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Mijn grootste dank gaat uit naar die vele 
initiatiefnemers van activiteiten ten 
voordele van de Liga.  Zelf geniet ik meest-
al niet het voorrecht om die mensen per-
soonlijk te leren kennen want veelal  ben 
ik niet zelf in staat om aan die activitei-
ten deel te nemen.  In bepaalde gevallen 
maak ik wel kennis met initiatiefnemers 
bij de plechtige overhandiging  van de 
opbrengst van de activiteit aan de Liga.  
Meestal heb ik ook het genoegen een ver-
slag te ontvangen van het verloop van die 
benefieten voor de ALS Liga.  Het verheugt 
mij steeds opnieuw om vast te stellen dat 
de doelstelling van onze interne werking 
een verlengstuk vindt op plaatsen waar 
de ALS problematiek nog onbekend was.  
Op die manier zijn die initiatieven gelukte 
stokwisselingen in de lange estafettekoers  
naar ons finale goede doel : het verslaan 
van onze vijand ALS.  Vergeef mij mijn en-
thousiasme indien ik overdrijf, maar wees 
er zeker van dat deze dankboodschap uit 
mijn hart komt.

De initiatiefnemers van dergelijke steun-
activiteiten zijn vaak zelf PALS of mensen 
die erg dicht bij een  PALS staan.  Ondanks 
alle persoonlijke problemen treden zij 
naar buiten ten voordele van de Liga.  Ook 
zo de initiatiefnemers van ‘t’ Zomert in 
Sint-Denijs’, die in 1997 hun eerste zomer-
concert gaven in Sint-Denijs.   Ondertus-
sen vindt op 25 juni 2011 hun vijftiende 
concert plaats.  Lieve Vervisch en haar vas-
te medewerkers echtgenoot Jo Vanden-
hende en Ginette Remmerie-Claerhout 
stellen jaarlijks een sterk programma 
samen en ontvangen talrijke muzieklief-
hebbers in de Sint-Dionysius- en Genesi-
uskerk.  Dit jaar vertolkte de Poolse pia-
nist Janusz Olejniczak werken van Haydn, 
Beethoven en Liszt.  Wij willen Lieve,  
Ginette en hun medewerkers daar nog 
eens hartelijk voor danken. Uiteraard be-
velen wij ook alle andere initiatieven ten 
voordele van de ALS Liga warm aan.  Wij 
hopen dat langlopende evenementen 
jaarlijks zullen blijven doorgaan en dat 
er nog andere mooie initiatieven zullen 
bijkomen.  Wij van onze kant bevoorraden 
jullie met precieze informatie over ALS 
en over het organiseren van benefieten 
en plaatsen jullie initiatief prominent op 
onze activiteitenkalender.

Ondertussen werken wij in Leu-
ven ook verder aan de uitbouw 
van de ALS Liga België.  Lezers 
van onze website merken bijna 
dagelijks een voortdurende aan-
groei van ons informatiepak-
ket.  Wij proberen kwalitatief 
en kwantitatief te groeien met 
de hulp van vrijwilligers met 
uiteenlopende capaciteiten.  Zo 
informeren wij niet alleen meer 
in het Nederlands en het Frans 
maar binnenkort ook in het 
Duits en het Engels.  Daarmee 
willen wij onze internationale 
aanwezigheid in de Board of Di-
rectors van de ALS/MND Alliance 
meer weerklank geven.  Ook zal 
deze Nieuwsbrief nu reeds voor 
de derde keer in het Frans ver-
schijnen in digitale vorm.  Dit 
zijn zware bijkomende inspan-
ningen die veel tijd en toewij-
ding vragen en die ons hopelijk 
als organisatie zullen verster-
ken.  Ook de vele vrijwilligers die 
daarbij een inbreng hebben wil-
len wij van harte danken.

Tenslotte wil ik nog een stand 
van zaken meegeven over de uit-
bouw van het ALS zorgcentrum 
MIDDELPUNT.  Na de fase van 
de droom en het tot leven bren-
gen ervan volgde de fase van de 
planning en de toezegging.  Dat 
is ons zoals eerder meegedeeld 
gelukt na een lange periode van 
contactnamen en een hectische 
periode van besluitvorming  en 
van waterdichte afspraken en 
contracten.  De huidige fase zul-
len wij dan maar de fase van de 
aanbestedingen noemen en die 
vraagt eveneens tijd en inzet.  
Zelfs wanneer de akkoorden 
over de oprichting van MIDDEL-
PUNT vastliggen blijken verdere 
stappen niet steeds gemakkelijk 
te zijn.  Meerdere partijen mo-
gen dan al hetzelfde doel heb-
ben toch is er niet noodzakelijk 
eenzelfde visie op de verwezen-
lijking van dat doel.  Daarom 
blijven wij constructief maar 

waakzaam, onze PALS hebben 
niet alleen een mooie eerste 
steen nodig maar ook een de-
gelijke tweede en derde en elke 
steen die daarop volgt.  Graag 
hadden wij jullie het schema 
van de bouwwerkzaamheden 
voorgelegd, maar dat is er nog 
niet.  Wij blijven op de bres voor 
onze PALS en hopen bij een vol-
gende gelegenheid met details 
naar buiten te kunnen komen.  
In naam van jullie allen blijven 
wij voort werken aan MIDDEL-
PUNT de realisatie van onze 
droom.  Bedankt voor jullie 
steun, die is onze grootste mo-
tivatie en die helpt om dromen 
waar te maken.

Ik hoop dat vele ook de ALS TV en 
radio-spot gezien en/of gehoord 
hebben op één de VRT radiozen-
ders van 20 t/m 24 juni. De Liga 
lanceerde op wereld ALS-dag 
ook een nieuwe actie “’wedden-
schap voor ALS”’ tvv van ALS-
onderzoek (zie verderop in deze 
NB). Doe alvast eens mee en 
spoor je vrienden en kennissen 
ook aan.

 Danny en het ganse ALS team.

Beste mensen,

voorwoord
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Moed, kracht en liefde! Vreugde!

Terwijl het nieuws over een nakende dood zonder twijfel droevig stemt,
Kan na de eerste droefenis vreugde overleven!
Mijn vader sterft een langzame, pijnlijke dood
Want hij kreeg de diagnose amyotrofe laterale sclerose.
Nadat de dokters hem slechts twee jaar meer gaven,
Heeft hij die twee jaar in een leven lang veranderd.

Moed, kracht en liefde! Vreugde!

Hij heeft met velen de vriendschapsbanden weer aangehaald, 
Ook met mij, zijn zoon.
Naarmate ik volwassen werd, waren we uit elkaar gegroeid, 
Ik had een beroep, een gezin en leefde zeshonderd mijl  van hem vandaan.
Maar nu leeft hij dicht in mijn hart.

Moed, kracht en liefde! Vreugde!

Terwijl ik treur om al die verloren jaren
Gedraagt hij zich moedig, sterk en liefdevol.
We bezoeken hem, we praten, we reizen, we wenen.
Zijn moed, zijn kracht om verder te kijken dan zijn ziekte, de pijn
en de weinige tijd  die ons rest zijn voor mij een unieke levensles. 

Vandaag heb ik zijn moed, zijn kracht en zijn liefde
Maar bovenal, hij ontvangt mijn liefde.
En ik wijd de rest van zijn dagen en van mijn leven 
Aan het beleven van zijn vreugde.
En als zijn einde nadert, zal hij naar de hemel reizen
Wetende dat hij me zijn zegen gaf en zijn liefde.
En dat hij door velen is liefgehad, ook door zijn zoon. 

Moed, kracht en liefde scheppen vreugde! 
James Yoakum
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Mobility by Olivier

Volledige begeleiding voor terugbetaling • 7/7 dagen service • comfort toestellen 
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en het zeer ernstige beloop, is 
er meestal niet voldoende DNA 
beschikbaar; familieleden met 
ALS zijn vaak al overleden waar-
door geen DNA afgenomen kan 
worden. Een andere beperking 
is dat men nooit geheel zeker 
weet of familieleden het afwij-
kende gen hebben, ook al zijn ze 
gezond, omdat ALS zich nog op 
late leeftijd kan openbaren.

Recente technologische voor-
uitgang heeft er nu toe geleid 
dat het ook mogelijk is om ge-
nen voor erfelijke ziekte te vin-
den zonder koppelingsonder-
zoek te doen. Deze voor ALS zeer 
belangrijke nieuw beschikbare 
technologie wordt ‘exome se-
quencen’ genoemd.

Wat is exome sequencen?

Deze nieuwe, revolutionaire 
techniek maakt het mogelijk 
om de sequentie (opbouw DNA) 
van alle 30.000 genen van de 
mens in één keer in kaart te 
brengen. Alle delen van de ge-
nen die zorgen dat er eiwitten 
worden gemaakt (‘het exome’) 
kunnen op betrouwbare en ef-
ficiënte wijze onderzocht wor-
den op variatie/ afwijkingen. 

Deze techniek maakt het moge-
lijk om met behulp van het DNA 
van slechts enkele personen uit 
één familie het gen te vinden 
voor een ziekte. 

Het is echter zo dat het DNA van 
iedere mens duizenden punten 
van variatie (mutaties) bevat. 
De uitdaging is dus om uit te 
vinden welke van deze muta-
ties de ziekte veroorzaken.

Door deze mutaties met de 
computer te analyseren, ge-
bruikmakend van reeds be-
schikbare kennis over het er-
felijk materiaal, kunnen nu de 
ziekteveroorzakende mutaties 

men afwijkingen in het super-
oxide dismutase 1 (SOD1) gen 
in het buitenland voor bij 25% 
van de patiënten met familiaire 
ALS, maar in Nederland zien we 
deze afwijkingen slechts zelden 
(<2%). Wel worden bij ongeveer 
15% van de Nederlandse patiën-
ten met familiaire ALS variaties 
aangetoond in de genen TARD-
BP, FUS en ANG. Welke andere 
afwijkingen de overige 85% van 
de families in Nederland verkla-
ren moet nog ontdekt worden.

Hoe kunnen pendefecten 

worden gevonden in families?

Een veelgebruikte methode 
om afwijkende genen bij fa-
milies op te sporen is via ‘kop-
pelingsonderzoek’ waarbij er 
gekeken wordt of bepaalde de-
len van het DNA overerven met 
de ziekte, dat wil zeggen altijd 
voorkomen bij patiënten in een 
familie en niet bij de gezonde 
familieleden. 

Als er een stuk DNA geïdenti-
ficeerd wordt dat met ziekte 
overerft, weten we nog niet 
meteen welk specifiek gen de 
ziekteveroorzakende afwijking 
heeft. Het wil dus alleen zeg-
gen dat het verantwoordelijke 
gen in die regio van het DNA 
ligt. 

