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Werken met ALS?
De nieuwe campagne van de ALS Liga
komt eraan! Ondanks hun ziekte gaan
heel wat ALS patiënten terug op zoek
naar een job. Bewegen kunnen ze bijna
niet meer en toch is dat in deze campagne enkel maar een voordeel. Ontdek eind juni de volledige campagne!

27 juni:
Interactieve
opleidingsdag
over ALS

Warme
oproep

Contact
weekend

op pagina 26

2018

Nieuwsflash!

Contact
Secretariaat

ALS Liga België vzw
Graag hierbij onze laatste versie van het ALS-magazine. Gelieve op dit emailadres niet te antwoorden.
Voor verdere vragen kan u terecht op onze specifieke mailadressen.
Zo kunnen we uw vragen zo snel mogelijk behandelen.
• vragen over ALS en de liga: info@ALS.be
• vragen over activiteiten: events@ALS.be

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

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!

woensdag is het secretariaat
GESLOTEN

Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator 0496 46 28 02

Ambassadeurs
Herman Van Rompuy

ONTDEK ALS tv!
Blijf up-to-date!

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

(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

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

Bruisend!

voorwoord

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”. Dit zijn de beginregels van het gedicht “Mei” van Herman Gorter uit 1889. Hiermee wordt een nieuw begin aangekondigd. Ook bij ons - op de ALS Liga – beginnen we weer volop allerlei
nieuwe ideeën uit te werken. Hier alvast een voorproefje:
Op donderdag 21 juni wordt wereldwijd stilgestaan bij de ziekte ALS tijdens
Wereld ALS Dag. Ook in België trachten
wij deze dag in de kijker te zetten en de
ALS problematiek aan te kaarten bij de
diverse betrokken overheden en het
brede publiek.
Dit gebeurt aan de hand van allerlei
activiteiten, via onze
ambassadeurs en de
media. Dit jaar engageren we ons
via de campagne
“huur een ALSpatiënt” (zie cover).

Evy

Op woensdag 27 juni organiseert de
ALS Liga een interactieve opleidingsdag over ALS in het Provinciehuis te
Leuven, met de bedoeling om artsen,
logopedisten, psychologen, verpleegkundigen, sociaal assistenten,… die
te maken hebben met ALS-patiënten
in een thuiszorg- of opnamesituatie informatie te verstrekken over
de multidisciplinaire zorg bij ALS. Informatie en agenda zijn beschikbaar
via https://ALS.be/nl/
Interactieve-opleidingsdag
De media ronken de laatste maanden
van de GDPR (“General Data Protection
Regulation”, ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd). Wat is er nu weer aan de hand
en wat heeft dit met ons te maken?
Welnu, de GDPR gaat over het beheer
en de beveiliging van persoonlijke gegevens van de Europese burgers. Elke

organisatie moet vanaf 25 mei 2018
kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt, hoe ze deze gegevens gebruikt en beveiligt.
- De ALS Liga gebruikt uw e-mailadres
enkel om u via ons magazine op de
hoogte te houden van nieuws en
evenementen die voor uw profiel relevant zijn.
- Uw gegevens worden op geen enkele manier voor commerciële doeleinden gebruikt.
- De gegevens van de ALS Liga databank worden niet gedeeld met anderen, tenzij op uw vraag
Wensen jullie geen deel meer uit te
maken van onze database, dan kunnen
jullie zich uitschrijven door te mailen
naar privacy@ALS.be

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.

Maken we van de
Warmste Week 2018
opnieuw een succes
tvv ALS Liga?
Jouw eigen vlam
op Puyenbroeck?
Ga ervoor!

Overhandiging
onderzoeksbudget
Tijdens ons maandelijks overleg met de onderzoekers van
de KU Leuven, werd meer dan
€ 320.000 aan onderzoeksgeld ter beschikking gesteld.
Dit bedrag vertegenwoordigt
de opbrengst van het door
jullie ingezamelde geld van
de afgelopen maanden op
de ALS-onderzoeksrekening.
Langs deze weg vragen wij
jullie om financieel te blijven
bijdragen aan het onderzoek
naar ALS, jullie steun maakt
het verschil. In naam van alle
ALS-patiënten dankt de ALS
Liga jullie van ganser harte.

Vanaf september kun je je actie registreren via dewarmsteweek.be. Natuurlijk hoef je niet tot september te wachten en kan je alvast beginnen
na te denken over een actie in jouw gezin, vereniging, school,… die binnen jouw mogelijkheden ligt.
Als je vragen hebt of ons wil informeren over je idee voor een actie, dan kun
je natuurlijk bij ons terecht via events@ALS.be. Wij kijken nu al uit naar Music
For Life in december 2018. Dankzij jullie unieke ideeën wordt het ongetwijfeld
weer de warmste week van het jaar voor jou en de ALS Liga!
Blijf ons dus volgen!

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

CTP Connect

Langer thuis in uw eigen huis
De samenwerking tussen ALS Liga en CTP Connect is vanaf heden een feit!

De ALS Liga is een organisatie van
en voor ALS-patiënten en hun familieleden met als doelstelling informatie, hulp, ondersteuning en
professionele zorg aan te bieden,
en dit gericht op een integrale
thuiszorg. De ALS Liga wenst de
dienstverlening aan haar leden te
faciliteren en te optimaliseren en
doet hiervoor een beroep op de
operationele ervaring van het coördinatiecentrum CTP Connect.
CTP Connect zal, telkens in nauw
overleg met de cliënt van de ALS Liga
en de thuisverpleegkundige, een zo
ruim mogelijk dienstenaanbod ter
beschikking stellen met een kwaliteitsvolle dienstverlening van thuisverpleging en thuiszorg als ultieme
doel. CTP Connect beheert daarom
een digitaal ondersteuningsplatform
en coördinatiecentrum gecentraliseerd in een zorg- en alarmcentrale.
Dit ondersteuningsplatform
heeft als doel de zorgvrager (patiënten en
omgeving) en de
zorgverleners beter
te omkaderen.

De pijlers van deze duurzame samenwerking tussen
beide organisaties zijn:
• het belang van een duidelijke wederzijdse communicatie en transparantie,
• de complementariteit van CTP Connect, als expert op vlak van multidisciplinaire thuiszorg enerzijds en de ALS Liga, als expert op vlak van
de ALS problematiek anderzijds en
• het wereldkundig maken van de samenwerking en de eraan gelieerde meerwaarde met als gezamenlijk doel het behoud van de autonomie en zelfbeschikking van ALS-patiënten in hun thuisomgeving.

Wie is CTP Connect ?
CTP Connect werd opgericht in de schoot van CT Paramedics. Deze organisatie levert sinds 2005 gespecialiseerde administratieve diensten aan zelfstandig
thuisverpleegkundigen en andere organisaties uit de zorgsector.
CT Paramedics wil echter niet alleen de zorgverleners ondersteunen, maar ook
hun cliënten en dàt vonden wij bij de ALS Liga belangrijk. Met de oprichting
van CTP Connect geeft CT Paramedics ALS-patiënten de kans om zich met al
hun thuiszorgvragen te richten tot één centraal aanspreekpunt. Tot nog toe
was het aanbod immers te vaak versplinterd, waardoor de patiënt, mantelzorger, assistent al te vaak moeite en kostbare tijd verloor.
Via CTP Connect gaat er een waaier van mogelijkheden open, op maat.
Er zijn veelvuldige opleidingen waar de zorgverleners kunnen aan
deelnemen en op die manier kan een meer gespecialiseerde zorgverlener worden aangesteld.

MyAssist in 2018
Net zoals in 2017 willen we een goedkope, toch kwaliteitsvolle bijstandsorganisatie zijn en blijven. We hebben daarom een duidelijke visie en missie
uitgeschreven :

Missie

MyAssist verleent kwaliteitsvolle, efficiënte en deskundige bijstand aan budgethouders op een zo goedkoop mogelijke wijze opdat deze de regie zelf in handen
kan nemen bij het besteden van zijn/haar persoonsgebonden budget dat toegekend werd vanuit het VAPH. Hierbij wordt een ondersteunende houding aangenomen ten aanzien van budgethouder en diens netwerk en zorgverstrekkers.

