benadering bouwt voort op eerdere werkzaamheden die suggereren
dat een combinatie van deze stoffen nodig zou kunnen zijn om motorische neuronen te helpen beschermen tegen de ziekte . Naar verwachting zullen in totaal 200 mensen met ALS aan de dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde klinische proef die 28 weken duurt,
deelnemen. De centra zijn het California Pacific Medical Center, Massachusetts General Hospital, de Mayo Clinic, de Universiteit van CaliforniëIrvine en de medische faculteit van de Universiteit van Massachusetts.
De klinische studie ging in het Massachusetts General Hospital van start
op 11 september 2017.
Onderzoekers richtten zich voor het eerst tot NTFs in de vroege jaren
1990 als mogelijke behandeling voor ALS, in de hoop de overleving voor
motorische neuronen, aangetast door de ziekte, te bevorderen. Maar
deze potentiële therapieën bleken moeilijk om te ontwikkelen. Een belangrijke belemmering is hoe deze stoffen af te leveren aan motorische
neuronen die door de ziekte zijn aangetast. Om deze uitdagingen te
overkomen, gebruiken een toenemend aantal onderzoekers, waaronder
de Brainstorm wetenschappers, stamcellen voor de productie van deze
stoffen in de belangrijkste weefsels die beschadigd zijn door ALS, waaronder het ruggenmerg.
Clive Svendsen van het Cedar-Sinai Medical Center in Los Angeles in Californië is ondertussen bezig met een andere strategie in de hoop de
motorische neuronen van mensen met ALS te beschermen De strategie
omvat de transplantatie van GDNF-producerende menselijke neurale
voorlopercellen in het ruggenmerg. Een fase 1 klinische studie is lopende.
https://ALS.be/nl/Brainstorm-lanceert-fase-3-klinische-studie

De Belgische tak van project MinE
heeft de ambitieuze doelstelling om
750 van deze DNA-profielen in kaart te
brengen. Dankzij de fondsenwervingscampagne van de ALS Liga, de opbrengsten van de “Ice Bucket Challenge”, de Nationale Loterij en de Vlaamse
Regering werd het volledige bedrag
om deze analyses te financieren in sneltempo ingezameld. We bedanken alle
donateurs nogmaals van harte voor dit
warme gebaar.
Om hun genetisch onderzoek zo spoedig mogelijk te kunnen afronden zijn
de Belgische onderzoekers van Project
MinE nog op zoek naar bijkomende
DNA-stalen. Via een simpele bloedprik
kan je als gezonde vrijwilliger, maar zeker als ALS-patiënt, bijdragen aan dit
grensverleggend genetisch onderzoek
naar een behandeling voor ALS!
Aanmelden van je interesse kan bij
prof. Philip Van Damme, directeur van
het neuromusculair referentiecentrum
(NMRC) van UZ Leuven en hoofdonderzoeker naar ALS bij het Center for Brain
and Disease Research van KULeuven/
VIB, via philip.vandamme@uzleuven.be.
Project MinE, make it yours!

Cytokinetics

kondigt negatieve resultaten aan van VITALITY-ALS
Fase 3 klinische studie van Tirasemtiv in patiënten met ALS behaalde niet de
primaire of secundaire eindpunten. Resultaten zullen worden geprecenteerd
op 8 december op het 28e ALS/MND Internationale Symposium.

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif.,
Cytokinetics kondigde vandaag
(21/11/2017) aan dat VITALITY-ALS
(Ventilatory Investigation of Tirasemtiv and Assessment of Longitudinal Indices after Treatment for a
Year in ALS), de internationale fase 3
klinische studie van tirasemtiv in patiënten met amyotrofische laterale
sclerose (ALS), het primaire eindpunt
van verschil met basislijn in trage vitale capaciteit (SVC) die geëvalueerd
werd 24 weken na randomisatie, of
enig secundair eindpunt in de studie
geëvalueerd na 48 weken, niet werd
behaald.
Er werden geen nieuwe veiligheids- of
verdraagzaamheidsaspecten
gerelateerd aan tirasemtiv geïdentificeerd in
VITALITY-ALS. Ernstige bijwerkingen
waren gelijklopend bij patiënten die tirasemtiv of placebo toegediend kregen,
maar meer patiënten hebben de dubbelblinde behandeling met tirasemtivstopgezet dan met placebo, in hoofdzaak als
gevolg van niet-ernstige bijwerkingen
gerelateerd aan verdraagzaamheid. De
verlaging van SVC vanaf de basislijn tot

24 weken was kleiner in patiënten die
een dosis tirasemtiv kregen in VITALITY-ALS, vergeleken met de verlaging
in patiënten die placebo kregen. De
grootste verschillen tegenover placebo
werden geobserveerd in patiënten gerandomiseerd in de midden en hoogste
dosis groepen van tirasemtiv die het
konden verdragen en op hun doeldosering blijven, alhoewel deze verschillen niet statistisch significant waren.
‘Terwijl we diep ontgoocheld zijn door
de resultaten van VITALITY-ALS, blijven
we toegewijd voor mensen met ALS
die vechten tegen deze verwoestende
ziekte en die nieuwe therapieën nodig hebben om de vermindering van
ademhalingsfunctie en van spierkracht

te vertragen die kenmerkend zijn voor
progressie van de ziekte’ zegde Robert
I. Blum, de CEO van Cytokinetics. ‘We
hebben beslist de ontwikkeling van
tirasemtiv op te schorten. Terwijl we
geloven dat VITALITY-ALS farmacologische activiteit voor het actiemechanisme heeft aangetoond, geloven we
ook dat de beperkingen van tirasemtiv
kunnen overkomen worden door onze
volgende-generatie activator van snelle skeletspieren, CK-2127107. Op basis
van onze voorgaande fase 1 klinische
studie, geloven we dat CK-2127107 beter verdragen zal worden en mogelijks
effectiever is in patiënten met ALS, en
we kijken uit naar resultaten van de
fase 2 klinische studie in 2018. We bedanken de onderzoekers die de klinische studie uitvoerden, het personeel
in de studiecentra, en de patiënten en
hun zorgverleners die deelnamen aan
VITALITY-ALS.
Het volledige Engelstalige
persbericht kan je hier lezen.
https://ALS.be/nl/Cytokineticskondigt-negatieve-resultaten
-aan-van-VITALITY-ALS

Virtuele Klinische Studies
Neurotech: Virtuele Klinische Studies:
Wat Onderzoekers Leren over de Uitdagingen en Mogelijkheden
(verkorte versie) Artikel (Samenvatting)