Een dergelijke regio kan echter 
nog enkele honderden genen 
bevatten en het stuk voor stuk 
uitpluizen van deze genen (se-
quencen) was tot voor kort een 
zeer tijdrovende klus zonder 
garantie op succes.

Koppelingsonderzoek bij fami-
liaire ALS is altijd moeizaam 
geweest. Om goed koppelings-
onderzoek uit te voeren, is er 
namelijk DNA van veel patiën-
ten (tien of meer) en gezonde 
familieleden nodig. Door de 
zeldzame aard van de ziekte 

Bij vijf tot tien procent van de patiënten 
komt ALS in de familie voor. Dit betekent 
dat erfelijke factoren een belangrijke rol 
spelen bij het ontstaan van de ziekte. On-
langs is er een doorbraak in het onder-
zoek naar ALS en erfelijkheid geboekt.

Om te begrijpen hoe erfelijke factoren 
tot ALS kunnen leiden, is het noodzake-
lijk om de normale organisatie en functie 
van het DNA toe te lichten.

Veel eigenschappen van de mens zijn 
vastgelegd in ons erfelijk materiaal. Vari-
atie in dit erfelijk materiaal veroorzaakt 
verschillen tussen mensen, zoals een an-
dere kleur ogen of haar. Helaas is niet alle 
variatie in het DNA goedaardig en zijn er 
ook ziektebeelden die erfelijk bepaald 
zijn.

Het erfelijk materiaal bevindt zich in de 
kern van elke cel en is georganiseerd in 
23 paar chromosomen (langgerekte DNA 
moleculen). 

Deze chromosomen bevatten de geneti-
sche code voor duizenden eiwitten. Eiwit-
ten voeren bijna alle essentiële processen 
in het lichaam uit en worden afhankelijk 
van hun functie anders genoemd (hor-
moon, enzym, etc). 

Een variatie in de bouwtekening voor 
een bepaald eiwit (gen) kan leiden tot 
een verandering in het eindproduct (ei-
wit), en als gevolg daarvan kan het daar-
bij behorende proces ook verstoord raken 
(ziekte).

Land van herkomst

ALS ontstaat in families doordat een ziek-
teveroorzakend gen overerft naar een 
ander familielid. De overerving bij ALS is 
zodanig, dat er in de meeste families een 
kans van 50% bestaat ALS te krijgen. 

Het probleem is dat maar bij een klein 
percentage van de families bekend is 
welk gedeelte van het DNA of welk gen 
ALS veroorzaakt. Ook blijkt dat de fre-
quentie van variaties in bepaalde genen 
in hoge mate afhankelijk is van het land 
waar de patiënt vandaan komt. Zo ko-

Doorbraak in onderzoek familiaire ALS
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uit deze lijst met duizenden kandidaten gefilterd 
worden. 

De laatste jaren zijn er namelijk door grote geneti-
sche projecten, zoals het humane genoom project, 
uitgebreide databases met DNA varianten ontstaan. 
Zo zullen varianten die voorkomen bij meer dan één 
procent van bevolking familiaire ALS niet veroorza-
ken, aangezien slechts enkele honderden mensen 
getroffen worden door deze ziekte. Ook zijn er pro-
gramma’s ontwikkeld die nauwkeurig kunnen voor-
spellen of een DNA afwijking de functie van het eiwit 
zal beïnvloeden. 

Neutrale varianten kunnen daardoor van de lijst ver-
wijderd worden. Vervolgens kunnen alle varianten 
terzijde worden gelegd die ook gevonden worden bij 
gezonde familieleden. Door veel verschillende fami-
lies te onderzoeken, kunnen we aantonen of in be-
paalde genen significant meer varianten voorkomen 
dan verwacht, zulke genen kunnen een centrale rol 
spelen bij het ontstaan van ALS.

Wat is het belang van dit onderzoek?

Het toepassen van de exome sequencing technolo-
gie op DNA van patiënten met familiaire ALS zal een 
enorme impuls geven aan de kennis over de oorzaken 
van ALS, een belangrijke eerste stap benodigd voor de 
ontwikkeling van de uiterst noodzakelijke effectieve 
therapie voor ALS.

Werkplan

In Nederland is DNA van 150 families met ALS be-
schikbaar. Ook kunnen we beschikken over het DNA 
van nog eens 300 personen met familiaire ALS ver-
zameld door prof. dr. W. Robberecht (België), prof. dr. 
P. Andersen (Zweden), en prof. dr. A. Ludolph (Duits-
land). Hoe meer DNA van patiënten aangeboden kan 
worden voor exome sequencing, hoe groter de kans 
dat we nieuwe oorzaken van ALS op kunnen sporen.

Bron: Stichting ALS Nederland

onderzoek
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Klinische studies in België: een stand van zaken

ALS veroorzaakt door retrovirus? 
Een nieuwe studie suggereert dat ALS wordt veroorzaakt door een retrovirus

Pharma.be, de Algemene Vereniging voor 
de Geneesmiddelenindustrie, berichtte re-
cent de resultaten van een analyse van Pri-
cewaterhouseCoopers rond de positie van 
België als land om klinische studies door te 
voeren. De conclusies geven een gemengd 
beeld en tonen aan dat België nog steeds 
heel wat te verdedigen heeft en niet op zijn 
lauweren kan rusten. Een overzicht:

1.  Dankzij klinische studies in ons land 
hebben de Belgische patiënten op een 
gecontroleerde manier vroegtijdig toe-
gang tot therapeutische innovaties.

2.  België is aantrekkelijk voor klinische 
studies omwille van de internationaal 
erkende excellentie van de biomedische 
en medische wetenschappen. 

3.  In vergelijking met andere EU-landen en 
de VS kosten klinische studies in ons land 
minder, maar de kostprijs ligt 10 % lager 
in Polen en 20 % lager in China en Rus-
land. Tegen 2012 wordt een stijging van 

15 % verwacht van het aantal 
klinische studies in Oost-Eu-
ropa tegenover 8,5 % in West-
Europa. 

4.  Terwijl ons land nog 624 kli-
nische studies telde in 2008, 
waren dat er 517 in 2010. De 
voornaamste daling werd op-
getekend in 2009. De econo-
mische crisis en de stijgende 
druk van de opkomende lan-
den speelden een rol in die 
neerwaartse evolutie.

5.  België telt gemiddeld 54 pa-
tiënten per klinische studie. 
Dat is een bescheiden aantal, 
maar wanneer inwonersaan-
tallen in rekening worden ge-
bracht, behoort ons land tot 
de betere van Europa.

6.  Het merendeel van de klini-
sche studies in België wordt 

gefinancierd door (bio)farma-
ceutische researchbedrijven, 
die 85 % van de studies ini-
tiëren. Vijf jaar geleden was 
dat net geen 80 %. De aca-
demische wereld neemt het 
resterende aantal voor zijn 
rekening.

7.  De afhandeling van de aan-
vragen door het geneesmid-
delenagentschap (FAGG) is 
doelmatig en ligt ruimschoots 
binnen de vastgelegde termij-
nen. Daarmee draagt het ge-
neesmiddelenagentschap bij 
tot een gunstig klimaat voor 
klinische studies in ons land.

Verdere informatie en het volle-
dige rapport kan worden gecon-
sulteerd via www.pharma.be en 
www.theinitiative.be

Dirk De Valck

Virussen zijn een natuurlijk onderdeel 
van het menselijk genoom en daardoor 
een mogelijke boosdoener.  

Een retrovirus dat zichzelf duizenden 
jaEen retrovirus dat zichzelf duizenden 
jaren geleden toevoegde aan het mense-
lijke genoom is mogelijk verantwoordelijk 
voor sommige gevallen van de neurologi-
sche aandoening amyotrofe lateraal scle-
rose (ALS), beter bekend als de ziekte van 
Lou Gehrig. Die vaststelling, gemaakt door 
wetenschappers van Johns Hopkins, kan 
onderzoekers mogelijk een nieuwe ma-
nier aanreiken om deze altijd fatale aan-
doening te bestrijden. 

Hoewel ongeveer 20 procent van de ALS 
gevallen een genetische oorzaak blijkt te 
hebben, doet de overgrote meerderheid 
van de gevallen zich sporadisch voor, zon-
der gekende oorzaak. Onderzoeksgroepen 
die op zoek zijn naar de oorzaak van deze 

zogenaamde sporadische vorm 
hadden voordien een eiwit ont-
dekt, bekend als omgekeerde 
transcriptase, een product van 
retrovirussen zoals onder an-
dere HIV, bij serummonsters van 
ALS patiënten, dit suggereert 
dat een retrovirus mogelijk een 
rol kan spelen bij deze ziekte. 
Hoe dan ook waren deze groe-
pen niet in staat om de omge-
keerde transcriptase te herlei-
den tot een specifiek retrovirus, 
hierdoor twijfelen een aantal 
wetenschappers of retrovirus-
sen wel degelijk betrokken zijn 
bij ALS. 

Tijdens de zoektocht en het 
checken naar het bestaan van 
de boosdoener, met name, het 
retrovirus, onderzochten Avin-
dra Nath, M.D., professor neu-

roloog aan de Johns Hopkins 
University School of Medicine 
en zijn collega’s de hersenmon-
sters van 62 mensen: 28 van 
hen waren overleden aan ALS, 12 
overleden aan chronische, syste-
mische ziekten zoals kanker, 10 
overleden door accidentele oor-
zaken en nog 12 anderen hadden 
een andere neurodegeneratieve 
aandoening, namelijk de ziekte 
van Parkinson, op het moment 
van overlijden. Met behulp van 
een techniek die bekend staat 
als polymerase kettingreactie, 
zochten de onderzoekers naar 
boodschapper RNA (mRNA) 
transcripten van retrovirussen, 
een chemische handtekening 
die aantoont dat retrovirussen 
actief waren bij deze patiënten. 
In monsters bij patiënten met 
ALS en chronische aandoenin-
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Uw gift in het ALS onderzoeksfonds
Indien U zo een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘ten voordele van het ALS Onderzoeksfonds’. 

Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

BE28 3850 6807 0320

gen werden tijdens de zoektocht mRNA 
transcripten ontdekt die afkomstig waren 
van menselijk intern retrovirus K (HERV-K). 
Dit retrovirus is één van de duizenden die 
deel uitmaken van het menselijk genoom 
na besmetting door onze voorouders lang 
geleden. Tegenwoordig zijn deze retrovi-
russen niet langer besmettelijk, maar in 
plaats daarvan worden ze doorgegeven 
via vererving in een deel van het genoom 
die door wetenschappers “junk” DNA ge-
noemd worden. 