Visie

MyAssist streeft naar een onvoorwaardelijke en duurzame relatie met haar leden
door steeds een open houding aan te nemen naar zowel de budgethouder, netwerk als zorgverstrekker. Hierbij zal MyAssist steeds transparant communiceren
over de dienstverlening alsook over de kostprijs hiervan. Om dit te bekomen zal
MyAssist steeds vanuit een grote verantwoordelijkheidszin te werk gaan bij de ondersteuning van het budgetbeheer. MyAssist wil hierbij een zo toegankelijk mogelijke dienstverlening aanbieden aan elke cliënt ongeacht te aard van de handicap.

MyAssist werft aan!
Voor de begeleiding van budgethouders (zowel meerderjarigen, PVB als
minderjarigen PAB ) met het opstarten
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 lidmaatschapsformulier downloaden
Of vraag meer info via info@MyAssist.be
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Moeilijkheden om uw smartphone/tablet
in positie te houden?

European Disibilaty Card (Edc)
Europese Gehandicaptenkaart

Sinds kort kan u als persoon met een handicap een Europese Gehandicaptenkaart aanvragen. Hiermee kan u in een aantal Europese landen genieten van
gunstige tarieven voor culturele, sport en vrijetijdsactiviteiten.
Tot nu toe was het voor personen
met een handicap niet altijd evident
van de gunsttarieven voor personen
met een handicap in het buitenland
te genieten. Het statuut van personen met een handicap wordt immers
niet erkend in de Europese Unie. De
nationale kaart wordt dan ook niet
altijd aanvaard. Het hing vaak af van
de goodwill van de loketbediende of
u van de korting kon genieten of niet.
Dit probleem wordt nu aangepakt
met de introductie van de Europese
Gehandicaptenkaart.

Waarvoor kan je
de Europese
Gehandicaptenkaart
gebruiken?
De Europese kaart is een internationaal
bewijs dat u in België erkend bent als
persoon met een handicap. Dit betekent dat u in het buitenland zonder
problemen kan genieten van de gunstmaatregelen die er voorzien zijn voor
personen met een handicap voor culturele-, sport- en vrijetijdsactiviteiten.
U kan de deelnemende musea, pretparken en toeristische bezoeken en er
genieten van bepaalde voordelen die
uw verblijf vergemakkelijken.
Meer specifieke voorbeelden
van gunstmaatregelen zijn:
• korting op inkomprijzen
• eenvoudige taal
• vlottere toegang tot attracties
• assistentie
• gespecialiseerde gidsen
• brochures of informatie aangepast
aan specifieke behoeften
• toegankelijke en voorbehouden
plaatsen.
Welke de specifieke voordelen zijn
waar u van kan genieten, wordt be-

paald door de deelnemende organisaties. Wil u weten welke voordelen
er aangeboden worden, kan u best de
website of flyer van de organisatie die u
wenst te bezoeken consulteren.
Momenteel is de kaart geldig in acht
Europese lidstaten: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en
Roemenië. Dit aantal zou in de toekomst moeten uitbreiden. Met deze
Europese kaart wil Europa immers de
inclusie van personen met een handicap bevorderen.

Hoe vraagt u een Europese
Gehandicaptenkaart aan?
De Europese Gehandicaptenkaart
wordt in België gratis verstrekt door
de vijf erkende instanties verantwoordelijk voor personen met een handicap. In Vlaanderen kan u terecht bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAHP) of indien u geen
erkenning heeft via dit agentschap, bij
de FOD Sociale Zekerheid.

FOD
Sociale Zekerheid

http://handicap.belgium.be/nl/
mijn-rechten/europeandisability-card.htm
via het onlineformulier op de website
of via brief gericht aan de FOD Sociale
Zekerheid, Directie-Generaal Personen
met een Handicap, Kruidtuinlaan 50,
bus 150, 1000 Brussel

Vlaams Agentschap
voor Personen met
een Handicap (VAPH)

https://www.vaph.be/
european-disability-card

via het digitale loket

Houd uw elektronische identiteitskaart,
uw pincode en kaartlezer bij de hand.
Verder wordt de kaart uitgegeven door
de volgende overheidsinstanties in de
andere deelstaten:
• Wallonië
Agence pour une Via de Qualité
(AViQ)
• Brussels hoofdstedelijk Gewest
Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
• Duitstalige gemeenschap
Dienststelle für Selbstbestimmtes
Leben (DSL)
Ongeveer een maand na uw aanvraag
wordt de kaart per post bezorgd. De
kaart is strikt persoonlijk, u dient hem
steeds in uw bezit te hebben indien u
van de voordelen wenst te genieten.
Ze is vijf jaar geldig ongeacht voor hoelang uw erkenning als persoon met een
handicap verleend werd.

Wil je meer weten
over de Europese
Gehandicaptenkaart?
Voor meer informatie over de Europese
Gehandicaptenkaart kan u terecht op
de website van de federale overheid:
https://eudisabilitycard.be/nl
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weekend 2018

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 evenementen 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 activiteit tvv ALS Liga deel te nemen. 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 situatie.

Onze activiteitenkalender staat online
https://ALS.be/nl/activiteiten

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

Ook dit jaar is er een nieuwe editie van het contactweekend voor pALS! Dit jaar gaat het uitzonderlijk tijdens het tweede weekend van september door. Op 7, 8 en 9 september komen we samen
in het zorgverblijf Middelpunt te Middelkerke.
Ideaal om een weekend te ontspannen, voor zowel
de pALS als de mantelzorger.
Ook dit jaar staan ontspanning en relaxatie centraal. Er een weekendje tussenuit. Verder proberen we jullie van
relevante informatie te voorzien, jullie
in de watten te leggen en te entertainen. En dit allemaal in het gezelschap
van mede pALS! Door de warme ondersteuning van ons verpleegkundig team
worden ook de mantelzorgers ontlast.
Het verblijf is in volpension en er wordt
gekookt op maat. Wie denkt dat dit dan
wel een duur weekendje zal worden, is
fout. Het weekend is namelijk volledig
gratis voor de patiënt en één begeleider dankzij de steun van de Nationale
Loterij. We vragen enkel een waarborg
van €50 per persoon, die integraal terugbetaald wordt op het weekend.

Waar wachten jullie nog op?

Schrijf u hier in
Heb je dringende vragen?
Stuur een e-mail naar
events@ALS.be.
Let op: Om gratis te mogen deelnemen aan het contactweekend moet je
geregistreerd zijn bij de ALS Liga en
minstens één keer ons secretariaat bezocht hebben. We kennen je graag persoonlijk :-) We kunnen garanderen dat
je over een privékamer zal beschikken.
Meer uitleg over programmatie
volgt op onze website,
magazine en sociale media.

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 gedurende 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

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,...