Onderzoekers meldden aan Neurology
Today dat virtuele deelname aan studies met inzet van technologieën en
apparaten ‘op afstand’, kan bijdragen
aan de verbetering van de toegankelijkheid, recrutering, verscheidenheid
en zelfs de kwaliteit van de data verzameld bij klinische studies. Maar kwesties zoals de haalbaarheid van het verzamelen van data, de betrouwbaarheid
en data correlatie blijven volgens hen
bestaan.
Virtuele technologie, die de kloof
dicht tussen dokters en specialisten
of patiënten door het real-time mogelijk maken van consultaties, opent de
weg naar uitgebreide klinische studies
waaraan meerdere centra deelnemen.
Experten op het terrein meldden aan
Neurology Today dat de mogelijkheid
om data te verzamelen via websites,
smartphones of tablets, onderzoekers
in staat stelt om gegevens te verkrijgen
van meer uiteenlopende geografische,
etnische en socio-economische bronnen. Dit bespaart patiënten eveneens
het ongemak en de eventuele veiligheidsrisico’s die kunnen gepaard gaan

met reizen over grote afstanden naar
de academische centra waar de studies
worden uitgevoerd.

men aan de studies uit die delen van de
wereld waar er misschien geen specialist ter zake te vinden is.”

“Ik denk dat een fundamentele onvolkomenheid in de manier waarop we nu
klinische studies uitvoeren, zit in het
feit dat we mensen vragen om deel te
nemen onder ònze voorwaarden,” zei
Ray Dorsey, MD, MBA, David M. Levy
Professor Neurologie en directeur van
het Center for Health and Technology
aan de University van het Rochester
Medical Center, die momenteel onderzoek opstart naar de voordelen van het
virtueel deelnemen aan studies met
betrekking tot neurologische ziekten.
“Virtuele studies stellen mensen in staat
deel te nemen onder hùn voorwaarden. De studie komt a.h.w. naar hen
toe. In plaats van een aanpak gefocust
op de centra, worden alle activiteiten
nu gefocust op de deelnemers” aldus
nog Dr. Dorsey. “We kunnen nu studies
aanvatten die zowel in ruimte als tijd,
grensoverschrijdend kunnen zijn. Dit
is bijzonder belangrijk in het kader van
zeldzame neurologische stoornissen.
Hierdoor kunnen ook mensen deelne-

ALS studies
Richard
Bedlack, MD, PhD,
buitengewoon
hoogleraar neurologie aan de
Duke University
en directeur van
de Duke ALS
Clinic, had een patiënt met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) wiens motorische functies significant hersteld
waren nadat hij het dieetsupplement
lunasine had genomen, een peptide
dat gevonden wordt in soja en granen,
en hij wilde weten of die behandeling
ook bij andere patiënten kon aanslaan.
Voor hun Virtuele Lunasine studie ging
zijn team in zee met PatientsLikeMe,
een online patiënten netwerk en onderzoekplatform, om patiënten te werven met ALS die dan exact dezelfde
therapie met lunasine zouden krijgen
als die welbepaalde patiënt - en dat

voor tenminste zes maanden. “We besloten om er een heel open studie van
te maken wat betreft de inclusiecriteria.
We publiceerden het protocol online.
Iedereen met ALS kon zo aan deze studie deelnemen -als ze maar overweg
konden met een computer.”
Progressie werd op afstand gemeten
aan de hand van de ALS Functional Rating Scale (functionele beoordelingsschaal) en door de deelnemers en hun
helpers zelf beheerd, waarbij ze hun
resultaten optekenden in de PatientsLikeMe databank.
Spijtig genoeg, zo zei Dr. Bedlack, werden er geen ALS-omkeringen (gevallen waarbij de ziekte terug in de goede
zin evolueert) waargenomen. Maar de
studie recruteerde, heel ongebruikelijk
voor ALS studies, 50 deelnemers over
een periode van vijf maand. Slechts een
kleine minderheid van hen stapten uit
het programma en de studie zelf werd
zeer goed nageleefd. Bovendien stelden Dr. Bedlack en zijn collega’s vast dat
er een “excellente overeenkomst was
tussen de bevindingen van de deelnemers zelf en die van de onderzoekers”.
Dr. Bedlack en zijn collega’s gebruikten
historische controles om de resultaten
te vergelijken. Hij gaf wel toe dat het
opzet van de studie “niet helemaal perfect” was, maar voegde eraan toe dat ze
“een snelle manier vormde om tot een
grote respons te komen”.

De kloof overbruggen
Ondertussen erkenden experts dat de
“virtualisering” van klinische studies
zijn beperkingen heeft. “Er zijn zaken
die we momenteel niet vanop afstand
kunnen doen, zoals gesofisticeerde
beeldvorming,” zei Dr. Dorsey. Maar, zo
zei hij nog, bepaalde metingen kunnen we misschien langs een omweg
uitvoeren: zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld naar een plaatselijke kliniek
gaan of “kunnen wij onderzoekers naar
hen sturen”.

De experts waren het erover eens dat
veel van de apparatuur die wordt gebruikt bij virtuele bezoeken, zoals
smartphones, tablets en sensoren, wellicht te ingewikkeld in gebruik zijn voor
sommige deelnemers aan de klinische
studies, vooral dan oudere patiënten
met een toenemende beperking.
“We moeten het concept van de digitale kloof onder ogen zien: tussen hen
die toegang hebben en de anderen,” zei
Dr. Tarolli. “In realiteit zijn de mensen
die we willen bereiken om diversiteit te
stimuleren vaak diegenen die zich aan
de overkant van de kloof bevinden.” En
virtuele bezoeken kunnen het verlies
betekenen van de menselijke component, zo zinvol soms bij een echt bezoek
-dat inderdaad minder isolerend werkt.
“Op vlak van technologie zagen we dat
mensen feitelijk niet graag een scherm
tussen henzelf en de dokter hadden of
dat ze het gevoel hadden dat het on-

derzoek niet even grondig is, zelfs indien dat onderzoek toch dezelfde diepgang had,” aldus nog Dr. Tarolli.
Ten gevolge van deze beperkingen zou
het kunnen dat klinische studies uiteindelijk “een combinatie worden van beoordelingen van fysiek aanwezige en
door onderzoekers beoordeelde personen én van beoordelingen of vaststellingen op afstand,” zei Dr. Dorsey. “Bij
studies die niet volledig vanop afstand
worden uitgevoerd, kan bijvoorbeeld
het eerste bezoek fysiek zijn en de opvolging dan weer vanop afstand.”
“Studies die volledig vanop afstand
worden gedaan, zijn misschien ook ons
einddoel niet,” zei hij. “Wat we willen, is
de last voor de deelnemers verlichten
en klinische studies realiseren die zich
focussen op wat zij echt nodig hebben.”
https://ALS.be/nl/
Virtuele-Klinische-Tests