Toen Nath en zijn collega’s mRNA van 
dichterbij gingen bekijken, ontdekten ze 
dat de transcripten ontstonden vanuit 
verschillende delen van het genoom in 
de monsters van ALS patiënten en per-
sonen met systemische aandoeningen. 
De transcripten waren ook afkomstig uit 
verschillende weefsels van de hersenen. 
Terwijl patiënten met ALS de neiging heb-
ben HERV-K transcripten te vertonen in de 
gebieden rond de motorische cortex van 

de hersenen - het gebied getrof-
fen door de ziekte - waren de 
transcripten bij andere patiën-
ten meer diffuus verspreid in de 
hersenen. 

Alhoewel de onderzoekers zich 
voorzichtig uitdrukken - de be-
vindingen werden vermeldt in 
het januari nummer van Annals 
of Neurology - blijkt dat HERV-
K mogelijk het ALS retrovirus is 
waarnaar de onderzoekers op 
zoek waren. 

“Dit rapport is geen bevestiging 
door het oorzakelijk verband 
vast te stellen en mogelijke 
twijfel weg te nemen, maar het 
levert een aantal zeer veel-
belovende verbanden tussen 
HERV-K en ALS”, zei Nath. “We 
hebben voordien nog nooit een 
vermeend retrovirus gevonden 

voor deze ziekte, dus dit opent 
een geheel nieuw gebied voor 
ons”. 

Hij en zijn collega’s zijn van plan 
te onderzoeken of HERV-K mo-
gelijk neurologische schade kan 
veroorzaken, zo zijn ze een stap 
dichter bij de link tussen het re-
trovirus en ALS. Ze zijn ook van 
plan de factoren te onderzoe-
ken die ertoe leiden HERV-K te 
heractiveren bij sommige men-
sen en die oorzaak zijn van ALS 
symptomen. Onderzoekers zul-
len uiteindelijk in staat zijn om 
de strijd tegen ALS aan te gaan, 
voegt Nath eraan toe, gebruik 
makend van antiretrovirale ge-
neesmiddelen die specifi ek zijn 
voor HERV-K. 

Christen Brownlee.
Medisch Instituut Johns Hopkins.

Belangrijke doorbraak in het begrijpen van 
AmyotrofIsche Lateraal Sclerose 
Onderzoekers van Brandeis hebben een 
betekenisvolle vooruitgang gemaakt in 
de inspanningen om Amyotrofe Lateraal 
Sclerose te begrijpen door het omkeren 
van de toxiciteit van het gemuteerde ei-
wit in de familiale vorm van de ziekte. 

Op dit moment bestaat er geen genezing 
van of preventie voor de ziekte, die de ze-
nuwcellen in de hersenen en het ruggen-
merg aantast. Meestal wordt de ziekte 
‘Lou Gehrig’s disease’ genoemd naar haar 
meest beroemde slachtoffer. ALS veroor-
zaakt de dood door het verhinderen van 
de ademhaling in drie tot vijf jaren na de 
aanvang. De enige goedgekeurde medica-

tie, Riluzole, kan de levensduur 
van sommige patiënten met drie 
maanden verlengen. 

In een studie die op dinsdag 
26 april gepubliceerd werd in 
PLoS Biology, meldt het Pestko/
Ringe laboratorium succes in 
het afblokken van dodelijke 
invloeden op het gen door het 
inbrengen van verschillende 
menselijke genen in een gistcel 
die een groot aantal gelijkaar-
dige eigenschappen vertoont 
als de eiwitten die de ziekte 
veroorzaken. 

Voor veel van de 10 procent van 
de ALS gevallen die familaal van 
oorsprong zijn werden genen 
geïdentifi ceerd. Mensen die een 
van die gemuteerde genen dra-
gen lopen een hoog risico om de 
ziekte te ontwikkelen. Omdat 
een aantal van die genen mo-
gelijk ook mutaties bevatten die 
het risico voor gewone, niet fa-
miliale, ALS veroorzaken, kreeg 
FUS/TLS, een van die genen de 
volle aandacht van Pesko/Ringe. 
“We begonnen te werken aan 
dit project toen we vernamen 
dat mutaties van het FUS/TLS 
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gen aan familiale ALS gelinkt werden door 
het team van onze medewerker Dr. Robert 
Brown van de University of Massachusetts 
medical school.” zegt Shulin Ju, postdocto-
raal onderzoeker en eerste auteur van de 
studie. De samenwerkingsverband bevat-
te ook leden van het Whitehead Institute 
voor Biomedisch Onderzoek, MIT Harvard 
University, University of Rochester en de 
University of Pennsylvania. 

Een gedeelte van de biologische en che-
mische inhoud achter dit onderzoek is het 
volgende: Postmortem onderzoek van een 
aantal ALS slachtoffers toont aan dat de 
afstervende neuronen klonters FUS/TLS 
eiwit bevatten. Gregory A. Petsko, profes-
sor in de chemie en de biochemie zegt 
daarover dat de plaats van die geconcen-
treerde aanwezigheden zeer interessant 
is. [Noot van de vertaler: De tekst bevat 
de term ‘inclusions’ de vertaling zou dan 
kunnen zijn inclusies of insluitingen maar 
daardoor wordt niet de aard van die in-
sluitingen verduidelijkt. Daarom koos ik 
voor geconcentreerde aanwezigheden en 
bedoel ik geconcentreerde aanwezigheden 
van klonters FUS/TLS eiwit in de afsterven-
de neuronen.] 

“In normale toestand bevindt dit eiwit 
zich in de kern van de cel, op de plaats 
waar de chromosomen zijn”, zegt Pets-
ko. “Bij deze ziekte lijkt het er op dat er 
een verplaatsing is van de kern naar het 
grootste gedeelte van de cel, namelijk het 
cytoplasma. En dat is waar die geconcen-
treerde aanwezigheden gevormd worden 
die met de ziekte worden geassocieerd.” 
Het team van Petsko en Ringe wilde dit pro-
ces bestuderen in een organisme waarop 
zij gesofisticeerde genetische testen en ge-
detailleerde biochemische experimenten 
konden uitvoeren. Dergelijke onderzoeken 
kunnen niet uitgevoerd worden in mense-
lijke cellen, daarom verkozen zij gist. 

Wenst U mee te werken?
Beschikt u over teksten, gedichten, medische  

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

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

de maanden 3, 6, 9 & 12.
Wij zullen deze in de selectie opnemen op  
voorwaarde dat deze zich bevinden op een  
diskette of aan ons doorgemaild worden.
Teksten op papier of ingescande teksten  

komen niet in aanmerking.

Aandacht !!!
Personen die de nieuwsbrief niet meer  

wensen te ontvangen, verhuisd zijn of bij  
een eventuele adreswijziging, vragen  

wij vriendelijk een seintje te geven aan  
één van de bestuursleden.

Op deze manier hoeven wij geen onnodige 
kosten te maken.

“Misschien lijkt het wel gek om 
gistexperimenten uit te voeren in 
het onderzoek naar een menselij-
ke neurologische ziekte, want gist 
heeft geen hersenen of geen rug-
genmerg of zelfs geen neuronen,” 
zegt Petsko. “Maar een gistcel is 
niet zo veel verschillend van een 
typische menselijke cel.” 

Het team voegde een FUS/TLS 
eiwit toe aan een gistcel in de 
hoop dat dit to eenzelfde obser-
vatie zou leiden dan die van een 
mutant eiwit in een menselijke 
cel. Wanneer dat inderdaad zo 
ook gebeurde, zegt Petsko, gre-
pen er twee merkwaardige din-
gen plaats. 

“Ten eerste was het menselijk 
eiwit niet aanwezig in de kern, 
maar verhuisde het naar het cy-
toplasma van de cel, net zoals 
dat het geval was bij de mense-
lijke ziekte. En ook daar vormde 
het geconcentreerde aanwezig-
heden, “ zegt Petsko. “Ten tweede 
werd vastgesteld dat het proces 
de gistcel vernietigde, waardoor 
die gistcel dus een tamelijk ge-
trouwe nabootsing vertoonde 
van een aantal kenmerken van 
de menselijke ziekte die veroor-
zaakt wordt door mutaties van 
het gekende gen.  De volgende 
stap was het achterhalen welk 
gedeelte van het eiwit noodzake-
lijk was om de positie in de kern 
vast te houden en welk gedeelte 
noodzakelijk was voor de ver-
schuiving naar het cytoplasma. 

Daarna stelde Petsko zich deze 
vraag, “Stel dat wij beginnen 
met het weghalen van delen 

van het eiwit, zouden wij dan 
het eiwit kunnen dwingen om 
permanent in het cytoplasma of 
permanent in de kern aanwezig 
te zijn?” 

Toen zij het gistexperiment uit-
voerden stelden zij vast dat het 
gedeelte van het gen waar de 
ziekte veroorzakende mutaties 
optreden het gedeelte was dat 
instaat voor het vasthouden van 
het gen in de kern; na mutatie 
van dat gedeelte verlaat het gen 
de kern en verplaatst zich naar 
het cytoplasma. 

“Wij willen het vasthouden in 
de kern, maar dat gaat niet ge-
makkelijk met het gemuteerde 
eiwit omdat het gedeelte dat in-
staat voor het vasthouden ervan 
in de kern vernietigd geworden 
is. Daarom ook treedt de ziekte 
op,” Zegt Petsko. 

Toen stelden zij zich de volgende 
vraag: ‘Kunnen wij de gistcellen 
verhinderen om gedood te wor-
den door dit eiwit door middel 
van het binnenin plaatsen van 
een welbepaald ander eiwit.’ Met 
andere woorden, stelde Petsko, 
konden wij een eiwit vinden dat 
de cel zou kunnen redden van de 
toxiciteit van FUS/TLS? 

Door middel van een reeks ge-
netische experimenten die be-
schreven worden in de studie 
waren de onderzoekers in staat 
om verschillende menselijke ge-
nen te identificeren. Wanneer 
die menselijke genen samen met 
het FUS/TLS gen ingebracht wer-
den in een gistcel bleek dat het 
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1207 
dokters van wacht beschikbaar bij nationale inlichtingen

Sinds 9 februari 2002 zijn de nummers van de dokters van wacht beschikbaar bij de nationale inlichtingendienst. Het initiatief 
van Belgacom, gesteund door de minister van sociale zaken komt tegemoet aan een terugkerende vraag van de klanten van de in-
lichtingendienst.  Voor deze vorm van dienstverlening verkreeg Belgacom eind 2001 de enthousiaste medewerking van de meeste 
regionale raden van de Orde der Geneesheren, waardoor de inlichtingendienst steeds kan beschikken over een geactualiseerd 
wachtdienstenbestand. Meer dan 80% van de wachtkringen zijn momenteel opgenomen. 

Praktisch vorm je het nummer 1207, vermeld je gewenste gemeente en binnen enkele seconden geeft de operator het nummer 
van de wachtdienst, waarmee je desgewenst automatisch wordt doorverbonden. 