Guido, een studerende pALS van 58

Ik ben ALS-patiënt Guido De Mets
en kreeg mijn diagnose begin 2000.
Dit heeft me echter niet weerhouden
om op 26 april 2018 te promoveren
tot doctor in de bio-ingenieurswetenschappen. In mijn jeugd volgde
ik vier jaar conservatorium en een
opleiding lichamelijke opvoeding
alvorens een job in de IT uit te oefenen. Na mijn diagnose stopte ik
in 2002 met werken. Ik begon mijn
studies bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven in 2006 die
resulteerden in de masters cel- en
gentechnologie en levensmiddelenwetenschappen en mijn doctoraat.
Momenteel betekent ALS voor mij:
een elektrische rolstoel, hulp voor
bijna alles en een zwakke stem.
Ik ga jullie niet lastig vallen met de
technische details van mijn doctoraatsthesis waarin ik de sensorische kwaliteit van wijn probeerde te bepalen aan
de hand van een set van metingen. Ik
ga jullie daarentegen wel vertellen
wat ik geleerd heb tijdens mijn doctoraat. Er bestaat niet zoiets als één
altijd geldend wijnoordeel voor ieder-

een. Niet alleen zijn er per persoon
subtiele individuele verschillen tussen
onze zintuigen, ook onze ervaringen
zijn persoonlijk. Een kwaliteitsoordeel
over wijn is dus ook gebonden aan elk
individu. Er valt bovendien niet over te
redetwisten. Een afwijkende mening
hebben is niet verkeerd. Men kan dus
enkel een trend bepalen. De beste
wijn is deze die door de meerderheid
wordt gezien als beste. Dit houdt ook
in dat men het oordeel van meerdere
personen moet vragen, een statistisch
principe waar vaak wordt tegen gezondigd. Bovendien vertegenwoordigt
een set van proevers een bepaalde
bevolkingsgroep in een bepaalde periode. Deze wordt echter meestal niet
vermeld, een tweede statistisch principe dat vaak met de voeten wordt
getreden. Nochtans mag men van een
panel die een andere populatie vertegenwoordigt een ander oordeel verwachten. Tenslotte heeft de menselijke
waarneming veel beperkingen. Iedere
serieuze proeverij moet daar rekening
mee houden. Vaak moeten echter te
veel wijnen door één persoon op een
te korte periode worden beoordeeld.

Het is verleidelijk om aan duurdere wijn
automatisch een betere kwaliteit toe te
schrijven. Deze intuïtieve opvatting is
echter niet altijd een goede leidraad
bij het kiezen van goede wijn. Prijs en
kwaliteit gingen goed samen in sommige regio’s zoals Moulis-en-Médoc,
maar het tegenovergestelde werd geconstateerd bij de Pfalz Riesling wijngroep. De prijs van een product is een
economische kwestie en hangt af van
de verhouding tussen vraag en aanbod. Hoe lager het aanbod of hoe hoger de vraag, hoe duurder de wijn. Als
de vraag het aanbod overstijgt neemt
de prijs zelfs exponentieel toe. De veronderstelde sensorische kwaliteit kan
de vraag voor een bepaalde wijn beïnvloeden.
Daarom beklemtonen marketing acties
vaak de uitstekende sensorische kwaliteit van hun wijn. Deze veronderstelde
superioriteit wordt echter nauwelijks
getest en zal allicht verschillen naargelang de bevolkingsgroep. Het verband
tussen individuele zintuiglijke gewaarwordingen en sensorische kwaliteit
gebeurt onrechtstreeks via een kleine

set van multisensorische oordelen die
de individuele zintuiglijke gewaarwordingen combineren. Deze zijn allicht
de balans van een wijn waar naar een
optimum wordt gestreefd en de eigenschappen mondvulling, complexiteit
en afdronk waar men een zo hoog mogelijke waarde tracht te bereiken. Een
dergelijk verband is allicht ook specifiek voor een origine van een bepaald
oogstjaar. Dit maakt een meting van de
sensorische kwaliteit van wijn weinig
praktisch. Een menselijk proefpanel is
momenteel het meest efficiënt om de
sensorische kwaliteit van wijn te bepalen op voorwaarde dat men de statistische principes respecteert en rekening
houdt met de menselijke beperkingen.
Als doctor in de bio-ingenieurswetenschappen heb ik natuurlijk ook opinies
over mijn ziekte ALS. ALS is allicht een
ziekte in 2 stappen. Vooreerst worden
motorneuronen aangevallen. Dit kan
verscheidene oorzaken hebben en er
is waarschijnlijk een verschil tussen familiale en sporadische ALS. Bovendien
gaat het om personen die nog geen
ziekteverschijnselen hebben. In de

tweede stap veroorzaakt een verstoorde communicatie tussen motorneuronen en ondersteunende cellen een versneld afsterven van motorneuronen.
Motorneuronen en ondersteunende
cellen communiceren met elkaar en
beïnvloeden elkaars genexpressie.
Als teveel motorneuronen wegvallen
wordt hun communicatie verstoord
en wordt de expressie van sommige
genen van motorneuronen onderdrukt
terwijl anderen actief worden. Motorneuronen kunnen hun taak niet meer
uitvoeren en de microglia cellen, het
immuunsysteem van het zenuwstelsel,
herkennen de eigen motorneuronen
niet meer en vernietigen ze. Alle ALS
patiënten zijn in stap 2, hebben zichtbare verlammingsverschijnselen en er
is geen verschil meer tussen familiale
en sporadische ALS.
Het tegenhouden of uitstellen van ALS
kan praktisch enkel bij ALS in stap1. Dit
vereist echter de identificatie en rekrutering van ALS personen die nog geen
zichtbare ziekteverschijnselen hebben.
Bovendien vergelijken de huidige klinische studies enkel zieke deelnemers

met en zonder behandeling. Je moet
dus momenteel eerst ziek zijn alvorens
je in aanmerking komt als proefpersoon. We hebben dus een protocol over
klinische studies voor het tegenhouden of uitstellen van een ziekte nodig.
Met het huidig protocol kan enkel het
opsporen van vroegtijdige merkers, die
nog niet gekend zijn, hier soelaas brengen. In dit opzicht verricht het onderzoek van professor Van Damme, die bepaalde schadelijke proteïne residus wil
linken aan een groep van ALS gevallen,
baanbrekend werk. ALS-patiënten met
zichtbare ziekteverschijnselen zijn al in
stap 2 en moeten echter geen genezing
meer verwachten. De motorische zenuwcellen die je kwijt bent komen niet
meer terug. Enkel ALS behandelen is
dan nog mogelijk. Hier moeten we het
dus over een andere boeg gooien. Leer
als ALS-patiënt leven met een steeds
slechtere conditie. Anticipeer, gebruik
alle beschikbare hulp, zorg regelmatig
voor sociaal contact, zorg dat je iets te
doen hebt, focus je op wat je nog kan,
niet op wat je niet meer kan, wees verdraagzaam en geduldig voor jezelf en
je omgeving en word niet depressief.

Gaat u spoedig weer op reis?
Wat met de toltarieven?

Kan u altijd genieten van een korting voorzien
voor wagens aangepast voor personen met een handicap?
Nu de zomer nadert, denken velen weer aan reizen. Voor personen met een
handicap die gebruik maken van een aangepaste wagen, blijkt het niet altijd
evident om van de voor hen voorziene korting aan de tolwegen in met name
Frankrijk ook effectief te kunnen genieten. Het hangt vaak af van de goodwill
van de loketbediende. Wat zeggen de Europese regels hier eigenlijk over?
Enkele maanden geleden werd ons
het probleem voorgelegd waarbij Belgische reizigers die zich verplaatsten
op de Franse autosnelwegen met een
bestelwagen aangepast aan een rolstoelgebruiker op de tolwegen niet
langer automatisch werden her-ingeschaald van schaal 2 naar de voordeligere schaal 1, zoals in het Franse reglement voorzien is. Waar er vroeger een
loketbediende stond bij elke doorgang
is dat nu niet meer het geval en moet
er via de intercom contact genomen
worden met een bediende. Franse bestuurders krijgen vervolgens de korting
na het tonen van hun inschrijvingsbewijs waar een officiële code ‘handicap’
op staat. Bij de Belgische bestuurders
en vermoedelijk ook andere Europese
nationale onderdanen staat een dergelijke code niet op het inschrijvingsbewijs. Het hangt dan af van de bediende

zijn/haar inschikkelijkheid of er alsnog
een her-inschaling komt. Wanneer we
de verantwoordelijke beheerder van
de Franse tolwegen (APRR) contacteerde, bleek er geen onwil te zijn. Zij
gaven aan dat het voor de bediende
simpelweg de Franse wetgeving opvolgt die zegt dat als bewijsstuk het
inschrijvingsbewijs met de code ‘Handicap’ dient voorgelegd te worden. Ze
stelden voor om het verhoogde tarief
ter plaatste te betalen en hen achteraf
de nodige stukken i.v.m. de aanpassing
van het voertuig te bezorgen en een terugbetaling te vragen. Dit betekent dat
personen met een aangepaste wagen
uit andere lidstaten, zij het via een ietwat omslachtigere procedure, toch van
dezelfde rechten zou kunnen genieten
als de Franse burgers.
In een eengemaakt Europa met vrij ver-