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 gesponsord wordt. De werking is gericht en transparant: de opzet,
het doel, de kosten en de specifieke verwachtingen per project worden gedetailleerd beschreven op de website van de ALS Liga. Via een teller is er te zien
hoeveel geld er al ingezameld is. Telkens er een donatie wordt overgemaakt,
loopt de teller op.
Prof. Van Damme en Prof. Van Den Bosch specialiseren zich aan de KU Leuven /
VIB al jarenlang in het ALS-onderzoek. Enerzijds spitsen ze zich toe op stamcelonderzoek, waarbij vanuit lichaamscellen van ALS patiënten menselijke stamcellen, waaronder motorneuronen 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 menselijk ALS genenmateriaal in
de fruitvlieg als diermodel.
“De ALS Liga is trots op de Belgische onderzoekers en de vorderingen die ze maken. Net daarom hebben we ervoor gekozen om hen via donaties aan de ALS Liga
te ondersteunen”, zegt Evy Reviers, CEO. “Al jaren genieten we van een vruchtbare
samenwerking met de KU Leuven en werken we graag mee aan een doorbraak.”

MediciNova

kondigt positieve toplijnresultaten aan
van klinische test van MN-166 (ibudilast) voor ALS
LA JOLLA, Calif. -- MediciNova, Inc., kondigde
vandaag de positieve toplijnresultaten aan van
MediciNova’s klinische test van MN-166 (ibudilast) voor amyotrofische laterale sclerose (ALS).
De data-analyse werd uitgevoerd op 51 subjecten zonder non-invasieve ventilatie bij de te behandelen populatie (ITT, Intent To Treat). De test
haalde het primaire eindpunt van veiligheid en
verdraagbaarheid en vertoonde ook gunstige
efficiëntietrends voor MN-166 (ibudilast).

MN-166 (ibudilast) demonstreerde een
gunstig veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel. Alle subjecten in de studie
kregen 100 mg riluzol per dag. Er deden zich 7 ernstige nadelige gebeurtenissen (serious adverse events (SAE’s))
voor, die werden gerapporteerd tijdens
de studie, maar geen van deze SAE’s
hield verband met het studiegeneesmiddel. Alle behandelingsgerelateerde
nadelige gebeurtenissen (treatmentrelated adverse events (TRAE’s)) waren
mild tot matig qua intensiteit en er
werden geen ernstaige of levensbedreigende TRAE’s gerapporteerd.
De vaakst gerapporteerde TRAE’s
waren zoals verwacht misselijkheid, anorexia en minder
eetlust. Het gaat om gangbare
neveneffecten van zowel de riluzol- als MN-166-behandeling
(ibudilast).
Er was een hogere ratio van
responders op de totale
ALSFRS-R-score in de
MN-166-groep (ibudilast) vergeleken met
de placebogroep. De

totale score van de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor Amyotrofische
Laterale Sclerose (ALSFRS-R) meet de
functionele activiteit van een ALS-subject. ALS-subjecten gaan erop achteruit
qua totale ALSFRS-R-score naarmate
de ziekte vordert en hun symptomen
ernstiger worden. Een responder werd
gedefinieerd als een subject dat ofwel
erop vooruitging qua totale ALSFRSR-score, ofwel geen scoreverandering
vertoonde, of bij wie de score afnam
met
1 punt. Indien de totale
ALSFRS-R-score van
een subject afnam
met 2 punten
of meer, werd
het
subject
beschouwd
als een nonresponder. Gedurende het zes
maanden durende
dubbelblinde deel van
de studie was 29,4% van de subjecten in de MN-166-groep (ibudilast) responder, vergeleken
met 17,6% van de subjecten
in de placebogroep. Van de

subjecten die werden behandeld met
placebo gedurende het zes maanden
durende dubbelblinde deel van de studie en die dan overschakelden naar de
MN-166-behandeling (ibudilast) gedurende de zes maanden durende openlabelextensie, was 35,3% responder
toen ze MN-166 (ibudilast) namen.
Er was een hogere ratio van responders
op de ALSAQ-5-score in de MN-166groep (ibudilast) vergeleken met de
placebogroep. De score voor de Beoordelingsvragenlijst voor ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis Assessment Questionnaire (ALSAQ-5)) meet de fysieke
mobiliteit, activiteiten tijdens het dagelijks leven en onafhankelijkheid, eten
en drinken, communicatie en emotioneel functioneren. Een responder werd
gedefinieerd als een subject dat verbeteringen vertoonde qua ALSAQ-5-score
of bij wie geen veranderingen qua score
werden vastgesteld. Subjecten met een
ALSAQ-5-score die verslechterde, werden beschouwd als non-responders.
Gedurende het zes maanden durende
dubbelblinde deel van de studie was
50,0% van de subjecten in de MN-166-

groep (ibudilast) responder vergeleken
met 23,5% van de subjecten in de placebogroep. Van de subjecten die werden
behandeld met placebo gedurende het
zes maanden durende dubbelblinde
deel van de studie en daarna overschakelden naar de MN-166-behandeling
(ibudilast) gedurende de zes maanden
durende openlabelextensie, was 29,4%
responder toen ze MN-166 (ibudilast)
innamen. Globaal gezien was 43,1%
van de subjecten die gedurende zes
maanden werden behandeld met MN166 (ibudilast) responder, en dat was
beduidend hoger dan de 23,5% van de
met placebo behandelde subjecten die
responder waren (p=0,046).
Dit was de eerste studie van MN-166
(ibudilast) voor ALS en ze levert de nodige klinische data om een aantal veronderstellingen te rechtvaardigen voor
de volgende studie van MN-166 (ibudilast) voor ALS.
De toplijnresultaten zullen in de vorm
van een mondelinge presentatie worden voorgesteld tijdens het 28ste Internationale Symposium over ALS/
MNZ (amyotrofische laterale sclerose/

motorneuronenziekte) in het Westin
Boston Waterfront in Boston, Massachusetts in de VS op vrijdag 8 december 2017 om 16u00 plaatselijke tijd.
De presentatie draagt de titel ‘Ibudilast: een bimodale therapie met riluzol bij
ALS-patiënten in een vroeg of gevorderd
stadium” en zal worden voorgedragen
door hoofdonderzoeker dr. Benjamin
Rix Brooks, directeur van het Carolinas
Neuromuscular/ALS-MDA Center aan
het Carolinas HealthCare System Neurosciences Institute.
Dr. Benjamin Rix Brooks, hoofdonderzoeker, gaf de volgende commentaar:
“De resultaten van deze studie zijn
erg bemoedigend en geven aan dat
MN-166 het potentieel heeft om de
ziektevoortgang stop te zetten en de
functionele activiteit te verbeteren
bij bepaalde ALS-patiënten. Dit is een
indrukwekkend effect dat niet werd
vastgesteld in studies van andere geneesmiddelen voor ALS. We zullen met
veel plezier deelnemen aan de verdere
ontwikkeling van MN-166 voor de behandeling van deze slopende ziekte.”