Petsko zegt dat het team daar-
door heel enthousiast werd 
omdat er daardoor een grote 
stap werd gezet. Want indien 
je datzelfde kan doen met dat 
uitdrukkingsproces met een 
ander menselijk gen, is de kans 
groot dat je ook het identieke 
kan doen met een te fabriceren 
geneesmiddel.  

deren zonder het te moeten 
terugsturen naar de kern.”  Dit 
bracht aan het licht dat het 
vormen van geconcentreerde 
aanwezigheden en het aanwe-
zig zijn in het cytoplasma niet 
noodzakelijk toxisch hoeft te 
zijn op voorwaarde dat het red-
dende eiwit dat zij ontdekten 
hadden toegevoegd werd. 

FUS/TLS eiwit niet langer meer toxisch in-
werkte op dat gist. Degistcel kon overleven. 

“Toen stonden we voor de verrassing van 
ons leven,” stelt Petsko. “Wanneer wij die 
cellen bekeken, was het FUS/TLS eiwit 
nog steeds in het cytoplasma, en vormde 
het nog steeds aanwezige concentraties. 
Met andere woorden, wij waren in staat 
om de toxiciteit van het eiwit te verhin-

Is ALS één ziekte of meerdere?
Als er nieuwe ontdekkingen worden ge-
daan over de oorzaken van ALS, ontstaat 
er steeds de belangrijke vraag: is ALS één 
ziekte of meerdere verschillende soorten 
met soortgelijke manifestaties? Het ant-
woord op die vraag is belangrijk volgens 
Nigel Leigh, Consulent Neuroloog aan 
King’s College London, omdat het moge-
lijk een licht kan werpen bij verschillen 
tussen patiënten onderling in de prog-
nose van de diagnose en de reactie op een 
therapie, en dit kan eventueel helpen bij 
het beïnvloeden en realiseren van klini-
sche trials. 

Bij de laatste lezing van het International 
ALS/Motor Neuron Disease Symposium 
die plaats vond in Orlando, Florida en on-
der leiding stond van de ALS Association, 
Dr. Leigh voorzag onderzoekers en clinici 
over voldoende stof om na te denken als 
ze verwikkeld waren in eindeloze discus-
sies. Dr. Leigh is Professor aan het Institute 
of Psychiatry bij King’s College in Londen 
(UK) en stond aan het hoofd bij zowel de 
klinische als de wetenschappelijke onder-
zoeken bij ALS. 

Clinici hebben reeds lang vastgesteld dat 
mensen bij wie de symptomen beginnen 
in de onderste ledematen de neiging heb-
ben om langer te overleven dan anderen 

waarbij in het begin de bulbaire 
(slikken) spieren worden aan-
getast, alhoewel de reden voor 
dit verschil in prognose niet he-
lemaal duidelijk is. Volgens Dr. 
Leigh moeten we de volgende 
fundamentele vraag stellen: 
“Wat is de biologische betekenis 
van deze verschillen?” 

Omdat er de laatste jaren nieuwe 
genen zijn ontdekt, is het beeld 
van ALS complexer geworden in 
de veronderstelling dat er moge-
lijk vele primaire oorzaken zijn 
voor de aandoening. Mutaties 
in ten minste één gen, TDP-43 
genaamd, kan zowel ALS als een 
andere ziekte, frontotemporale 
dementie, veroorzaken. Het is mo-
gelijk dat de twee aandoeningen 
twee uiteinden zijn van een spec-
trum, een opvatting die eerder 
werd besproken door Virginia Lee, 
Ph.D., tijdens de bijeenkomst.  

Dr. Leigh is van mening dat men 
veel meer te weten kan komen 
als nieuwe genetische middelen 
het mogelijk maken meer genen 
te ontdekken die invloed heb-
ben tot het krijgen van ALS. De 

recente ontdekking van het VCP 
gen is daar een voorbeeld van. 
Het ideale classificatie systeem 
zou de zaken groeperen door 
middel van het onderliggende 
ziektemechanisme of via soort-
gelijke prognoses. “Deze midde-
len zouden mogelijk in staat zijn 
een classificatie aan te bieden 
die werkelijk nuttig is bij klini-
sche trials”, zei Dr. Leigh. 

Momenteel laten de meeste tri-
als alle soorten ALS patiënten toe, 
niettegenstaande verschillen in 
prognose. Dit wil echter zeggen 
dat een positief effect bij een be-
handeling tegen de progressie 
van de ziekte mogelijk een ge-
miste kans is, omdat het eventu-
eel niet groot genoeg is om zich te 
onderscheiden van de natuurlijke 
variabiliteit tussen alle patiënten 
of omdat de behandeling effec-
tief is bij sommige ALS subtypes 
maar niet bij andere. 

“De sleutelvraag waarmee de 
onderzoekers geconfronteerd 
worden is of we het hier heb-
ben over “lumpers” (definitie in 
grote lijnen) of over “splitters” 
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Indien U zo een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘A cure for ALS’. 
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro over een gans jaar ontvang je tevens een fi scaal attest.

BE28 3850 6807 0320

1. Kies je voornemen en beslis hoeveel je wilt doneren. 
Een weddenschap aangaan bij je vrienden.
–  Pronostikeren over je favoriete sportclub, atleet of 

wedstrijd. 
–  Een euro wanneer je de sportoefeningen mist of er-

gens te laat aankomt.
–  Ga een cafèspelletje aan met je vrienden.
–  Doe een gezelschapsspel in familieverband, mono-

poly, kaarten, mens erger je niet, dokter bibber,….
–  ......

–  Wil je liever het positieve accentueren? Waarom zou je 
dan geen deal sluiten met je vrienden en goeie voorne-
mens aangaan zoals stoppen met roken, minder drin-
ken, diëten,....  

–  Per dag dat je niet rookt, per pint die je minder drinkt, 
per pondje dat je afvalt, doneer voor onderzoek naar 
ALS.

–  Doe gezond: wandel, fi ets, zwem,.... doneer per km die je 
afl egt, per baantje dat je trekt voor onderzoek naar de 
ziekte ALS. Betrek je vrienden en familie erbij.

–  Op jou drink, tuinfeest, BBQ,..... vraag 1 euro aan elke 
gast voor deze actie of zet een collectebus.

2. Houd het bij en maak je donatie over aan het ALS-on-
derzoeksfonds—Je kan één keer per week doneren, één 
keer per maand, of alles in één keer het jaar door. We 
zullen bij de uitreiking van het onderzoeksfonds tus-
sen kerst en Nieuwjaar bekendmaken hoeveel mensen 
meededen en hoeveel er gedoneerd werd.  Doneer via 
overschrijving BE28 3850 6807 0320 of www.alsliga.be. 

3. Zet een bericht op je Facebook, Twitter, Netlog of Linke-
din pagina om je vrienden aan te moedigen om mee te 
doen. Doe zelf een oproep (in de club of bij familie) op 
de manier die jou het best past. 

‘A cure for ALS’
Het wordt tijd dat deze smerige ziekte gestopt wordt. 

DOE HET NU. 
Het is eenvoudig om mee te doen!

(grondige, gestructureerde defi nitie) bij 
de classifi catie van ALS”, zei Dr. Leigh. “Dit 
moet worden opgelost om verder vooruit-
gang te boeken in de genetica, biomarker 
en medicijnontwikkeling. De aanhouden-
de toename van het aantal patiënten in 
het klinisch design van de geneesmidde-
len trials is mogelijk één van de hoofdre-
denen voor het gebrek aan succes in het 
vinden van een geschikte therapie voor de 
aandoening“. 

Er zijn echter praktische moeilijkheden 
bij het geven van een gestructureerde de-
fi nitie. De grote uitdaging bij het uitvoe-
ren van eender welke ALS trial is genoeg 
patiënten inschrijven om “statistische 
kracht” te bereiken, wat dan tot uiting 
komt in de resultaten, al dan niet positief 
of negatief, kan dan defi nitief vastgesteld 
worden. Als de inschrijving beperkt blijft 
tot sommige ALS subtypes, zijn ze moge-
lijk moeilijker uit te voeren, althans zon-
der een grote toename van het aantal 
patiënten bij de lopende trials. Deze uit-
daging in verband met klinische trials is 

iets waar de ALS gemeenschap 
momenteel mee worstelt. 

Dr. Leigh en zijn collega’s zijn be-
gonnen met het bepalen van de 
subtypes in kwestie voor de kli-
nische trials door het analyseren 
van de resultaten van een grote 
groep patiënten en te kijken naar 
factoren die de best voorspelde 
prognose geven. Ze ontdekten dat 
twee factoren het meeste variabi-
liteit tussen groepen aangaven: 
de plaats waar de symptomen 
(bulbair of ledematen) begin-
nen en het verloop van de eerste 
symptomen tot de uiteindelijke 
diagnose, met een langzame 
vertraging en hiermee gepaard 
gaande langere overleving. “Dit is 
niet het laatste woord over dit on-
derwerp”, voegde Dr. Leigh er snel 
aan toe, maar het geeft mogelijk 
een beginpunt aan voor verdere 
verfi jning, met als bepalend doel 
natuurlijke verscheidenheid tus-

sen ALS gevallen voor het bespoe-
digen van klinische trials. Nieuwe 
inzichten in de genetica zijn 
waarschijnlijk de belangrijkste 
bron van ideeën om de verschil-
len tussen patiënten beter te be-
grijpen. 

“De waarde van dit type aan-
pak is dat het ons mogelijk 
toelaat om klinische trials te 
ontwikkelen die ons snellere 
en duidelijkere antwoorden ge-
ven”, volgens Lucie Bruijn, Ph.D., 
hoofdonderzoeker van de ALS 
Association. “We zullen verder 
gaan met te onderzoeken welke 
de beste wegen zijn om ALS te 
begrijpen in al zijn vormen en 
om therapieën te ontwikkelen 
voor een behandeling. We zul-
len ook uitzoeken hoe we de 
inschrijving van trials kunnen 
uitbreiden om zeker te zijn dat 
de resultaten van elke trial defi -
nitief zijn”. 
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De ALS Liga België en het ALS Onderzoeksfonds

De ALS Liga België (www.alsliga.be) is een patiënten-
vereniging voor mensen die lijden aan Amyotrofe  
Lateraal Sclerose (ALS). De vereniging richt zich naar alle 
Belgische ALS patiënten en biedt een gediversifieerde 
dienstverlening aan. Vooreerst verstrekken wij informa-
tie over alle aspecten van de ziekte aan patiënten, hun 
entourage, en het ruimere publiek. Daarnaast werd een 
hulpmiddelencentrale uitgebouwd die gratis materiaal 
ter beschikking stelt om de mobiliteit en communicatie 
van patiënten zo lang mogelijk te verzekeren. Daarenbo-
ven bestaat er bij onze leden een grote interesse in het 
wetenschappelijk onderzoek naar hun ziekte. Daarom 
volgen wij aandachtig de resultaten van het weten-
schappelijk onderzoek naar de aandoening. Vanuit zijn 
functie als onderzoekscommunicator verspreidt de ALS 
Liga deze informatie via zijn website en nieuwsbrief, en 
organiseren wij wetenschappelijke symposia. 
Bovendien wensen we een actieve bijdrage te leveren 
aan versnelling van het wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS door fondsen ter beschikking te stellen van on-
derzoekers die zich in België specifiek toeleggen op deze 
ziekte. 
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsen-
werving (www.vef-aerf.be) verbinden wij ons er toe om 
gelden die bij het ruime publiek specifiek worden in-
gezameld voor steun aan wetenschappelijk onderzoek 
onder te brengen in het daartoe voorbestemde ALS On-
derzoeksfonds. Op deze manier garanderen wij onze do-
nateuren de gerichte bestemming van de ingezamelde 
financiële steun. Onder het motto ‘A cure for ALS’ wordt 
deze ondersteuning vanuit het ALS Onderzoeksfonds 
uitgereikt tussen Kerst en Nieuwjaar. Afhankelijk van 
de hoeveelheid ingezamelde fondsen hoopt de ALS Liga 
deze ondersteuning jaarlijks te kunnen toekennen.