keer van personen waar burgers zich
vrij moeten kunnen bewegen van de
ene naar de andere lidstaat en waar er
een verbod op discriminatie op grond
van nationaliteit geldt, is dit wellicht
wat moeilijker te begrijpen. Het zou
toch de bedoeling moeten zijn dat personen met een handicap die met een
aangepaste wagen de Franse grens
oversteken dit kunnen doen met de
korting die meteen wordt afgerekend
zoals dit voor de Franse onderdanen
gebeurt.
Het verbod op discriminatie betekent
dat er geen directe discriminatie mag
zijn op grond van nationaliteit. Daar is
hier geen sprake van, want in de Franse
regeling staat niet dat ze enkel voor
Franse onderdanen geldt. Indirecte
discriminatie is evenwel ook niet toegestaan. Dit houdt in dat een regeling

zo is opgesteld dat het uiteindelijk resultaat van de uitvoering ervan betekent dat de regeling enkel geldt voor
de nationale onderdanen. Een regeling waarbij als bewijsstuk “een inschrijvingsbewijs van de wagen met een
specifieke code ‘handicap’” wordt gevraagd zou weleens een indirecte discriminatie kunnen inhouden. Wellicht
gebruiken enkel de Franse autoriteiten
een dergelijke code op hun inschrijvingsbewijs en kunnen dus de facto
enkel Franse onderdanen voldoen aan
deze vereiste.
Er zijn wel uitzonderingen op het verbod op indirecte discriminatie met
name is een dergelijke regeling te
rechtvaardigen als die evenredig is
en genomen wordt vanuit objectieve
overwegingen van algemeen belang.
Zo velde in 2009 het Europese Hof van
Justitie een arrest waarin ‘een Oostenrijke regeling waarbij een gratis jaarlijks
wegenvignet verleend werd aan personen met een handicap die hun woon- of
verblijfplaats in Oostenrijk hebben’ niet
in strijd werd geacht met het verbod op
discriminatie. De zaak betrof een Duitse toerist die naar Oostenrijk reisde en
er geen tolwegbelasting betaalde. Hij
werd tegengehouden door de politie
en kreeg een boete. Vervolgens ging
hij tegen deze boete in beroep en argumenteerde dat hij als persoon met een
handicap een gratis autowegenvignet
zou moeten krijgen op grond van het
feit dat hij als Europese burger dezelfde rechten moet krijgen als een Oostenrijkse burger. Volgens hem was de
Oostenrijkse regeling die stipuleerde
dat men in Oostenrijk moet wonen of
verblijven een indirecte discriminatie.

Het Hof van Justitie bevestigde dat dit
inderdaad een indirecte discriminatie
uitmaakt, maar dat deze gerechtvaardigd is omdat de maatregel volgens
de Oostenrijkse autoriteiten genomen
werd om personen met een handicap
betere kansen te bieden zich te integreren in de Oostenrijkse samenleving.
Het feit dat men eiste dat de verblijf- of
woonplaats zich in diezelfde Oostenrijkse samenleving bevond, vond het
Hof een objectieve overweging van
algemeen belang. Bovendien was de
maatregel evenredig omdat het gratis
wegenvignet ook aan andere onderdanen verleend werd als deze voor
een langere periode om professionele
of persoonlijke redenen in Oostenrijk
verbleven. De Duitse toerist die slechts
2 weken in Oostenrijk verbleef en zich
dus niet integreert in de Oostenrijkse
samenleving, valt niet onder deze regeling en heeft dus geen recht op het
gratis vignet.
Om terug te komen op onze zaak in
Frankrijk, kan er op het eerste zicht
sprake zijn van indirecte discriminatie,
maar moet er tegelijkertijd wel gesteld
worden dat er een mogelijkheid wordt
gegeven om achteraf de meerkost van
de her-inschaling terug te vorderen. Er
is aldus geen totale onwil om de korting te verlenen, noch om andere Europese burgers anders te behandelen
dan de eigen burgers. In het kader van
het beleid van de Europese Unie dat
erop gericht is om personen met een
handicap meer en betere opportuniteiten te geven om zich te integreren in
de maatschappij ligt ook hier een aandachtspunt. De Europese Unie zou een
rol kunnen spelen door de documen-

ten die dienen voorgelegd te worden
aan de tolwegen meer op mekaar af te
stemmen zoals ze dit reeds deed met
de Europese Parkeerkaart en de Europese Gehandicaptenkaart (European
Disability Card). Er zou een initiatief
kunnen genomen worden om een Europees erkende code/kaart toe te voegen aan bv. het inschrijvingsbewijs van
de wagen in alle lidstaten. Een andere
mogelijkheid is dat de lidstaten elkaars
nationale documenten die er voor een
aangepaste wagen worden gemaakt,
zouden erkennen. Dit zou het voor de
bedienden aan de loketten makkelijker
maken om de voordelen die er voorzien
worden voor personen met een handicap zonder problemen te verlenen.
Voor nu blijft het bij de goodwill van
de loketbediende. Als u naar Frankrijk reist, kan u voor de zekerheid uw
gehandicaptenkaart of rolstoelsticker
duidelijk zichtbaar klaar leggen in uw
wagen. U kan ook uw Europese gehandicaptenkaart tonen. Eventueel neemt
u een kopie mee van de informatie die
beschikbaar is aangaan het aangepaste
tarief op http://www.autoroutes.fr/fr/
classification-des-vehicules.htm
Zo hopen we dat u meteen het juiste
tarief krijgt aangerekend. Indien dit
echter niet helpt, stellen we voor zeker
de terugbetaling achteraf op te vragen.
U kan de klantendienst van de APRR is
bereiken via email Serviceclients_Paris@aprr.fr. Per post kan u zich richten
tot APRR, Service Clients, TSA 80001,
F-52009 Chaumont Cedex, France
(www.aprr.fr)
We wensen u alvast een goede reis toe !

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

Campagne:
Mogen wij u vragen onze brochure zo ruim mogelijk te verspreiden, bijvoorbeeld via uw eigen notaris en die in
uw omgeving? Het is daarbij niet nodig de brochure af te drukken; wij sturen jullie graag de nodige exemplaren
op. Stuur ons een bericht via administratie@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.

Onze ALSshop ...

interview

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!

Twee jaar geleden kreeg
Christel Hermans te horen
dat ze ALS heeft. Ze had
toen al twee jaar een bang
vermoeden. Vandaag heeft
ze nog steeds een verantwoordelijke functie in een
multinationaal bedrijf. Ze
is ook nog op andere manieren actief.

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.

Wanneer is de diagnose gesteld?
Twee jaar geleden, ik was toen 56 jaar.
Maar ik had al veel langer een vermoeden. Ik heb altijd veel sport gedaan,
zoals dansen, hardlopen, fietsen en
krachttraining, maar op een dag ben
ik, tijdens een opendeurdag op het
bedrijf, op een heel rare manier gevallen. Iets later viel ik op een al even eigenaardige manier met de fiets. Zo raar
zelfs dat mijn vrienden begonnen te
lachen. Hoe val jij nu? Iets daarna ben
ik beginnen te sukkelen. De dokter zei
me toen dat ik mijn hoge hakken maar
eens moest uit doen. Ik heb dan lage
schoenen gekocht, maar die voet wou
nog steeds niet mee. Drie jaar geleden
heb ik dan met een vriendin een lange

Het is niet erfelijk,
daar ben ik heel blij om
voor mijn kinderen

reis gemaakt door het Midden-Oosten
en bij de terugkomst kreeg ik een koffer
van 30 kg op diezelfde voet. Daardoor
is de diagnose laat gesteld want eerst
moest die voet geopereerd worden.
De eerste dagen na de operatie ging
het goed, maar daarna ging het stappen weer moeilijk. Ze hebben me toen
naar Leuven gestuurd en daar werd de
diagnose gesteld. En nee, het zit niet
in de familie. Daar worden ze allemaal
zo oud dat je ze bijna moet dood slaan
(lacht). En het is ook niet erfelijk, daar
ben ik heel blij om voor mijn kinderen
en mijn kleinkinderen. Ik heb al een
zeker leven gehad, zij hebben nog een
heel leven voor zich. Maar toch: ik heb
het niet gewild. Het is gewoon vreselijke pech. Hier en daar hoor je dat de
o.a. slechte lucht een rol zou kunnen
spelen…. Er zijn zoveel vragen.
Kende u de ziekte?
Ja, ik had een collega van wie de vriend
aan ALS is gestorven. Ik had dan ook
vrij snel een vermoeden, misschien
dankzij het vele sporten, waardoor ik
mijn lichaam goed ken. Het is in elk geval een rotziekte, dat is het enige wat ik
kan zeggen.