N

CH3

N

CH3
O
H3C
CH3
Yuichi Iwaki, MD, PhD, voorzitter en
CEO van MediciNova, Inc.: “We zijn zeer
blij met deze toplijngegevens. Deze
studie heeft beide vooropgestelde
doelen gehaald: (1) MN-166 was veilig
en werd goed verdragen in het geval
van ALS, en (2) MN-166 demonstreerde
efficiëntietrends die verder onderzoek
rechtvaardigen in een grotere ALS-studie. We kijken al uit naar de resultaten
van de tweede studie van MN-166 voor
ALS, die gaande is aan het Massachusetts General Hospital en gebruikmaakt
van een hogere dosis van 100 mg MN166 per dag.”

ALS Liga
in de schijnwerpers
De ALS Liga haalt regelmatig het nieuws
met haar publiciteitscampagnes. Bijna
iedereen heeft de campagne “ALS Supporter” zien passeren, waar ALS-patiënt
Kris van Reusel zijn zitplaats voor de
kwalificatiematch van de Rode Duivels
tegen Cyprus veilde ten voordele van
het onderzoek naar ALS. En wie kan de
beklijvende filmpjes van “Hoera ik ga
dood!” of “Connection Lost” vergeten?
Recent viel ook de diagnose van ALS
bij één van de personages in de enorm
populaire serie “Thuis” en probeert de
serie op een accurate, menselijke en
respectvolle manier het leven van een
ALS-patiënt in kaart te brengen.
Hierdoor en ook dankzij onze vele nationale campagnes brengen we ALS
dichterbij en onder de ruime aandacht.
Bijna iedereen “kent” ALS of heeft erover gehoord, maar veel mensen weten
nog niet wat de ziekte precies inhoudt
en hoe moeilijk het kan zijn voor ALSpatiënten en hun naasten. We zijn dus
dankbaar dat ALS steeds meer in de
schijnwerpers komt te staan: hoe meer
mensen op deze manier in aanraking
komen met ALS, hoe meer bondgenoten we hebben in de strijd tegen ALS.
In het verleden vielen we ook regelmatig in de prijzen voor onze publiciteits-

campagnes: bijvoorbeeld, voor onze
campagne “Eye Click Donation for ALS”,
waar je even kon ervaren wat het betekent niet te kunnen communiceren.
Door middel van Face Tracking software
worden je hoofdbewegingen gevolgd,
die worden omgezet in muisbewegingen, gelijkaardig aan de Eye Tracking
software die vele ALS-patiënten gebruiken. We wonnen hiervoor prijzen bij on-
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der meer het Reclamefestival in Cannes
(Bronzen Leeuw voor Design), Creative
Belgium Awards (prijzen in de categorieën Media, Innovative, Interactive,
Direct en Promo & Activation) en Eurobest Festival of Creativity (prijzen in de
categorieën User Experience, Interface
& Navigation, Use of Technology en
Microsites). Ook onze campagnes in de
Standaard vielen in de prijzen, bijvoorbeeld “De hele krant op één pagina”
die de Jury Standaard Solidariteitsprijs
won en twee awards kreeg op het Eurobest Festival of Creativity. Maar al deze
voorbeelden zijn slechts een fractie van
al onze publiciteitscampagnes. Wil je
meer informatie over onze campagnes
en de verschillende prijzen die we al gewonnen hebben?
Surf naar https://als.be/nl/mediacampagnes-ALS-Liga
en herbeleef ze allemaal.
Helaas is er één prijs die we nog niet
hebben kunnen binnenhalen: de prijs
“ALS is de wereld uit”. Maar dankzij jullie en jullie donaties zijn we ervan overtuigd dat wijzelf deze prijs uit zullen
kunnen reiken. Wil je ook meehelpen
aan een oplossing?
Ga naar https://als.be/doneer
en help ALS mee de wereld uit!

Goed
nieuws!
Vanaf 2018 zal er een samenwerking
zijn tussen de ALS Liga en CTP Connect bvba.
Zij zijn een bedrijf gespecialiseerd in
oplossingen voor personenalarm en
sleutelbeheer. Ook voor thuisverpleging en thuiszorgdiensten kan er naar
een uitkomst gekeken worden.

Onze ALSshop ...
We bieden er tal van producten aan die opgedeeld zijn in vijf categorieën: gadgets, kledij,
boeken, muziek en kunstwerken. De lijst wordt
steeds verder uitgebreid. Er is voor ieder wat
wils!

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u langer thuis kan blijven wonen en dat uw
persoonlijke veiligheid verzekerd is!
De bedoeling is dat er een centraal
platform wordt gecreëerd voor mensen met ALS die in een thuissituatie
verkeren.
Meer nieuws volgt!

Beste lid
van MyAssist,
2017 lijkt nog maar net gestart
en 2018 staat al om het hoekje
te loeren.
Het is een bewogen jaar geweest, waarin we als kersverse bijstandsorganisatie
gestart zijn en reeds de nodige watertjes hebben doorzwommen. Nogmaals
willen we benadrukken dat wij niet geneigd zijn naar kwantiteit, maar naar
kwaliteit. De kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de gebruiker zal voor
ons altijd op de 1ste plaats komen.
Graag zetten wij uiteraard onze samenwerking met u verder in 2018. We willen dit jaar starten met nog meer ondersteuning, begeleiding en praktische
hulp. En wij hopen dit samen met u te
kunnen doen.