Aanvraag tot steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds

Modaliteiten
1. Alle onderzoekers die zich in België specifiek toeleggen 
op ALS worden uitgenodigd een aanvraag tot financiële 
steun naar het ALS Onderzoeksfonds te richten, onge-
acht hun nationaliteit, vordering in het carrièrepad (bv. 
professor, geneesheer-specialist, postdoc of doctoraat-
student onder supervisie van een promotor) of affiliatie 
(bv. universiteit, (universitair) ziekenhuis, erkend Neuro-
musculair Referentie Centrum).
2. Alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar 
ALS zijn steunbaar, zowel vanuit een fundamentele, toe-
gepaste als klinische benadering.

3. Steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds kan zowel ka-
deren in een nieuw op te starten onderzoeksproject naar 
ALS, als een lopend onderzoeksproject naar ALS waarvoor 
de steun een versnelling kan betekenen.
4. Steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds kan door de 
onderzoeker voor alle materiële middelen worden inge-
zet die het onderzoek versnellen (apparatuur, onmisbare 
werkingsmiddelen).
5. De onderzoeker die steun vanuit het ALS Onderzoeks-
fonds ontvangt verbindt er zich toe regelmatig met de 
ALS Liga te communiceren over de voortgang van zijn/
haar onderzoek naar ALS en de bereikte resultaten.
6. De totale enveloppe aan financiële middelen voor het 
ALS Onderzoeksfonds 2011 bedraagt 20.000 euro. Deze 
wordt toegewezen afhankelijk van het aantal ingedien-
de projectaanvragen en hun belangrijkheid voor het we-
tenschappelijk onderzoek. Het is wenselijk de bestem-
ming van het aangevraagde bedrag te concretiseren.
7. De toegewezen financiële middelen dienen integraal 
aan onderzoek naar ALS te worden besteed. Het is de 
onthaalinstelling waaraan de onderzoeker is verbonden 
niet toegestaan een gedeelte van de financiële middelen 
te gebruiken voor zijn algemene werking (geen overhead 
afname toegestaan).
8. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers 
van de ALS Cel Onderzoek aangevuld met wetenschap-
pelijk adviserende externen.
9. Uiterlijk twee maanden na uiterste indiendatum wor-
den indieners van een projectaanvraag ingelicht over de 
beslissing tot steun. 

Hoe een steunaanvraag indienen?

U kan tot en met 31 oktober 2011 een steunaanvraag 
indienen bij de ALS Liga door het verzenden van één  
Nederlandstalig geïntegreerd document (pdf) naar het 
e-mailadres  info@alsliga.be met vermelding “aanvraag 
ALS Onderzoeksfonds”, welke bevat:
– identiteit, contactgegevens en affiliatie van de onder-

zoeker 
– kort wetenschappelijk cv (max. 1 blz.; inclusief max.  

5 belangrijkste publicaties)
– korte uiteenzetting van het nieuw op te starten onder-

zoeksproject naar ALS, of het lopend onderzoeksproject 
naar ALS waarvoor de steun een versnelling kan bete-
kenen (max. 1blz.)

– welke (concrete) bestemming zal aan de steun vanuit 
het ALS Onderzoeksfonds gegeven worden? 

– via welke wegen zal u deze steun bekendmaken? 

Oproep ALS Onderzoeksfonds

‘A cure for ALS’
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Bij mijn ex-werkgever IBM, wordt éénmaal per maand 
een goed doel uitgenodigd om een infostand te beman-
nen tijdens de middagpauze van 11:30 tot 14:30 uur in 
de receptiehal van het hoofdkwartier in Evere. Op 5 april 
dit jaar mochten wij, Willy en ikzelf, een infostand gaan 

opzetten. Aangezien de paasvakantie voor de deur stond, 
hebben we hier dankbaar gebruik van gemaakt om 
paaseieren te verkopen. De opbrengst hiervan bedroeg 
643,00 euro.

Verslag: Francine

Verslag paaseierenverkoop bij IBM – 5/4/2011

Bikerszone, bekend bij de motorrijders als de grootste 
speciaalzaak in België voor wat betreft moto’s, motorkle-
dij en toebehoren, vierde dit jaar haar 10-jarig bestaan. 
De zaakvoerder, Bruno Lanckman, aangegrepen door de 
Koppen reportage die in oktober 2010 uitgezonden werd 
op Een nav het 15-jarig bestaan van de ALS Liga, had on-
middellijk besloten de ALS Liga als goede doel te koppe-
len aan zijn jaarlijkse festiviteiten.

De opbrengsten van de motorritten, een gedeelte van de 
consummatie van het avondfeest evenals een gedeelte 
van de opbrengsten van de frituur werden geschonken 
aan de ALS Liga. 

Op de door Jorge Lorenzo gesigneerde helm die op e-bay 
werd geveild, werd spijtig genoeg geen bod gedaan. De 
opbrengsten van dit opendeur weekend, waarbij toch 
meer dan 1000 motorliefhebbers over de vloer kwamen  

en van het avondfeest waarop een 140 personen aanwe-
zig waren heeft voor de ALS Liga 1000 euro opgebracht.
Vrijwilligers en sympathisanten van de ALS Liga beman-
de op zondag 13 maart een  infostand bij Bikerszone op 
uitnodiging van de zaakvoerder. De opbrengst van de 
verkoop van ALS gadgets bedroeg 176 euro.

Tijdens het avondfeest zette de ALS vrijwilligers zich in 
door de kassa te bemannen en een handje toe te steken 
aan de bar.  Er werd gefeest én gedronken! Wij hebben 
echt de handen uit de mouwen moeten steken, maar als 
compensatie konden we wel mee genieten van de ver-
schillende muzikale optredens.

Omstreeks 1:00 uur ’s nachts zijn we moe, maar wel een 
ervaring rijker, huiswaarts gekeerd.

Verslag: Francine

Verslag Bikerszone – Denderhoutem – 13/3/2011

Op aanvraag van de verantwoordelijke bij OKRA in St-
Katelijne-Waver zijn wij, Paula en ikzelf, uitgenodigd op 
hun jaarlijks paasfeest dat plaatshad in de Parochiezaal 
De Goede Herder en waarop 168 leden aanwezig waren. 
De aanleiding hiervan was een familielid van één van 
de OKRA-leden dat getroffen was door de ziekte ALS. Een 
nog weinig gekende ziekte voor de meesten onder hen. 
Tijdens het feestmaal, werd een pauze ingelast om ons 
de gelegenheid te geven de ziekte ALS nader toe te lich-
ten aan de hand van een presentatie. Een tombola en 

een koppel goochelaars zorgden voor de vrolijke noot. 
Op 1 oktober 2011 viert de OKRA afdeling van St-Katelijke-
Waver haar 35-jarig bestaan en wil dit koppelen aan een 
steunactie ten voordele van de ALS Liga. Daarom orga-
niseren zij een  bal op 1 oktober dat plaats vind in een 
spiegeltent achter de parochiezaal Mechelsesteenweg 
331, 2860 Sint-Katelijne-Waver met een optreden van 
Gunther Neefs. Een datum die we alvast in onze agenda 
moeten noteren!

Verslag: Francine

Met open armen werden wij ontvangen door de C-girls, Ca-
thy en Christel, die voor de 2de maal een steunactie organi-
seerden tvv de ALS Liga. Dit jaar wilden zij er een speciaal 
kleurtje aangeven ‘Blue&White’, toevallig ook de kleuren 
van het ALS logo. Wij waren met 4 ALS vrijwilligers aanwezig 
om een infostand te bemannen. Er  werd ons ook gevraagd 
om een kleine speech te geven tussen 20:00 en 22:00 uur. 
Op de party waren een 210-tal genodigden aanwezig. Wij 
zijn daar extra verwend geweest met drankjes en hapjes en 
kregen, zoals alle andere genodigden, een bloemencollier 
met witte en blauwe bloemen om de hals.
Na 22:00 uur werd er van ons enkel nog verwacht dat wij 
mee zouden feesten. De locatie was een bijzonder mooi 
gerestaureerde hoeve en het weer zat 100% mee! Het 
was een bijzonder geslaagde avond waar iedereen van 
genoten heeft, wij ook (Francine)!!!

Verslag ALS uiteenzetting bij OKRA in St-Katelijne-Waver – 26/4/2011

Verslag Blue&White Party in Knokke – 7/5/2011
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De opbrengst van deze Blue&White party:  

4000 euro voor ALS Liga

De Kiwanis Uilenspiegel Damme had hoog bezoek in hun 
Damme op zondag 22 mei 2011: nl de President van Ki-
wanis International, de Amerikaan Sylvester Neal was er 
hun hooggeëerde gast. 
Omdat net de Kiwanis Uilenspiegel Damme de 
Blue&White party tvv ALS Liga onder hun peterschap 
hadden genomen, vonden ze dit bezoek dé gelegenheid 
om de opbrengst van de party aan ALS Liga te overhan-
digen…
Voor de overhandiging heb ik een woordje uitleg gege-
ven over heel de opzet van de Blue&White party. Ik heb 
verteld hoe Cathy Swinnen, architecte uit Knokke-Heist 
en ikke, Christel Bedert, journaliste uit Knokke-Heist, in 
hetzelfde jaar met een paar tussenweken verschil 40 
jaar geworden zijn vorig jaar. Hoe we toen genoten heb-
ben van de party die we toen georganiseerd hebben, hoe 
de vraag is gegroeid naar een vervolg op deze party maar 
ook hoe het komt dat we onze party dit jaar ten voordele 
van ALS Liga hebben georganiseerd. 

Het zit zo.