Wat doet u van werk?
Ik werk nu 12 jaar bij Pittsburgh Corning, een Amerikaans bedrijf dat isolatiemateriaal maakt. De laatste jaren
werk ik er als Customer Service Coordinator. Mijn taak is het coördineren
van al onze Europese klantendiensten,
dus vooral problemen oplossen. Ik heb
altijd full time gewerkt, maar nu is dat
half time. Mijn collega’s zijn overigens
superlief voor mij. Mijn wagen staat
voor de deur en de portier helpt me uit
mijn auto en begeleidt me naar binnen.
Hij zorgt ervoor dat ik niet val. En als er
deadlines zijn, dan haal ik die. Ik kan
nog altijd goed schakelen tussen talen
en taken. Nu zijn er wel mensen die
denken: zij werkt nog, ze kan nog veel.
Maar dat is het niet. Ik word geholpen.
Ik kan nog werken dankzij mijn collega’s en de instelling van mijn bedrijf. En
van mijn collega’s gesproken: vorig jaar
hebben we door verschillende acties
binnen ons bedrijf 14.000 euro opgehaald voor de ALS Liga. We hebben ze
geschonken via Music for Life.
Wat doet u daarnaast nog?
Ik doe veel yoga, waardoor ik lenig
blijf wat een voordeel schijnt te zijn. Ik
mediteer en ik lees veel, wat dan weer
stressverlagend is. Om de drie weken
ga ik naar de osteopaat en twee keer
per week naar de kine. Wat ik wel spijtig
vind, is ik dat geen impulsieve dingen
meer kan doen, ik heb moeten leren
doseren. Alles gaat veel trager. Vroeger was het van: ik ga naar Namibië en
hop ik boekte een reis naar dat land.
Dat gaat nu niet meer. Maar ik reis nog,
op een heel andere manier. Ik ben net
terug van Kopenhagen en ik ben ook
naar Berlijn geweest, met de rolstoel.
Dat ging perfect dankzij de hulp van
mijn zoon.
Thuis gebruik ik de rollator, dat is veiliger, buiten is het de rolstoel. En ik rij
ook nog altijd met de auto.
Wat vindt u van het aanbod
van de ALS Liga?
Ik ben er heel tevreden over. Het heeft

wel lang geduurd voor ik contact opnam; ik heb het drie keer uitgesteld,
omdat ik de confrontatie niet aandurfde. Maar uiteindelijk ben ik wel gegaan
en het was super fijn, echt waar. Die
sprankel in de ogen van Danny, dat
heeft me doen beseffen: kijk, je kunt nu
wat minder, maar je leeft nog. Ik kan de
mensen bij de Liga bellen wanneer ik
wil; zij weten waarover ze het hebben.
Met het ziekenfonds en andere hulpverleners verloopt het niet altijd even
vlot. Ik heb hier een ergotherapeute
over de vloer gehad, die niet eens wist
dat ik ALS had. Ze had mijn dossier niet
eens gelezen. Iemand anders was verbaasd dat ik nog kon autorijden (de diagnose was net gesteld). ‘U heeft toch
ALS, u kan toch niet meer bewegen’.
Hebt u contact met lotgenoten?
Nee, dat doe ik liever niet.
Hebt u een boodschap
voor andere patiënten?
Pluk de dag. Toen ik de diagnose kreeg,
vroeg mijn dochter aan de professor of
hij wist hoe de ziekte zou evolueren. Nee,
antwoordde hij, maar wilt u dat weten?
Ik zei nee, ik wil dat niet, want dan ga je
er naar leven en ik wil er niet naar leven.
Ik wil op een andere manier leven. Het is
natuurlijk niet eenvoudig om de dag te
plukken, want er zijn nog altijd dingen
die je moet plannen en er zijn dingen
die heel moeilijk zijn. Een voordeel is dan
weer wel dat je geen blad voor de mond
meer moet nemen. Onlangs was er iemand aan het zeuren en zagen over onnozele dingen. Je bent toch nog gezond,
zei ik. Ze heeft zich verontschuldigd. Hoe
dan ook, ik hoop dat ik nog lang iedereen kan dwarsliggen op het werk (lacht)
en vooral vaak samen kan zijn met mijn 2
kinderen & co., 2 kleindochtertjes, familie, vrienden, collega’s, ….
Mijn dochter is een blogster en ze
schrijft regelmatig over haar leven, nu
gaat het over ons, mijn ziekte, …
https://www.larabylara.com/blog/
liefs-voor-altijd

100 km roeien

ten voordele van de ALS Liga

Ook u kunt
de recordpoging
van Ronny
steunen
Na twee marathons en twee
halve marathons terwijl hij een
rolstoel voortduwt, gaat Ronny
De Cocker een nieuwe uitdaging aan: 100 km roeien op een
roeitoestel in een tijd van 7 uur.
De recordpoging vindt plaats
op 14 oktober van 10 tot (hopelijk) 17u. U kunt Ronny aanmoedigen in de Gentse Roei- en
Sportvereniging. U kunt hem
ook steunen door een bedrag te
storten op rekening BE28 3850
6807 0320 van de ALS Liga met
vermelding ‘Recordpoging Ronny De Cocker’. Ronny en de ALS
Liga danken u.

Het wereldrecord marathon en halve marathon lopen terwijl je een rolstoel
met een ALS-patiënt voortduwt? Ronny De Cocker draait er zijn hand niet
voor om. Omdat hij om medische redenen niet meer mag hardlopen, bereidt
hij ondertussen een recordpoging voor in een andere sport. Alweer ten voordele van de ALS Liga.
“Ik heb mijn eerste marathon gelopen
in 2002 en heb er ondertussen 15 achter de rug. Na enkele marathons ben
ik er me, op aanraden van een vriend,
echt op gaan toeleggen, hij zag blijkbaar dat ik dat niet slecht deed. In 2006
heb ik dan mijn eerste marathon onder
de drie uur gelopen. Dat smaakte naar
meer en dus liep ik in 2007 drie marathons waaronder die van New York,
waar ik een serieuze slag van de man
met de hamer heb gekregen. Ik was
dieper gegaan dan de bodem en dus
was mijn reactie: dit nooit meer. Maar
ja, je weet hoe dat gaat. In 2011 was ik
weer bezig en liep ik de marathon van
Berlijn in 2.42.32u, wat niet slecht was
voor een 49-jarige.”
Wanneer bent u beginnen te lopen
voor een goed doel?
In 2015 werd ik 50 en wou ik iets speciaals doen. Ik koos voor de Marathon
des Sables, een loopwedstijd van 250

km in de woestijn van Zuid-Marokko.
De bedoeling is dat je die wedstrijd
loopt voor een goed doel. Ik koost voor
NEMA, een organisatie die mensen
met een spierziekte helpt. De bedoeling was om daarvoor de nodige persaandacht te krijgen maar dat viel tegen,
de pers was totaal niet geïnteresseerd.
Er zijn blijkbaar al te veel Belgen die de
Marathon des Sables lopen. Ondertussen was ik in contact gekomen met
Antonio Ventriglia, een ALS patiënt. Ik
kreeg het idee om een halve marathon
te lopen terwijl ik een rolstoelgebruiker
voortduwde. Ik koos voor de halve marathon van Omega Pharma, toen nog
van Marc Coucke. Ik dacht, als hij dat
organiseert, zal de lokale tv wel komen.
En we zijn inderdaad geïnterviewd geweest.
Hoe is die eerste halve marathon
verlopen?
Het heeft bloed, zweet en tranen ge-