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

Eindejaarsinformatie 2017

Project Prize4Life ALSA/ALS-NL

Een stem geven aan mensen met ALS
Wat houdt
de technologie in?
Mensen met ALS hebben vaak in latere stadia communicatiemiddelen nodig. Het meten van oogbewegingen
(eye-tracking) is de meest gebruikte
methode, maar ongeveer 1/3 van de
mensen met ALS kunnen hun oogbewegingen hiervoor niet goed inzetten. Dat kan gebeuren doordat ze hun
hoofd minder goed kunnen bewegen,
of omdat een bril, contactlenzen of
lange wimpers in de weg zitten.
Onze technologie gebruikt een BrainComputer Interface (BCI) voor mensen met ALS. Dit betekent dat breinsignalen worden gemeten. Hiervoor
wordt het niet-invasieve electroencephalogram (EEG) gebruikt. Met
een soort muts op het hoofd kunnen
kleine elektrische golven van het brein
gemeten worden. Belangrijk is dat
de breinsignalen de computer laten
weten wat de persoon met ALS ziet.
De huidige BCIs zijn erg langzaam, onbetrouwbaar en niet gebruiksvriendelijk (ze gebruiken vaak hoofdmutsjes
met plakkerige gel). Maar, in ons lab
heeft een wetenschappelijke doorbraak het mogelijk gemaakt om een BCI
te ontwikkelen die snel en betrouwbaar
is. Zo werkt het: de gebruiker kijkt naar
een computerscherm. Op het scherm
flikkeren letters, elk met hun eigen
flitspatroon. De gebruiker kijkt naar
een specifieke letter (gedurende één
seconde) en de computer ‘ziet’ – middels de interface met het brein –welk
flitspatroon, dus welke letter het is. Op
deze manier, door te kijken, letter-voorletter kan de computer spellen wat de
gebruiker zou willen vertellen.

Hoe kan de technologie
mensen met ALS helpen?
Het helpt mensen in latere stadia van
ALS om te communiceren met hun familieleden of met medische staf. Onze
BCI heeft geen trainingstijd nodig,

Een BCI (Brain-Computer Interface) basisontwerp werd in het labo getest en spelde
de tekst 100% accuraat. Bouwen van een volgende prototype volgt nu in het ontwikkelingsproces. De technologie kan de communicatie van ALS patiënten aanzienlijk vergemakkelijken.
dus het is klaar om te gebruiken (inpluggen en afspelen). Op deze manier
kan onze technologie een stem geven
aan mensen met ALS.
Daarnaast heeft de BCI-technologie de
mogelijkheid om controle over de omgeving te krijgen. Bijvoorbeeld, als je
naar een alarmknop zou kijken, zou die
geactiveerd kunnen worden. Of, door
te kijken naar een andere knop, kunnen
de lichten aan en uit gezet worden of
de kachel hoger of lager gezet. Zo helpt
de technologie gebruikers om meer
zelfstandig te functioneren.

Welke partners zijn
betrokken bij het project
en hoe staat het
met de voortgang?
Er is een samenwerking tussen de patiëntverenigingen ALS Liga België,
ALS Association (USA) en ALS Nederland om het project te financieren en
ondersteunen. Het project is officieel
gestart in september 2017. Het is ons
doel om wetenschappelijke kennis toe
te passen, zodat er een gebruiksvriendelijk, snel en betrouwbaar hulpmiddel beschikbaar komt op de markt.
Om dit te bereiken werken we met enkele publiek-private samenwerkingen

waaronder de Radboud Universiteit
in Nijmegen, de start-up MindAffect,
het ziekenhuis Radboud UMC en nog
enkele bedrijven voor hardware en ondersteunende technologie.
We hebben een vliegende start gemaakt. In oktober 2017 hadden we al
10 mensen in dienst (betaald door de
subsidie en door investeerders) die aan
dit doel werkten. We hebben de methode verder uitgewerkt, hebben een
nieuwe headset ontwikkeld, we bereiden een testfase voor met mensen met
ALS en we hebben een marktonderzoek laten verrichten. Dus, alle voorbereidingen zijn op orde voor ons 2-jarige
project. De technische kant van onze
tool is sterk verbeterd, waardoor een
gebruiker niet meer hoeft te kalibreren.
Ook zijn er minder apparaten nodig om
het geheel te draaien. Zoals we voor
ogen hadden, komt er daadwerkelijk
een product beschikbaar dat gemakkelijk is om te gebruiken in het dagelijkse
leven.
Ben je een pALS die deze BCI
technologie graag mee ontwikkelt (toepassingen aangeven,
proeftesten, …), laat het ons
dan weten via MenD@als.be.

Volg Thuis ook in 2018
In de Eén-serie THUIS is het verschrikkelijke drieletterwoord ALS gevallen!
De ALS Liga dankt de voltallige redactieploeg van THUIS en Prof. Philip Van
Damme (UZ Leuven) voor de vlotte samenwerking bij het vormgeven van
deze verhaallijn.
https://ALS.be/nl/THUIS

De diagnose ALS krijgen kan overweldigend zijn. Daarom hebben we een
heleboel tips verzameld die je vragen kunnen beantwoorden en je levenskwaliteit kunnen verbeteren. Deze tips zijn ook interessant voor mensen
die al langere tijd ALS hebben. Je vindt er informatie rond vragen zoals onder andere: Wat kan je verwachten na je diagnose? Hoe vertel je dit aan je
naasten? Daarnaast vind je er ook praktische tips zoals: welke middelen zijn
er om beter te eten/communiceren/wassen? Hoe houdt je jezelf warm in de
winter? Wat met PEG-sondes? Je vindt er zowel tips voor pALS als hun verzorgers. Dit en nog veel meer tips vind je op onze website op https://ALS.
be/nl/Tips. We hopen dat deze tips de komende feestdagen een stuk makkelijker en aangenamer maken, zodat jullie intens kunnen genieten van de
festiviteiten.

Hoe beheers je het best
ALS symptomen?
Wat moet je verwachten
van doktersbezoeken?
Bestaan er apps
specifiek voor pALS?
Welke aanpassingen
kan je in huis doen?
Hoe zoek ik het best hulp
voor praktische zaken?
Ik pieker zoveel,
wat moet ik doen? ...
Het antwoord op deze vragen
kan je vinden op onze site op
https: //als.be/ nl / Tips

Stille Veiling
25 november

Marc De Loenen is geen onbekende bij de ALS Liga. Marc is al jaren ALS-patiënt, maar is ook een luide stem in de strijd tegen ALS. Samen met zijn familie
en vrienden organiseert hij regelmatig events ten voordele van de ALS Liga
en is hij vaak spreker bij ALS-conferenties. Daarnaast verschijnt hij ook regelmatig in het nieuws, bijvoorbeeld met informatie over zijn mobiele mantelzorgwoning. Marc is ook bestuurslid van de Bijstandsorganisatie MyAssist.
milie, toonde ook hun goede hart: het
geld dat ze normaal kregen voor hun
optreden, schonken ze integraal aan de
strijd tegen ALS.