Vorig jaar ter gelegenheid van onze verjaardag heeft 
Kristine Hannon, professioneel fotografe op cruisesche-
pen en dierbare vriendin van ons, heel ons verjaardags-
feest in foto en film vastgelegd. Kristine verloor vorig 
jaar haar papa Wilfried Hannon aan ALS, een slepende 
zenuw-spierziekte.
Anderzijds is het zo dat Cathy en ik maar ene keer 40 
konden worden en we onze party dit jaar een meer-
waarde wilden geven. Wij kozen uit erkentelijkheid voor 
Kristine en haar mama Lena Gabriëls, en uit respect voor 
Wilfried om de opbrengst van onze party aan ALS Liga te 
schenken.
Bij het ontspruiten van het idee van een Blue&White par-
ty ten voordele van ALS Liga, kregen wij Cathy&Christel 
ook genoemd de C-girls, de ogenblikkelijke ongelooflijke 
medewerking van Peter – PCS -  Demuynck en Ceremonie 
Yves Merlevede, die vorig jaar ook al ons verjaardagsfeest 
in goede banen leidde.
Bijna even ogenblikkelijk volgde de steun en sponsoring 
van Peter – Citroën – Vanderkeilen en van de Kiwanis 
Uilenspiegel Damme, met bijzondere dank aan Cheikh –  
C-Factory-  Ben en Ronny Wenmaekers.

(U vergeeft me hier en daar de sluikreclame, maar zon-
der die mensen zou het ons echt niet gelukt zijn.)

De Blue&White party werd ook mede mogelijk gemaakt 
door Immo Colpin, Hannon Sport, Juweliers De Maere 
Knokke, T Business Coaching bvba, gemeente Knokke-
Heist, Foto Jones, Tam-Tam, Grappe de Raisins, Record Lip-
penslaan Knokke en Dema elektro.

Met dank aan al die mensen en aan alle andere die er 
waren, of die ons met kleine en grote giften hebben ge-
steund, zijn wij er in geslaagd  een cheque van 2000 euro 
te overhandigen aan de mensen van de ALS Liga.

Groot was de verrassing voor iedereen toen ik in naam van 
Lena Gabriëls en samen met Lena, Kristine en Anne Swin-
nen, de zus van Cathy die mee de honneurs mocht waar-
nemen, dit bedrag mocht verdubbelen tot 4000 euro. 

Een mens zou van minder stil worden.

4000 euro dus is er overhandigd aan de ALS Liga. Die 
werd in ontvangst genomen door voorzitter Danny Re-
viers, ALS-patiënt en ik kan niet genoeg benadrukken 
hoe bijzonder en vererend en emotioneel het was voor 
ons allen hem te mogen ontmoeten en hoe dankbaar wij 
zijn dat hij de moed heeft om met zijn ziekte naar buiten 
te treden. Evenzeer innemend was de kennismaking met 
Mia Mahy, penningmeester, Evy Reviers, directeur van de 
Liga en vrijwilliger Kristof Nijs. Onze diepste respect.
Ondertussen na twee Blue&White party’s kunnen wij niet 
anders dan…natuurlijk doen we verder. Velen hebben ons 
al hun medewerking toegezegd, nu al. Stap 1 is het vast-
leggen van een datum 2012. We houden u op de hoogte.

Onze erkentelijke genegenheid.

Christel Bedert & Cathy Swinnen

Overhandiging cheque van Fietsactie ten voordele van ALS in Kortemark
Dit is een verslag van de plechtige overhandiging van 
een cheque van 9.241 Euro door de deelnemers aan het 
fietsinitiatief in Kortemark op zaterdag 11 juni 2011. 

De initiatiefnemers bedankten het gemeentebestuur 
van Kortemark hartelijk voor het aanbieden van een re-
ceptie ter gelegenheid van de overhandiging van de be-

nefietcheque. Ook de pers werd bedankt voor de publici-
teit die gegeven werd aan het evenement. Het initiatief 
zelf ontstond uit een persoonlijke motivatie. Freddy ver-
loor in januari 2011 zijn echtgenote Rita door ALS. Freddy 
is al jarenlang een erg actieve fietser en samen met een 
aantal vrienden wilde hij bijdragen in de strijd tegen ALS. 
Freddy sprak er over met schepen Johan De Cuman van 



Zaterdag 20 augustus2011
5de Memorial Hedwig Debusschere classic

Organisatie: WTC De Heuvelrijders Klerken – Afstanden zijn: 115, 60 en 30 km
Meer info vindt u www.ALSLIGA.be 

Op 30/09, 01/10 en 02/10
Muzikale benefIet happening

In het provinciaal domein “De Schorre” – Met steun van de provincie Antwerpen
Meer info vindt u www.ALSLIGA.be 

Rommelmarkten
 21/7/2011 Jabbekeop het klein strand vanaf 4u30
 07/8/2011 Oostkamp centrum vanaf 6u30

Kortemark en die zag het opzet wel zitten. Het initiatief 
groeide uit door het samenbrengen van fi etservaring en 
ervaring in het inrichten van evenementen. Er werd ge-
kozen voor een rit naar Lourdes van donderdag 28 april 
tot en met woensdag 3 mei. Met uitgekiende etappes, 
gereserveerde verblijven en in een speciale gesponsorde 
koersuitrusting met als logo: SOS ALS. Dat fi etsuniform 
was te danken aan oud-burgemeester Firmin Dupulthys. 
Verder werd er ook sponsoring gevonden voor de suikers 
bij de fi rma Meli, een niet te verwaarlozen onderdeel van 
een dergelijk avontuur. En energiedrankjes werden ge-
sponsord door de middenstand van Kortemark.

De bedoeling van de tocht was om met tien fi etsers een 
richtbedrag van 740 Euro per persoon of samen 7.400 
Euro bijeen te brengen. Nu reeds is dat bedrag al ruim-
schoots overtroffen en Johan De Cuman maakt zich sterk 
dat eind augustus bij het kermisgebeuren nog verdere 
inkomsten zullen worden verworven. Dan zal een beeld 
geveild worden dat door de plaatselijke kunstenaar Hu-
bert Devoldere speciaal voor de gelegenheid zal gesmeed 
worden. De fi etsers zelf hebben hier uiteraard heel wat 
zweet voor gelaten, dat is trouwens ook hun conditie ten 
goede gekomen. Onderweg in Frankrijk hebben zij veel 
beleefd, ook leuke momenten, en zelfs daar werd bij-
voorbeeld op 1 mei een plaatselijke collecte op een markt 
gedaan. Als goede ambassadeurs voor het ALS doel licht-
ten onze fi etsers plaatselijk ook hun initiatief toe. Uitein-
delijk werd op een indrukwekkende wijze eer bewezen 
aan Freddy’s vrouw Rita en versterkte de band tussen 
de deelnemende vrienden. We hopen volgend jaar een 

meerdaagse etappetrip te ondernemen met nog meer 
kilometers.

De heer burgemeester van Kortemark Toon Vancoillie 
nam het ceremoniële deel van de bijeenkomst in handen 
en betoonde zo zijn respect voor de belangeloze inzet 
van zijn medeburgers. Hij overhandigde de cheque van 
9.241 Euro aan de ALS Liga en schonk in naam van het 
gemeentebestuur een medalle als blijk van sympathie 
aan de deelnemers. Daarmee werd de samenkomst be-
kroond, want uiteindelijk was het doel om samen met 
de ALS Liga de strijd tegen de vreselijke ziekte verder te 
zetten. De ALS Liga probeert haar patiënten met haar 
werking een kwaliteitsvolle invulling te bezorgen van 
de korte levenstijd die hen nog rest. Daarom kunnen wij 
misschien besluiten met te stellen dat onze inspanning 
van hoge kwaliteit was en dat die kwaliteit niet verloren 
gaat maar verder omgezet wordt in nieuwe kwaliteit 
die mensen die het nodig hebben ten goede komt. En zo 
worden wij er allemaal beter van. De ziekte komt er wel 
niet mee ten einde, maar onze hulp draagt bij tot het be-
reiken van de doelstellingen van de ALS Liga.

20, 21 en 22 mei van dit jaar vond de 2de editie van de door 
Eddy Rillaerts georganiseerde basketbalwedstrijd ten 
voordele van ALS plaats. Ook dit jaar was het weer een suc-
ces met een opbrengst van meer dan 3000 euro. We willen 

Eddy en zijn vrijwilligers graag bedanken voor deze mooie 
dagen en hopen dat dit evenement ook in de toekomst 
verder gezet mag worden met evenveel enthousiasme. 

Bedankt!!!

Basket evenement makeba mei 2011
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De ALS Liga vzw verkoopt verschillende soorten gadgets die aangeboden worden op 
allerlei evenementen waarop wij vertegenwoordigd zijn.

Dit zijn kaarten die door een familielid van een ALS patiënt 
zijn gemaakt, maar we verkopen ook kaarten die zijn  
gemaakt door een ALS patiënt op de computer. 

Dit zijn allemaal mensen die er hun tijd en werk van wil-
len maken om mooie wenskaarten te maken voor elke  
gelegenheid (verjaardag, geboorte, kerstmis, huwelijk…).

Knuffel: 
Prijs: € 8

Sleutelhanger: 
Prijs: € 5

De ALS Liga heeft knuffels die ze 
verkopen. Het zijn leeuwtjes die 
een slogan dragen omdat de ALS 
Liga wil aantonen dat zij samen 
met de ALS-patiënten en hun 
entourage wil vechten als leeu-
wen tegen deze ziekte.

Kaarten

Knuffels + sleutelhanger

Prijs: € 1

Deze cd werd gemaakt door onze ambassadeur  
Mong Rosseel (Vuile Mong). Toen hij ambassadeur werd 
van de Liga had hij ons een liedje beloofd, het zijn er  
uiteindelijk 3 geworden. De cd is te koop bij de ALS Liga.

CD

Prijs: € 5

gadgets
van de ALS Liga
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Ivonne Hebbrecht woont in Evergem en is 70 jaar oud. 
De ziekte heeft bij haar toegeslagen in 1997. De dag dat 
ik Ivonne bezoek, tref ik er naast haar man ook de voor-
zitter van de plaatselijke afdeling Ziekenzorg en zijn 
vrouw. Zij geven van bij het begin van ons gesprek aan 
wat een uitzonderlijke vrouw Ivonne is. Jarenlang heeft 
zij zich als vrijwilliger voor allerlei organisaties ingezet 
en elke dag kwam men haar in het dorp tegen, op weg 
naar een of ander goed doel. Nu is zij zelf hulpbehoe-
vend maar zij heeft de moed niet laten zakken en pro-
beert er het beste van te maken. 

Het is niet duidelijk wanneer de ziekte bij haar de kop 
opstak, omdat zij in die periode ook ovariumkanker 
kreeg en tien operaties moest ondergaan om telkens 
nieuwe klieren te laten weghalen. Na de laatste opera-
tie zijn er nog andere problemen bijgekomen en begon 
haar toestand achteruit te gaan. Volgens de voorzitter 
van Ziekenzorg was Ivonne in die tijd ‘het paradepaard-
je van de professoren omdat zij kon meespreken over al-
les wat er in een menselijk lichaam kan misgaan.’