kost. Ik had nog nooit een rolstoel
voortgeduwd en we hadden ook niet
getraind. Maar onze tijd was wel goed,
we zijn gearriveerd na 1.33u. Ik ben wel
gevallen over een vluchtheuvel en ben
met mijn vingers over het beton geschuurd, ik heb er nog de littekens van.
Antonio, die gelukkig niets had, wou
stoppen. Maar daar wou ik niets van
weten. Hij heeft ALS en was van speciaal
van Limburg naar Gent gekomen, dat
kon ik niet maken. Een gevolg van deze
prestatie was wel dat ik gebeld werd
door een reporter van het Nieuwsblad
met de volgende boodschap: als je
een marathon loopt terwijl je een rolstoel voortduwt, krijg je een volledige
bladzijde in de nationale editie. Dat
moesten ze mij geen twee keer zeggen.
Welke marathon heb je dan
gelopen?
Ik zocht een parcours dat een beetje
vlak was en vond dat in Spijkenisse;

die organisatie steunde toevallig ook
ALS Nederland. In eerste instantie zagen ze het niet zitten met die rolstoel,
omdat ik andere lopers zou hinderen.
Mijn antwoord was snel klaar: ik kom
met een ALS patiënt en jullie steunen
ALS Nederland. Toen mocht het wel.
Ondertussen had ik ook gekeken in het
Guinness Book of Records, en een dergelijke prestatie bestond nog niet als
wereldrecord. Onze tijd was 3.36.26u
en ik heb de aanvraag ingediend. Het
heeft nog 18 maanden geduurd voor
we de erkenning kregen als wereldrecord. Een week later hebben we nog
een marathon met Antonio gelopen in
Breendonk en die tijd met 45 seconden
verbeterd. En toen begon ik te denken
aan het wereldrecord op de halve marathon.
Je ging dus voor een tweede
vermelding in het Guinness Book
of Records?
Ja, en die prestatie stond wel al in het
boek, met een tijd van 1.58u. Ik zei tegen Antonio: dat kunnen we aan. Ik
heb ons ingeschreven op de halve marathon van Brussel in 2016. En dat heeft
wel de nodige persbelangstelling gekregen. Het programma ‘Iedereen beroemd’ heeft ons de hele tijd gevolgd
en we zijn zelfs in Sportweekend en de
Zevende dag gekomen. Ook hier hebben we een aanvraag ingediend bij
Guinness en dit keer heeft het 20 maanden geduurd om vermeld te worden.
Nu kies je voor een andere sport.
Wel ja, ik heb iets te veel gelopen en nu
is het kraakbeen in mijn knieën voor
80% weg. Maar ik wil nog altijd iets
doen voor de ALS Liga. Daarom ga ik
nu op een roeitoestel 100 km roeien.
Ik heb vroeger altijd geroeid dus nieuw
is dat niet voor mij. Het was trouwens
op aanraden van mijn sportdokter die
wist te vertellen dat het wereldrecord
indoor roeien in de categorie 50-59 jaar
op 7 uur en 2 minuten staat. Dat is behoorlijk lang roeien. De recordpoging
vindt plaats op de dag van de verkiezingen, 14 oktober, in de lokalen van
de Gentse Roei- en Sportvereniging
aan de Watersportbaan. Ik begin eraan
om 10u en hoop om 17u er klaar mee
te zijn en zo te tijd te kloppen van een
Amerikaan. Iedereen is welkom en alle
opbrengsten gaan naar de ALS Liga. Als
het gaat, komt Antonio ook. Ik ben nu
volop aan het trainen en moet ook nog
5 kg afvallen, maar dat zal wel lukken.

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.
In het Belgische onderzoekslandschap specialiseren 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 lichaamscellen van ALS patiënten 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 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 financieel te ondersteunen.

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

Interactieve opleidingsdag
27 juni 2018

Verspreid dit onder uw collega’s,
studenten, patiënten en vriendenkring
Begeleid je als arts, logopedist, psycholoog, verpleegkundige, sociaal assistent,… een ALS-patiënt in de thuissituatie of in opname en wil je bijleren over de multidisciplinaire zorg bij ALS? Stip dan ‘woensdag 27 juni - Provinciehuis
Leuven’ met rood aan in je agenda voor onze interactieve opleidingsdag over ALS. Vanaf 8u30 voorzien we koffie bij
de registratie, om 9u00 start de eerste spreker. Het einde is voorzien om 17u30. Over de middag wordt een lunch
aangeboden.

D e uiterste inschrijvingsdatum is zondag 1 7 juni 2 0 1 8
Accreditatie voor artsen ikv zowel algemene geneeskunde als ethiek en
economie is voorzien, evenals voor de
andere groepen zorgprofessionals.
Alle Belgische NMRCs werken mee aan
deze opleidingsdag, waarbij ze elk een
deelaspect van de multidisciplinaire
zorg bij ALS zullen belichten.
Prof. Rosa Rademakers (Mayo Clinic,
Florida, USA) zal spreken over C9orf72
in ALS.
Ook zal Neuroloog Michael van Es van
het ALS Centrum Nederland er spreken
over zijn klinische studie met Penicilline G en Hydrocortison in ALS.
Naast presentaties zullen ook praktijksessies worden gegeven.
Niet alle verzorgers van ALS-patiënten
kunnen op deze dag aanwezig zijn.
Daarom nodigen we u als patiënt en
uw familie uit om deze opleidingsdag
bij te wonen, zodat u de opgedane
kennis, informatie en praktische tips
kan overdragen aan uw netwerk van
verzorgenden.
De verstrekte informatie kan zowel
uzelf als uw omgeving alleen maar ten
goede komen.
Ze kan belangrijk zijn voor het verbeteren van uw levenskwaliteit en ze kan
de taken van uw helpers vergemakkelijken door de aangereikte tips.
Ook uw NMRC werkt mee aan deze
opleidingsdag, waarbij elk deelaspect
van de multidisciplinaire zorg bij ALS
belicht zal worden.
De vorming en de lunch zijn gratis. De
lunch kan aangepast worden volgens
uw noden.
Gratis inschrijven kan hier

Programma

Interactieve ALS-opleidingsdag
Woensdag 27 juni
Provinciehuis Leuven, zaal Spoor 95
08:15-09:00 Onthaal met koffie
09:00-09:05 Welkom
Evy Reviers, CEO ALS Liga
09:05-09:15 Werking van de ALS Liga
en de Liaison
Gwen Vernimmen,
Liaison ALS Liga
09:15-09:35 NMRC UZ Leuven
en klinische ALS studies
(beknopt)
Prof. Philip Van Damme,
NMRC UZ Leuven
09:35-09:50 Multidisciplinaire zorg
voor ALS-patiënten
Prof. Gauthier Remiche,
NMRC Erasme
09:50-10:05 Psychosociale
ondersteuning
psychologe Silvia Peeters,
NMRC UZA
10:05-10:20 Zorg voor bulbaire
ALS-patiënten
Dr. Stéphanie Delstanche,
NMRC La Citadelle Liège
10:20-10:35 Respiratoire zorg
en thuisbeademing
kinesitherapeut
Vincent Gathot,
NMRC Inkendaal
10:35-10:50 C9orf72 in ALS
Prof. Rosa Rademakers,
Mayo Clinic, Florida, USA
10:50-11:05 Pauze met koffie
11:05-11:20 Kinesitherapie
Dr. Benjamin Bollens,
NMRC UCL Saint Luc
11:20-11:35 Ergotherapie
ergotherapeute
Wendy Vereecke,
NMRC UZ Gent