Recent werd hij zestig. En dat vierde
hij in stijl! Hij en zijn familie organiseerden een stille veiling ten voordele
van het ALS-onderzoek. Marc en zijn
familie kwamen hiervoor op het idee
omdat ze het lastig vonden om “zonder reden” donaties te vragen; na wat
gebrainstorm kwam het idee van een
stille veiling. De opkomst was enorm:
87 man kwam opdagen. De familie De
Loenen organiseerde het evenement
zelf, met hulp van vrienden en familie. En met succes: iedereen vond het
enorm gezellig en het concept van de
stille veiling en de kunstwerken die
geveild werden vielen ook enorm in
de smaak.

cent en klasgenoten, werden geveild
samen met een schilderij van de bekende kunstenaar p2011. 25 kunstwerken varieerden van groot tot klein: van
kleine keramieken kerstboompjes tot
grote schilderijen. Omdat het een stille
veiling was – men schrijft op papier hun
bod dat hoger moet zijn dan het huidige bod - was er ook geen sociale druk.
Uiteindelijk is bijna alles verkocht: er is
2000 euro opgehaald ten voordele van
de ALS Liga, wat een geweldig bedrag!
Na afloop van de veiling bleef men
maar onderhandelen, alsof het een
echte markt was. Men was dus duidelijk
enthousiast!

Het was zowel een viering van de verjaardag als een steun voor de ALS Liga,
maar vooral een viering van het nog
kunnen samenzijn. De familie van Marc
zijn hun gasten trouwens enorm dankbaar voor het warme feest en de vrijgevige bijdragen. Ze hopen dat iedereen die iets gekocht heeft dat als een
mooie herinnering thuis kan koesteren
en nagenieten van een hele mooie en
liefdevolle avond.

Annie, Marc’s vrouw, is al jaren gepassioneerd door beeldende kunst. Zowel
haar kunstwerken, als die van haar do-

De muziekgroep NEXT zorgde tevens
voor de muzikale touch. De band, die
bestaat uit goede vrienden van de fa-
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Riluzol, nieuwe farmaceutische vorm:
suspensie voor oraal gebruik (Teglutik)

Afbeelding 1: structuur van riluzol

Beschrijving van de ziekte
Amyotrofische laterale sclerose (ALS)
is een degeneratieve ziekte die de motorische zenuwcellen aantast bij volwassenen. De motorische zenuwcellen
van de hersenschors en de voorhoorn
van het ruggenmerg degenereren, wat
leidt tot progressieve verlamming (Soriani, 2009). ALS veroorzaakt krachtverlies in de ledematen, de romp en
de ademhalingsspieren, evenals in de
slik-, kauw- en spraakspieren. De overlevingstijd en de evolutie van de ziekte verschillen van patiënt tot patiënt,
waardoor het moeilijk is om nauwkeurige voorspellingen te doen. De levensverwachting bedraagt 3 tot 5 jaar vanaf
het optreden van de eerste symptomen.
Vooral de aantasting van de ademhalingsfunctie is doorgaans doorslaggevend voor de prognose (Soriani, 2009).
Men onderscheidt verschillende klinische vormen, waaronder de zogenaamde bulbaire vorm (20 tot 30% van de
gevallen). In deze vorm treden symptomen zoals ernstige problemen met
slikken, praten en tongmotoriek zeer
vroeg op in het verloop van de ziekte.
Ondanks deze indeling treden gewoonlijk ook algemene motorische problemen op en verschijnen of verergeren
deze specifieke stoornissen ook in de
andere klinische vormen van de ziekte.

Therapeutische waarde
Riluzol (afbeelding 1) is het enige geneesmiddel dat de progressie van ALS
vertraagt. Volgens de aanbevelingen
van de European Federation of Neurological Sciences dient de behandeling
met riluzol zo snel mogelijk na de diagnose van ALS te worden opgestart.

Op dit ogenblik zijn de volgende specialiteiten van riluzol in tabletvorm beschikbaar op de Belgische markt:
Rilutek, 56 filmomhulde tabletten
Riluzol AB 50 mg,
56 filmomhulde tabletten
Rilutek 50 (Impexeco),
56 filmomhulde tabletten
De matige doeltreffendheid van het
middel kan het leven met enkele
maanden verlengen. Met de nieuwe
therapeutische benaderingen die in de
loop van de laatste jaren ontwikkeld
zijn, werd een dergelijk gunstig effect
niet vastgesteld.
Op dit moment zijn enkel riluzoltabletten
op de markt als behandeling voor ALS.
Het nadeel van deze toedieningsvorm is
dat patiënten met dysfagie de tabletten
vaak niet kunnen inslikken en zich verplicht zien de behandeling stop te zetten.
Gezien de moeilijkheden die patiënten
met ALS en dysfagie ondervinden om
de geneesmiddelen in vaste vorm in te
slikken, kiezen de patiënten en zorgverleners er soms voor de tabletten fijn
te malen om de inname te vergemakkelijken. De wijziging van vaste toedieningsvormen kan echter gevaarlijk zijn,
omdat ze tot instabiliteit of doseringsfouten kan leiden. Vaak overtreedt men
er ook het wettelijke kader voor het gebruik van het geneesmiddel mee. Omdat riluzol slecht oplosbaar is in water,
is het moeilijk om een oplossing met
fijngemalen riluzoltabletten te verkrijgen. Bovendien kunnen de fijngemalen tabletten een verdovend effect
hebben op de tong. Wanneer riluzol
wordt ingenomen in de vorm van een
niet-homogene mengeling (bv. fijngemalen riluzoltabletten gemengd met