Maar hij beklemtoont vooral hoezeer Ivonne zich bleef 
inzetten voor liefdadigheidsdoelen als Ziekenzorg, Kind 
en Gezin en het Rode Kruis. Wanneer bij de wafelenbak 
van Ziekenzorg 3000 wafels moesten gebakken worden, 
stak zij een handje toe. 

Geleidelijk aan wilden haar benen niet meer mee, strui-
kelde ze veel en viel ze met de fi ets. Van ALS had ze nog 
nooit gehoord maar een geraadpleegde neuroloog van 
de universiteit van Gent vertelde haar aan welke ziekte 
ze leed. Toen de prof haar een overlevingskans van 5 tot 
10 jaar voorspelde, antwoordde ze meteen dat ze voor de 
tien jaar koos. Niet willen toegeven aan moeilijkheden 

en de feiten nemen voor wat ze zijn, dat is haar fi losofi e. 
Met de hulp en liefde van haar man – ‘een gouden echt-
genoot’- komt zij de dag door en maakt ze nog geregeld 
uitstapjes.

Nochtans zag haar toestand er enkele weken geleden 
niet rooskleurig uit. Door de moeilijkheden bij het slik-
ken was ze dertig kilo vermagerd en ging ze sterk ach-
teruit. Daarom werd er een maagsonde geplaatst, die 
haar weer kracht en levensmoed gegeven heeft. Omdat 
ze een doorligwonde heeft, zit Ivonne vaak in een ze-
tel met een luchtkussen, ze leest veel en gebruikt een 
spraakcomputer van de ALS Liga om duidelijk te maken 
wat ze wil zeggen. Tijdens een bezoek aan het ALS-secre-
tariaat in Leuven werd haar uitgelegd welke de doelstel-
lingen en de mogelijkheden van de Liga zijn en welke 
hulpmiddelen zij ter beschikking kunnen stellen. Dank 
zij de Liga kan Ivonne nu beschikken over een rollator en 
over een elektrische rolstoel. Haar armen kan ze nog vlot 
bewegen maar omdat ze een klapvoet heeft, draagt ze 
een beugel om haar voet. In haar huis en de tuin stapt ze 
met de rollator en voor kleine tripjes met de auto wordt 
de rolstoel meegenomen. Een maand geleden is ze zelfs 
nog naar Lourdes gereisd.

Wat haar het zwaarst valt, is het feit dat ze niet meer 
kan spreken. Haar man begrijpt meestal wat ze wil zeg-
gen en is altijd in de buurt om haar bij te staan. Hier 
wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk de taak van 
de andere gezinsleden zijn en hoe zij erin kunnen slagen 
om het moeilijke leven van een PALS te verzachten en 
te veraangenamen. Want ook hun leven verandert, wan-
neer de ziekte zich manifesteert. 

Bruni Mortier

Gesprek met PALS Ivonne Hebbrecht
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René Boehme: CM Vakantie van 22 – 29 / 04 / 2011
Vrijdag 22: We ver-
trekken om 10u15 
uit Oostende rich-
ting Lemele (Ne-
derland). De lunch 
wordt genomen in  
“De Mosten” op de 
B e l g i s c h - N e d e r-
landse grens (Meer 
nabij Hoogstraten). 
Aankomst in ons 
va ka n t i e v e r b l i j f 
de “Boerderij” te 
17u20. Verwelko-
ming met koffie 
en lekkers. Daarna 
gaan we gaan uit-
pakken in onze ka-
mer. Mijn kamernummer is 3. Mijn begeleider is Johan.

Zaterdag 23: Begeleider: Arlette. We doen twee wande-
lingen om de streek te verkennen. Die is rustig, mooi en 
de wegen zijn goed onderhouden. ’s Avonds kunnen we 
deel nemen aan een bingo.

Zondag 24: Pasen. Vandaag wordt ik begeleid door Hu-
bert. De Paasbezinning heeft plaats in de grote zaal 
en wordt gegeven door Hubert die met zijn dwarsfluit 
zorgt voor de muzikale opluistering. We profiteren van 
het mooie weer om ’s namiddags te gaan wandelen. De 
dag eindigt met een dansavond waarbij we het mooiste 
danspaar mogen kiezen.

Maandag 25: Het is de beurt aan Rika om mij te bege-
leiden. In de voormiddag wandelen, en in de namiddag 
fietsen met Johan, (ik word gevoerd).

Dinsdag 26: Maria zorgt voor mij. In de voormiddag 
gaan we naar Ommen. Het is daar marktdag. Maar ook 
de rest van het stadje is de moeite om zien. Na de mid-
dagpauze krijgen we het bezoek van een van de weinige 
artisanale klompenmakers die Nederland nog telt. Hij 
vergast ons op een demonstratie en maakt een klomp.

Woensdag 27: Met Gerrit als begeleider wordt deelgeno-
men aan de daguitstap naar Giethoorn het groene Ve-
netie van Nederland Na de lunch gaan we het dorp be-
zoeken. Mooi en fotogeniek. Het centrum van het dorp 
bestaat uit een lange dorpsgracht met langs weerszij-
den  vervenershuisjes en boerderijachtige woningen 
met rieten daken. De hoge houten brugjes doen denken 
aan Venetie.

De dag wordt besloten met een quiz. Als prijs krijgt de 
winnaar de demonstratieklomp.

Donderdag 28: Om de vakantie af te sluiten, zal Marie 
mij begeleiden. ’s Morgens gaan wij in de protestantse 
kerk luisteren naar een orgelrecital. Na het middagmaal 
gaan we weer op wandel. Om 20u00 is er een optreden 
van het mannenkoor “De Bargzangers” uit Lemele. Op 
hun programma staan een hele resem volksliederen en 
meezingers. Echt een mooie afsluiter van de vakantie.

Vrijdag 29: We moeten vroeg klaar zijn want als het kan 
vertrekt de bus reeds om 09u30 huiswaarts. Uiteindelijk 
werd het toch 10u20. Middagpauze en lunch weer in “De 
Mosten” en omstreeks 16u45 zijn we ter bestemming 
nabij het Ponton.

Een geslaagde vakantie dankzij:
• het mooie weer
• een mooi en rustig gebied met goede wandelwegen 

en vriendelijke mensen
• het gevarieerd programma
• de constante inzet niet alleen van het personeel maar 

ook van de vrijwilligers
• en van Hilde, onze verpleegster
• de excellente keuken en de bediening

Dus voor herhaling vatbaar
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Helikoptervaart op Koninginnedag in Nederland
Via de website van onze liga las ik dat men mensen zocht 
met ALS om mee te vliegen met een helikopter van Budel 
naar de streek van Rotterdam.

‘Ja!’ zei ik, en een paar dagen erna vloog ik.

Door twee sterke mannen werd ik van de rolstoel in de 
helikopter gezet. 

Koptelefoon op het hoofd, nog enkele richtlijnen en daar 
gingen we.

We vlogen over heel wat watertjes … over Eindhoven, Til-
burg, Dordrecht, Rotterdam naar Hondselersdijk.  Op een 
bepaald moment moesten we hoger gaan vliegen om 
plaats te maken voor 7 helikopters met de koningin en 
haar gevolg.

Bij het landen droeg een stoere man mij helemaal alleen 
uit de helikopter.

Ik werd heel hartelijk ontvangen op deze ‘Oranjedag’ 
met een oranje T-shirt van de stichting ALS Westland.  Ik 
maakte er kennis met enkele lotgenoten en hun lieve fa-
milie. Dit werd voor mij een onvergetelijke dag.  Ik had 
nooit durven dromen dat ik dit nog zou kunnen meema-
ken.  Samen met mijn vrouw bleef ik nog enkele dagen in 
Nederland op vakantie.  We logeerden in het schitterend 
aangepaste zorghotel : Florence in Rijswijk.  Van daaruit 
gingen we op uitstap naar Delft, Rotterdam, Schiedam, 
de Hoek van Holland en het Keukenhof in Lisse met zijn 
miljoenen stralende bloemen.  

Wat ben ik dankbaar voor deze kans … dankbaar aan 
Hans die dit mogelijk maakte … ik zal er nog dikwijls aan 
terugdenken.

Marc Vroman, Waregem

ALS Liga in gesprek met Jean-Jacques Cassiman
Jean-Jacques Cassiman heeft er al een lange loopbaan 
als onderzoeker opzitten in het vakgebied van de men-
selijke genetica en in dit stadium van zijn curriculum 
vind je hem terug op het Departement Menselijke Erfe-
lijkheid. Daarnaast is hij ook de huidige voorzitter van 
de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Hoeveel kost onderzoek?

Zonder fondsen kan je geen onderzoek doen. De kost 
voor één wetenschappelijke medewerker komt op onge-
veer 100.000 Euro per jaar. 

Onderzoek dat specifiek voor ALS is

Voortgaand op het onderzoek gevoerd door Pe-
ter Carmeliet op een gen waarin hij dingen gevon-
den heeft, zou je kunnen hopen dat er ook voor 
de ALS-problematiek resultaten geboekt worden. 
In de loop van onderzoek vind je soms bijkomende din-
gen die achteraf belangrijk blijken, ook al hebben ze mis-
schien niet rechtstreeks iets met het eerste te maken. Als 
je begint met onderzoek weet je niet wat er uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor de verschillende vormen van 
dezelfde ziekte. Ze krijgen wel dezelfde naam, maar de 
reden waarom iemand die of die symptomen heeft is 
niet noodzakelijk bij iedereen dezelfde. Het onderzoek 
van Carmeliet doet mij terugdenken aan het onderzoek 
naar het SOD gen in verband met familiale ALS, een on-
derzoek waaraan ik zelf trouwens nog heb meegewerkt. 
In de neurologie zijn er ook andere ontdekkingen mo-
gelijk. Zo kan je zoeken naar een bepaalde ziekte en iets 

ontdekken over een andere ziekte (b.v. in het onderzoek 
naar Alzheimer heeft men dingen gevonden die belang-
rijk zijn voor de ziektes van Huntington en Parkinson). 
Het is niet denkbeeldig dat op dezelfde wijze iets kan 
worden ontdekt dat voor ALS belangrijk is.

Neurologisch onderzoek in het algemeen?