11:35-11:50 Bijstandsorganisatie
MyAssist
Gwen Vernimmen,
MyAssist
11:50-12:50 Praktijksessie 1
met medewerking van
kinesitherapeut
Bart Vrijsen,
slaaplabo UZ Leuven
12:50-14:00 Lunch
14:00-14:30 Klinische ALS studies
in UZ Leuven
(uitgebreid) 		
Prof. Philip Van Damme,
NMRC UZ Leuven
14:30-15:00 Klinische ALS studie
met Penicilline G +
Hydrocortisone
Prof. Michael Van Es,
ALS Centrum
UMC Utrecht
15:00-15:20 Pauze met koffie
15:20-15:30 Het Persoons Volgend
Budget
Gwen Vernimmen,
Liaison ALS Liga
15:30-15:40 Zorg rond
het levenseinde
Inge Bossuyt,
Palliatief Support Team
UZ Leuven
15:40-15:50 Donatie van het lichaam
Evy Reviers, ALS Liga
15:50-16:50 Praktijksessie 2
met medewerking van
kinesitherapeut
Bart Vrijsen,
slaaplabo UZ Leuven
16:50-17:00 Slot en dankwoord
Evy Reviers, ALS Liga
17:00-17:30 Netwerkmoment
17:30
Slot

Directe link tussen fysieke activiteit en
amyotrofische laterale sclerose

Volgens een studie online gepubliceerd op 23
april in het Journal of Neurology, Neurosurgery
& Psychiatry bestaat er een direct verband tussen
fysieke activiteit en amyotrofische laterale sclerose (ALS).
Anne E. Visser, doctor van het Universitaire Medisch Centrum in Utrecht,
Nederland en collega’s rekruteerden
patiënten met vastgestelde ALS en
controlepersonen van 5 populatiege-

baseerde registers in drie Europese landen (Ierland, Italië en Nederland) om
het verband te onderzoeken tussen
fysieke activiteit en ALS. De gegevens
van 1557 patiënten en 2922 controle-

personen werden gebruikt.
De onderzoekers identificeerden een
rechtstreeks verband tussen ALS en fysieke activiteit in de vrije tijd, werkgerelateerde activiteiten, en alle activiteiten
samen (de ratio’s waren respectievelijk
1.07, 1.06, en 1.06), geïdentificeerd met
enige heterogeniteit tussen regio’s.
De duidelijkste verbanden werden
gevonden bij de cohorten van Ierland
en Italië. De gevonden ratio’s bleven
ongewijzigd ook nadat andere werkgerelateerde risico’s in rekening werden genomen of de patiënten met een
C9orf72 mutatie uit werden gesloten.
“We leveren een nieuw klasse I bewijs
voor een verband tussen fysieke activiteit en het risico op ALS in een grote
multi-centra studie gebruik makende
van een geharmoniseerde methode
waarbij het niveau van fysieke activiteit
objectief wordt gekwalificeerd.” schrijven de auteurs.
Verschillende auteurs maakten financiële banden met de biofarmaceutische
industrie kenbaar.
https://ALS.be/nl/
Link-tussen-fysieke-activiteit-en-ALS

AB Science heeft aangekondigd dat het CHMP een negatief
advies geeft voor het op de markt brengen van masitinib
in Amyotrofische Laterale Sclerose
AB Science, farmaceutisch bedrijf
dat zich specialiseert in de ontwikkeling van eiwit kinases remmers
(IPK), heeft aangekondigd dat het
CHMP van het Europees Agentschap
voor Geneesmiddelen (EMA) een negatief advies geeft voor de aanvraag
tot vergunning voor het op de markt
brengen van masitinib bij de behandeling van ALS bij volwassenen.
In een verklaring zegt het bedrijf dat
-”het CHMP was van oordeel dat, op
basis van een inspectie van de goede
klinische praktijken (GCP) uitgevoerd
in twee van de belangrijkste centra van
het klinisch onderzoek van de studie,
de betrouwbaarheid van de gegevens
niet robuust genoeg was voor het ondersteunen van een registratie.”
“Het CHMP de klinische relevantie van

het onderscheid dat wordt gemaakt
door AB Science tussen patiënten met
een ‘normale’ progressie (85% van de
patiënten in de studie) en waarvoor een
verbetering van de belangrijkste test – de
ALSFRSscore is aangetoond, en degenen
met een ‘snelle’ progressie (15% van de
patiënten in de studie) niet onderkent.
Tot slot “het CHMP was van oordeel dat
de primaire analyse van de ALSFRS score voor patiënten die de studie voortijdig verlaten hebben, op basis van
de zogenaamd LOCF methode (laatste
observatie wordt overgenomen) een
vertekening kon introduceren in de
analyse van de resultaten.”
Teneinde deze bezwaren te weerleggen, geeft AB Science aan dat het aanvullende analyses voor elk van deze
punten in het kader van een re-evaluatie procedure, zal verschaffen. De her-

ziening van het dossier zal aanleiding
geven tot een tweede advies -second
opinion- door het CHMP in juli 2018.
“AB Science bevestigt aldus haar engagement om door te gaan met de ontwikkeling van masitinib in ALS om een
nieuwe therapeutische optie te verlenen aan patiënten.”
ALS is een zeldzame degeneratieve
ziekte die leidt tot atrofie en verlamming van de spieren. Er zijn ongeveer
50.000 mensen getroffen door ALS in
de Europese Unie en in de Verenigde
Staten, met meer dan 16.000 nieuwe
gevallen die elk jaar gediagnosticeerd
worden in Europa en de Verenigde Staten. Deze ziekte is levensbedreigend
binnen de 5 jaar na diagnose.
https://ALS.be/nl/AB-Science-negatief-advies-masitinib

Internationaal team Project MinE
bevestigt nieuwe genetischemutatielink
met ALS
Kinesinefamilielid 5A (KIF5A), een gen dat eerder
al werd geassocieerd met twee zeldzame neurodegeneratieve aandoeningen, werd nu definitief
gekoppeld aan amyotrofische laterale sclerose
(ALS) door een internationaal team dat is samengesteld uit medewerkers van verscheidene toonaangevende ALS-onderzoekslabo’s van over de
hele wereld. De bevindingen identificeren hoe
mutaties in KIF5A het transport in beide richtingen verstoren van cruciale eiwitten over de
lengte van lange, draadachtige axonen die zenuwcellen verbinden tussen de hersenen en de
ruggengraat, wat uiteindelijk leidt tot de neuromusculaire symptomen van ALS.
De ontdekking werd gepubliceerd in
het nummer van 21 maart 2018 van
Neuron, en werd geleid door Bryan
Traynor, M.D., Ph.D., van het Intramural Research Program (Intern Onderzoeksprogramma) van het National
Institute on Aging (Nationaal Instituut
voor Ouder Worden, NIA) aan de National Institutes of Health (Nationale
Gezondheidsinstituten, NIH), en John
Landers, Ph.D., van de University of
Massachusetts Medical School (Medische School van de Universiteit van
Massachusetts) in Worcester. Cruciale fondsen werden verstrekt door het
NIA, het National Institute of Neurological Disorders and Stroke (Nationaal
Instituut voor Neurologische Aandoeningen en Beroerten, NINDS) aan de
NIH, alsook verscheidene organisaties
uit de openbare en privésectoren. Genetische gegevens die werden verzameld door teams van wetenschappers
van over de hele wereld droegen bij
aan het project.
Het vergde een veelomvattende inspanning van samenwerkende instanties om een enorme hoeveelheid genetische gegevens te analyseren om
KIF5A te identificeren als een verdachte
in de ALS-kwestie. Om KIF5A beter in

het vizier te krijgen, voerde het NIHteam een grootschalige genoomwijde
associatiestudie uit, terwijl het team
van de University of Massachusetts
zich concentreerde op de analyse van
zeldzame varianten in sequentiedata
van de volgende generatie. Er werden
meer dan 125.000 stalen gebruikt in
deze studie, die daarmee vooralsnog
de grootste in haar soort is.
“Het buitengewone teamwerk dat
met deze studie gepaard ging, onderstreept de waarde van wereldwijde wetenschap in samenwerkingsverband
om tot een beter begrip te komen van
slopende ziektes als ALS”, zegt Richard
J. Hodes, M.D. en directeur van het NIA.
“Dit type van datacollectie en -analyse
in samenwerkingsverband is belangrijk
voor het identificeren van de trajecten
die ten grondslag liggen aan de ziekte
en voor de ontwikkeling van behandelings- en preventiebenaderingen.”
KIF5A reguleert een deel van de kinesinefamilie van eiwitten die dienstdoen
als minuscule intracellulaire motoren.
Problemen met deze eiwitten zijn gekoppeld aan ALS, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. We
wisten al dat KIF5A-mutaties gekop-