yoghurt), bestaat er ook een risico op
micro-aspiratie van deeltjes en dus een
verhoogde kans op luchtweginfecties.
Voeding langs percutane endoscopische gastrostomie (PEG) is aangewezen bij patiënten met ernstige dysfagie,
maar vaak geraakt de PEG-buis verstopt
door de toediening van geneesmiddelen en onvoldoende spoeling. Wanneer de buis verstopt geraakt, krijgen
de patiënten niet voldoende vloeistof,
voedingstoffen en geneesmiddelen
toegediend. De wijziging van de vaste
toedieningsvorm van geneesmiddelen mag dus slechts in laatste instantie
overwogen worden.
De meerwaarde van riluzol vloeibare
vorm (Teglutik 5mg/ml suspensie voor
oraal gebruik)
Onlangs werd riluzol in de vorm van
drinkbare suspensie (Teglutik) goedgekeurd. Deze vorm is bedoeld voor patiënten met dysfagie veroorzaakt door
ALS (of die het risico lopen dysfagie te
ontwikkelen) en voor patiënten die gevoed worden via PEG. Het biedt deze
patiënten de mogelijkheid hun behandeling met riluzol langer te volgen. De
drinkbare suspensie van riluzol is een
fysisch en chemisch stabiele, waterige
suspensie met een minimale plaatselijke verdovende werking, wat ervoor
kan zorgen dat patiënten de behandeling langer volhouden (Keating, 2016).
Er werd bijzondere aandacht besteed
aan de toedieningsvorm van Teglutik,
om een optimale viscositeit te verkrijgen en het gevoel van hypesthesie/verdoving in de mond veroorzaakt door
de werkzame stof tot een minimum te
beperken (Keating, 2016).
Vanaf juli 2017 wordt Teglutik ook terugbetaald in categorie B ( zoals Rilutek) voor de ALS-patiënten. Er moet
geen nieuwe aanvraag gedaan worden
aan de adviserende geneesheer, daar
Teglutik en Rilutek onder dezelfde paragraaf 152 vallen.
Er kan dus heel gemakkelijk over geschakeld worden op Teglutik .
De neuroloog, dokter moet alleen een
voorschrift met de naam Teglutik ( riluzole) maken voor de patient. Bron: Effik

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

Op deze pagina vind je hoe pALS een
hulpmiddel bij ALS Mobility & Digitalk vzw (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 overheidsinstanties. 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 dikwijls pas
toekomt wanneer de aandoening al
zodanig geëvolueerd is dat het aangevraagde hulpmiddel al niet meer toereikend en functioneel is. Of met andere woorden, door het snel evolutieve
aspect van ALS komt de beslissing van
de overheden vaak te laat.
Daarenboven moet je voor je 65ste
verjaardag ingeschreven zijn bij de
bevoegde instanties om aanspraak te

kunnen maken op tussenkomsten en/
of terugbetalingen bij de aankoop van
hulpmiddelen. Wanneer je na je 65 jaar
wordt getroffen door ALS moet je bijna
alles zelf bekostigen, wat financieel een
zware dobber is.
ALS M&D werkt onder andere met toestellen geschonken na het overlijden
van pALS, schenkingen van serviceclubs of door ALS M&D aangekochte
toestellen.
Al deze hulpmiddelen worden onderhouden en aangepast 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 enkel in opdracht van ALS M&D
uitgevoerd. Indien de reparaties niet
via ALS M&D verlopen of wanneer beschadigingen 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. Vanzelfsprekend verwachten wij dan ook
dat ze proper terugkomen. Het desinfecteren gebeurt op kosten van de
ALS M&D. Regelmatig worden er echter hulpmiddelen teruggebracht die
niet proper zijn. Wij willen dan ook vragen aan familie en vrienden van pALS
erop toe te zien dat de hulpmiddelen
schoongemaakt worden alvorens ze in

te leveren. Zo niet zullen wij jammer
genoeg de waarborg of een gedeelte
ervan moeten inhouden voor het 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
nadat de patiënt ze niet meer gebruikt
of kan gebruiken of na overlijden. Dat
is niet alleen in het nadeel van andere
patiënten die misschien wachten op
deze hulpmiddelen, 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 ontleende 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 hulp-

middel. Alle hulpmiddelen via wie/
waar dan ook ontleend en die eigendom zijn van ALS M&D, moeten op het
secretariaat 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 assistent
…) moet aandacht worden besteed
aan het snelle en evolutieve karakter
van ALS. De aanvraag moet dan ook

toekomstgericht zijn. Hiermee bedoelen wij dat, wanneer je bijvoorbeeld
een aanvraag voor een rolwagen doet,
deze ook mee moet kunnen evolueren
met de ziekte en de daaraan verbonden aanpassingen. Vergeet niet dat het
door de overheid aan jou toegewezen
apparaat pas na 4 jaar kan worden 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

Transportvergoeding
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 verzorgd worden tegen vergoeding.
Die vergoeding bedraagt € 0,40 per kilometer, met een minimumvergoeding van € 20.

Steunen en giften
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 …

Er zijn zo van die momenten waarop je
graag een persoonlijk diepste gevoelen
wilt delen met al diegenen die je graag
hebt. Dat kan zijn: een overlijden of de
herinnering aan een verlies dat je diep
heeft getroffen of een meer heuglijke
gebeurtenis zoals een jubileum, een
verjaardag … Je brengt mensen samen
en je bent dankbaar dat je dat diepe
gevoelen kunt delen met mensen die
je een hart onder de riem steken of die
samen met jou een feestelijk glaasje
heffen. Je vraagt hen geen geschenken, geen bloemen of geen kransen.
Maar je gasten van hun kant komen
niet graag met lege handen. Dat is een
mooie gelegenheid om je uitnodiging
te kaderen in een goed doel, bv. de
ALS Liga en haar doelstellingen door
een storting op het rekeningnummer
BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB.
Achteraf brengen we jou in een dankbrief verslag uit van de totale opbrengst van je initiatief. Alle individuele
schenkers die ingaan op jouw uitnodiging krijgen van ons een dankbrief en
een Fiscaal Attest indien hun gift 40

Voor jouw gift
groot of klein,
moet je bij de
ALS Liga zijn. ©
euro of meer bedraagt. De overheid
maakt schenken 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

worden opgeheven en vervangen door
het artikel 14533, §1, eerste lid, 1°, e,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Neem de ALS Liga op
in uw testament
en/of duo legaat.

Voorwaarden fiscaal attest

Soms kunnen uw erfgenamen een hogere netto erfenis ontvangen terwijl u
ook nog aan het goede doel schenkt!

Wanneer de ALS Liga giften ontvangt
van 40 euro en meer per kalenderjaar is
zij gemachtigd een fiscaal attest uit te
schrijven voor de schenker.
Dit fiscaal attest moet aan een aantal
voorwaarden voldoen om als geldig
beschouwd te worden bij de Federale
Overheidsdienst Financiën.