peld waren aan twee andere zeldzame
neurodegeneratieve ziektes, waarvan
de symptomen, zoals spierverzwakking, -verstijving en -spasticiteit, lijken
op die van to ALS: erfelijke spastische
paraplegie type 10 (SPG10) en CharcotMarie-Tooth Type 2 (CMT2). Wetenschappers vermoedden al langer dat
er een connectie bestond tussen KIF5A
en ALS, maar tot nog toe was dat niet
onomstotelijk bewezen.
“Axonen strekken zich uit van de hersenen tot de onderkant van de ruggengraat en vormen zodoende sommige
van de langste cellulaire trajecten in het
lichaam”, aldus Traynor. “KIF5A helpt bij
het vervoeren van cruciale eiwitten en
organellen -- gespecialiseerde celdelen
-- in beide richtingen van dat axonale
transportsysteem. Het controleert de
motoren van de langeafstandstransportmiddelen van het zenuwstelsel.
Deze mutatie verstoort dat systeem,
waardoor zich symptomen voordoen
zoals we die zien bij ALS.”
Traynor blijft voorzichtig: het is een
fantastische ontdekking, maar er is
nog veel werk te doen. “Hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit een erg gangbare genetische oorzaak van ALS is,
identificeert het belangrijke nieuwe invalswegen om mogelijke toekomstige
gentherapieën te exploreren”, zegt hij.
Volgens Traynor bestaan de volgende
stappen van het project uit een verdere
studie van de frequentie en locatie van
mutaties in KIF5A en te proberen vast
te stellen welke cargo’s precies worden
verstoord. Hij en zijn team hopen dat
dit zal bijdragen aan de ontdekking
van het specifieke aspect van het axonaal transport dat essentieel om de cel
in stand te houden.
De ALS Liga bood financiële steun aan
de Belgische afdeling van Project MinE,
waardoor KU Leuven / VIB onderzoekers als eerste hun doelstellingen bereikten.
Het volledige wetenschappelijke
artikel in het Engels vindt u hier
https://ALS.be/nl/
Nieuwe-genetischemutatielink-ALS

Warme oproep
Steve (Perrin CEO ALS TDI):
Ik wil alle neurologen aanmoedigen om families met familiale ALS in te lichten over de mogelijkheden van PGD. Ik wil ook alle ALS-organisaties aanmoedigen deze strategie aan de nodige fondsen te helpen. Samen kunnen
we bijdragen aan het verhelpen van familiale ALS terwijl we op zoek blijven
gaan naar efficiënte behandelingen voor alle ALS-patiënten.
Laten we vandaag nog beginnen met de uitroeiing van familiale ALS!
Echt waar, vandaag nog …
Als gemeenschap kunnen we de nodige inlichtingen verschaffen en steun en
begeleiding bieden aan families met SOD1, TDP43, C9ORF72, en alle andere
gekende familiale mutaties.
Geen enkele ziekte kun je zomaar van dag op dag uit de wereld helpen, dus
laten we vandaag nog beginnen met de uitroeiing van familiale ALS.
https://ALS.be/nl/Laten-we-familiale-ALS-vanaf-vandaag-verhelpen
Studie Prof. Jan Van den Stock,
Prof Philip Van Damme
& Prof Vandenbulcke

Elektrische
rolstoel liften
De ALS Liga heeft meerdere elektrische rolstoelliften ter beschikking
waarmee u uw rolstoel op een eenvoudige manier 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 VA PH-nummer.
Verder hebben we ook diverse woningliften ter beschikking. Heeft u
moeilijkheden 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

Beste patiënten & familieleden,
Wij doen een warme oproep voor een studie van Prof. Jan Van den
Stock, Prof Philip Van Damme & Prof Vandenbulcke.
Zij rekruteren presymptomatische dragers van de C9orf72 mutatie
en mutatie-negatieve controles van C9orf72 families. Ook personen
die hun genetische status niet (willen) kennen, kunnen deelnemen.
De vertrouwelijkheid van alle onderzoeksgegevens wordt uiteraard
gegarandeerd.
Deze studie loopt over 2 jaar, met een baseline evaluatie en een 1 en
2 jaar follow-up visit.
De baseline-evaluatie is gespreid over 2 dagen, met 1 dag tussenin
(dus bijvoorbeeld op maandag en woensdag). De 1 en 2 jaar followup worden telkens in 1 visit afgewerkt.
De studie omvat psychiatrische, neurologische en neuropsychologische evaluaties, FDG-PET, fMRI (geheugentaak), EMG, bloedname, en
optioneel lumbaal punctie.
Men is vooral geïnteresseerd in emotioneel functioneren, zowel wat
gedragsaspecten (psychofysica) als functionele hersenbeeldvorming
betreft.
Wil jij graag deelnemen aan deze studie? Laat het ons snel weten via
administratie@ALS.be en wij bezorgen jouw gegevens aan de onderzoekers.
Alvast bedankt om jouw steentje bij te dragen aan het onderzoek
naar ALS!

De ALS Liga dankt u voor uw interesse in de studie van de Professoren Van den Stock, Van Damme
en Vandenbulcke, waarvoor wij
een warme oproep plaatsten
op onze informatiekanalen. Na
overleg en analyse van de vele
reacties bezorgen we u graag
volgende bijkomende info van
de onderzoekers:
Als deelnemer aan deze studie
dient u zelf niet te weten of u
drager bent van het C9orf72 gendefect. Wel dient dit in de familie
gekend te zijn.
Indien u hieraan voldoet, gelieve
uw interesse voor deelname aan
deze studie rechtstreeks te melden aan UZ Leuven verpleegkundige Neurologie Nikita Lamaire
(nikita.lamaire@uzleuven.be of
016 34 17 43). Wij danken u voor
uw geduld en begrip.

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

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.

Takeuchi strijdt mee tegen deze ziekte door geld in te zamelen voor de ALS Liga, dé vereniging in België die zich inzet voor
ALS-patiënten. Takeuchi zet een grootse campagne op om de ALS Liga onder de aandacht te brengen. Deze campagne is
genaamd ‘Project #TB225’ en bestaat uit twee onderdelen.
Ten eerste gaan we op grote schaal collecteren met onze nieuwste minigraver: de TB225. We rijden gedurende het
wereldkampioenschap met een speciale editie van deze machine rond, volledig in de Belgische strijdkleuren. We gaan de
machine plaatsen op de drukst bezochte locaties in België, waar we ook gaan collecteren. Verder zamelen we geld in via
onze leveranciers en middels een benefietactie tijdens onze Verhoeven Demo Days.
Naast de collecte is het gedurende het wereldkampioenschap mogelijk om te bieden op de speciale TB225 editie. Op 14
juli wordt de machine verkocht aan de hoogste bieder. (Voor de laatste biedingen kijk je op www.TB225.be!).
Elke euro bovenop de inkoopprijs wordt geschonken aan de ALS Liga.
Met de steun van:
Rode Duivel Simon Mignolet
Topmodel Anouck Lepere
Actrice Leah Thys
Actrice Marleen Merckx

Ons doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor de ALS Liga. Help jij ons mee?
• Doneer eenvoudig € 2,- door een SMS te sturen naar 4334
met vermelding van #TB225.
• Doneer een bedrag naar keuze* op het rekeningnummer van
de Liga: BE28 3850 6807 0320 met vermelding van #TB225.
*Groot of klein, elk bedrag is fijn! Fiscaal attest wordt afgeleverd vanaf € 40,-.

www.TB225.be