Fiscale Attesten
& Duo legaten
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
geven 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

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
collectieve 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 partner (in deze
volgorde zoals vermeld op zijn/haar
eID, indien wettelijk gehuwd of - samenwonend), uw domiciliërings- en
e-mailadres, uw geboortedatum of
rijksregisternummer. Bedrijven die een
fiscaal attest wensen, dienen ook wverplicht hun ondernemingsnummer te
vermelden.

Wat is het duo legaat?
Het duo legaat is een legale methode
die een erflater de mogelijkheid geeft
een deel van zijn/haar vermogen 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 immers
dat men een persoon als erfgenaam
kan aanstellen zonder dat deze
successierechten dient te betalen,
echter op voorwaarde dat een andere persoon 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…

Deze voorwaarden kunt u ook nalezen
op onze website onder de topic Giften,
bij de rubriek Steunen.

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

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.

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

Stickercampagne
Wit en transparant
A4
A5
30 cm lang

Kleef ALS de wereld uit
De ALS Liga start met een stickercampagne, en jouw hulp is daarbij nodig! Zo kan je mee helpen ALS meer
naamsbekendheid te geven én help
je zonder veel moeite mee aan fondsenwerving voor wetenschappelijk

onderzoek. Hoe meer mensen we in
het straatbeeld kunnen bereiken in de
strijd tegen ALS, hoe beter. Elke euro
telt! Kleef je mee?
Bestel GRATIS autostickers met SMS-

code 4334 via administratie@ALS.be of
bel 016/23.95.82 . We beschikken over
verschillende ontwerpen voor de autocarrosserie en/of ruiten: langwerpig en
vierkant, met achtergrond of transparant,...
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Moeilijkheden om uw smartphone/tablet
in positie te houden?

Tandheelkunde

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 gedurende de dag
onder controle te houden. En
reinig zeker ook tussen je tanden!

Uit de nood van ALS patiënten naar
een continue goede mondhygiëne,
die afzwakt door vordering van de
ziekte, zal Proctor & Gamble (P&G) in
de loop van de volgende 3 jaar een
partnership aangaan met ALS Liga.
Dit doen ze door jaarlijks maximum
100 elektrische tandenborstels te
voorzien aan de afdeling parodontologie van de KULeuven. Door de
efficiëntie van de elektrische tandenborstel, gecombineerd met de
juiste gebruikswijze kan een goede
mondhygiëne verzekerd worden én
blijven. De elektrische tandenborstel is zeer handig in gebruik waardoor zolang mogelijk zelfstandig de
tanden kunnen gepoetst worden.
Van zodra dit moeilijker wordt, leent
de gebruiksvriendelijkheid van
deze tandenborstel zich ertoe op
een veilige manier zeer handelbaar
te zijn voor gebruik door derden.
Deze factoren samen zorgen voor
een optimale mondhygiëne waarbij
eventuele tandproblemen kunnen
vermeden worden en op een zelfstandige en veilige manier kan gepoetst worden.

De ALS Liga verzorgt in dit kader de
administratie en regelt onmiddellijk
een afspraak op de afdeling parodontologie vlakbij ons secretariaat voor de
poetsinstructie. We danken in het bijzonder professor M. Quirynen en mevrouw Joyce Baert.
Waarom is een gezonde mond belangrijk?
Alles start bij tandplak. Als men de
tandplak in de mond onvoldoende
verwijdert zal dit leiden tot gingivitis
(tandvleesontsteking) en cariës (gaatjes). De beste manier om de vorming
van gaatjes en tandvleesproblemen
tegen te gaan is het tandplakvrij houden van de mond. Door een goede
mondhygiëne kan tandplak perfect onder controle worden gehouden. Dit is
belangrijk; indien een ontsteking blijft
kan ze evolueren naar parodontitis. Parodontitis is eigenlijk een loslating en
vernietiging van het kaakbeen rondom
de tanden. Dit proces is onomkeerbaar,
en kan je zelf niet meer behandelen.
Hoe kun je je tandvlees goed verzorgen en beschermen tegen bacteriële
infecties?

Het voorkomen van problemen in de
mond start dus bij het zo goed mogelijk
tandplakvrij houden van de tanden/implantaten/prothese. Dit kan via mechanische plaqueverwijdering en chemische plaque controle. Algemeen wordt
er geadviseerd om 2 keer per dag ten
minste 2 minuten te poetsen. Dit liefst
met een roterend-oscillerend-pulserende tandenborstel, beter gekend als
“de elektrische borstel” met haar kleine ronde borstelkopje. Onafhankelijk
onderzoek heeft aangetoond dat de
roterend-oscillerende technologie effectiever is in het verwijderen van plaque en verminderen van tandvleesproblemen dan een handtandenborstel.
Daarnaast kan je een antibacteriële
tandpasta gebruiken. Een tandpasta
met tinfluoride helpt beter om plaqueopbouw en tandvleesproblemen effectiever te verminderen dan een gewone
fluoride tandpasta.
Aangezien ook een deel van de tandplak tussen je tanden zit, moet je ook
dagelijks tussen je tanden reinigen,
via een tandenstoker, floss of een ragertje.

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 !
De 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

#chacuncompte

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
sara.bare@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

MaMuze®-fonds
Jouw gift in het kader van MaMuze wordt 100%
besteed aan volgende doelen:
MaMuze®
Het leven van pALS is omwille van
hun hoge zorgnood doorgaans volledig teruggeplooid op de thuissituatie. In combinatie met het psychologisch verwerkingsproces 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-contactweekend in het zorgverblijf Middelpunt. Om onze pALS er
dat weekend een echt vakantiegevoel zonder zorgen te laten beleven,
bieden we hen tijdens het contactweekend relaxatie - en verwentherapieën, ontspanningsmogelijkheden

en hulpmiddelen aan. Zo kunnen zij
even hun dagdagelijkse strijd vergeten door er samen met hun gezin,
familie en vrienden ‘op uit te trekken’,
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 samenwerking met ons,
worden georganiseerd. Denk daarbij
aan sportmanifestaties, culturele uitstappen, wandelen, fietsen, motortochten, zeilen … Wil je geïnformeerd
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 mirakel 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 sociaal 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.

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

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.

Ligt als je nauw
aan het hart?
Je vindt zeker ook een actie in jouw buurt
waar je aan deel kunt nemen op
https://als.be/activiteiten

Doneer via sms
Stuur ALS per SMS naar 4334
en doneer zo € 2,00 per verstuurd bericht