Niettegenstaande er ook voor ALS reeds heel wat on-
derzoek werd gedaan, delen ALS-patiënten dat gevoel 
niet omdat er niets gevonden wordt. Betere informatie 
is hier nodig. Immers, neurologisch onderzoek van ze-
nuwcellen kan uiteindelijk ook voor ALS relevant zijn.  
Met de veroudering van de bevolking zien we het aan-
tal patiënten die Alzheimer ontwikkelen stijgen. Dit 
komt veel in de media, er gebeurt veel onderzoek op 
Alzheimer en er gaat veel geld naar. Maar hebben wij al 
iets? Deze hoop willen we ook aan ALS patiënten mee-
geven: men verricht wel degelijk onderzoek, maar zoals 
ook voor vele andere ziekten is er nog geen oplossing. 
Belangrijk is te weten dat er op verschillende niveaus wordt 
gewerkt. Men is nu gestart met het werken op ruggenmer-
gletsels, om die met stamcellen te herstellen. De testen 
zullen toelaten te leren hoe die zenuwcellen precies func-
tioneren. Uiteindelijk kan dat ook voor ALS relevant zijn. 
Op het vlak van stamcellen hebben de wetenschappers 
nog heel diverse opvattingen die gaan van ‘dat gaat 
nooit helpen voor ALS’ tot ‘dat zou wel eens kunnen wer-
ken voor ALS’.

Prof. Cassiman stelt dat het veel te vroeg is om iets uit 
te sluiten. Er moet nog te veel onderzoek gebeuren. Of 
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dat onderzoek ooit op ALS van toepassing zal zijn kan nu 
niet worden gezegd maar ook niet worden uitgesloten.. 
Het zal een eerste betrachting zijn de progressie van de 
ziekte te kunnen stoppen voordat men ze kan genezen. 
Ondertussen is het natuurlijk zo dat hoe langer stamcel-
lenonderzoek op ALS uitblijft, hoe meer tijd charlatans 
krijgen om radeloze mensen geld uit de zakken te halen. 
Behalve goed informeren en zeggen dat hun remedies 
nutteloos zijn, kunnen we hieraan weinig doen.

Waar moet onderzoek op ALS gebeuren en in welke 

samenwerking?

Er moet een vertrouwensband zijn: er wordt voor ALS-
patiënten gewerkt en dat moet een geruststelling zijn. 
Maar voor veel patiënten is dat niet zo. Nochtans mag het 
onderzoek dat hier gebeurt niet worden losgekoppeld 
van het onderzoek dat er overal in de wereld gebeurt. 
Op de vraag of er wereldwijd niet meer coördinatie moet 
gebeuren over het onderzoek, antwoordt Prof. Cassiman 
dat er hier geen probleem is: hoe meer mensen er op een 
probleem werken hoe beter. Het is natuurlijk mogelijk 
dat een onderzoeker initieel weigert om informatie door 
te geven omdat hij/zij eerst alles wil neerschrijven. Maar 
er zijn ook veel situaties waarin wel informatie doorge-
geven wordt die nog niet gepubliceerd is omdat men de 
mensen kent en vertrouwt. Globaal genomen werkt de 
interactie tussen onze onderzoekers en wetenschappers 
in andere landen heel goed.

Financiering van onderzoek door de overheid?

De berichten dat de overheid vorig jaar federaal de 
kraan ging dichtdraaien hebben natuurlijk gevol-
gen voor alle onderzoek, ook dat naar ALS. Wij zitten 
nog altijd niet op het niveau van overheidsinveste-
ringen in onderzoek waarop wij zouden moeten zit-
ten. Men streeft er altijd naar, maar wetenschap-
pers protesteren te weinig. De overheid gebruikt 
grote woorden als: ‘Innovatie en research zijn extreem 
belangrijk voor ons land’ en toch draait ze de kraan dicht.  
Onderzoek is extreem belangrijk om innoverende din-
gen te vinden voor een land. Je hebt mensen nodig die 
willen investeren in onderzoek op lange termijn want 
het kan tien jaar duren alvorens er enig resultaat is. Poli-
tiek gezien is dit niet interessant.

De kwaliteit van onderzoek in België?

België heeft een goede naam in de wereld aan-
gaande de kwaliteit van zijn onderzoekers. Door 
de verschillende inkrimpingen kan men mis-
schien wel minder mensen aantrekken of gaan goe-
de mensen elders zoeken naar een goed aanbod. 
We moeten wel voor ogen houden dat België een klein 
land is. Wij kunnen dus niet alle goede wetenschap-
pers die wij produceren hier houden. Wij hebben niet 
de budgetten zoals in de Verenigde Staten. Maar als 

onze onderzoekers goed zijn en elders productief zijn, 
dan is de plaats niet belangrijk. Als er maar iets uit 
voortkomt! Het blijft wel belangrijk dat universiteiten 
goede mensen vormen en aan goed onderzoek doen.  
Als we naar het ALS-domein kijken zien we dat België een 
van de vooraanstaande onderzoekers is, van heel de we-
reld zelfs. Peter Carmeliet werkt voor het John Hopkins 
Institute en Prof. Robberecht van de KUL werkt er ook 
mee samen. Wij moeten ons dus zeker niet schamen, 
maar wij kunnen niet veel groepen op een ALS-project 
te zetten.

Welke houding moet de ALS Liga aannemen in dat 

onderzoeksveld?

Wij proberen ons steentje bij te dragen door fond-
sen in te zamelen. Zo hebben we dit jaar in ons fonds 
20.000 Euro voor onderzoekers. Wij zijn niet gesub-
sidieerd, wat ons wel veel kracht geeft omdat wij 
niets kunnen verliezen. Wij zijn ertoe verplicht om 
voor onze patiënten op te komen, maar waar en hoe 
kunnen wij naar extra financiële middelen zoeken? 
Wereldwijd wordt er een jaarlijkse meeting gehouden 
over ALS. Als lid in de Board van de ALS/MND Alliantie, de 
overkoepelende organisatie heeft de Liga haar kandida-
tuur ingediend om in 2013 het Internationaal MND/ALS 
Symposium in België te organiseren. Het MND/ALS publi-
ceert ook jaarlijks een boek met relevante artikelen. Op 
de meeting worden bevoegde mensen samengebracht 
om de daarin behandelde onderwerpen te bespreken. 

aan ‘t woord
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Een suggestie van Prof. Cassiman is om in 2013 aan dat 
symposium een expertmeeting te hangen. Daar kan 
je de besten uit het domein (10 à 15 man) apart bijeen-
zetten. Concreet zou het bijeenbrengen van Carme-
liet en andere topexperts een enorme contributie zijn.  
De ALS-Liga onderhoudt ook contacten met de farma-in-
dustrie en de politieke wereld, maar dat is een wereldje 
dat heel snel wisselt. Met de industrie heeft Prof. Cassi-
man geen enkel probleem. Wel met patiëntenverenigin-
gen die exclusief door de industrie gefinancierd worden. 
Sommige patiëntenverenigingen kunnen daar baat bij 
hebben, als er een medicament voor hun ziekte bestaat. 
Misschien hebben wij die mensen ooit nodig om een 
product op de markt te brengen .

ALS een zeldzame ziekte?

ALS is een zeldzame ziekte, maar er zijn meer dan 
7.000 zeldzame ziekten. Je kunt niet voor ieder-
een instaan. Dus is het belangrijk dat er samenge-
werkt wordt omdat veel problemen dezelfde zijn. 
Prof. Cassiman beklemtoont dat, als er een geneesmiddel 
komt, het een weesgeneesmiddel zal zijn, dat valt onder 
een speciaal statuut. Daarom is het belangrijk dat er een 
patiëntenkoepel gecreëerd is, RadiOrg, die alle zeldzame 
ziekten vertegenwoordigt. De ALS-Liga is er lid van. Ra-
diOrg moet op termijn een instrument worden om bij de 
politiek aan te kloppen.

In de voorstellen voor een Belgisch plan voor zeldzame 
ziekten staan heel wat voorzieningen voor expertcen-
tra voor patiënten met zeldzame ziektes. Het is de be-
doeling dat mensen niet meer jarenlang met verkeer-
de diagnoses rondlopen, of niet weten waar naartoe.  
De ALS-Liga is lid van RadiOrg, waarmee we -net zo-
als met het Vlaams Patiëntenplatform- veel raak-
vlakken hebben. Maar de problematiek van ALS is 
heel specifiek. Het gaat om een totale aftakeling. In 
dat opzicht is ALS toch een heel aparte aandoening. 
Het VPP ijvert voor dingen waar wij ook baat bij hebben. 
Maar zij ijveren niet apart voor die ziektes die extreem 
snel verlopen. Daarom is het beter dat wij onze autono-
mie behouden om zelf sneller dingen te doen.

Prof. Cassiman gaat met deze stelling akkoord. Je hebt 
dingen die voor allen belangrijk zijn en daarnaast heb 
je dingen die voor ieder apart gelden. De oplossing moet 
uit onderzoek komen, zeker voor dergelijke ziekten. 
Belangrijk is dat de levenskwaliteit kan worden ver-
beterd! Op dat vlak doet de ALS-Liga heel wat: allerlei 
hulpmiddelen uitlenen, want de overheid werkt traag. 
Ook voor het PAB (persoonlijke-assistentiebudget), heb-
ben wij met onze vereniging een snelprocedure kun-
nen inroepen bij de minister. Mensen met ALS heb-
ben geen specifieke opvangplaatsen, zij moeten thuis 
verblijven, maar dan enkel met hun eigen inkomen.  
Wij zijn nu bezig met andere snelprocedures. Maar het is 

www.handicare.be

Maak kennis met

A L E X
www.mijnalex.be



[21]
een utopie te denken dat morgen voor elke pathologie de 
nodige middelen aanwezig zouden zijn. Toch zullen we op 
dezelfde spijker moeten blijven kloppen want het gaat niet 
op in een moderne maatschappij dat diegenen die zo’n 
ziekte krijgen niet opgevangen worden zoals het hoort. 

In welke omgeving moeten wij werken voor ALS?

Volgens Prof. Cassiman zitten we op het vlak van de so-
ciale wetgeving, bv. m.b.t. allerlei voorzieningen, relatief 
goed, maar er is zeker nog veel werk.

Opdracht van RadiOrg voor zeldzame ziekten

RadiOrg is de Belgische vertegenwoordiger van Euror-
dis, de Europese organisatie voor zeldzame ziekten. 
Alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziek-
ten kunnen er lid van worden. Met zo een 70 tot 100 
leden kan RadiOrg meer bekomen dan een enkele ver-
eniging alleen. Het Vlaams Patiëntenfonds verenigt 
alle patiënten, niet alleen die met een zeldzame ziekte. 
De ervaring leert dat het voor de ALS-Liga soms een na-
deel is om lid te zijn van een platform als RadiOrg. Wij 
werken op vrijwillige basis. Als wij bij de overheid sub-
sidies vragen om mensen te kunnen tewerkstellen, dan 
antwoordt zij ons vaak: ‘Jullie hebben toch subsidie via 
het VPP (Vlaams Patiëntenplatform), die hebben vijf 
mensen in dienst.’ Maar eigenlijk doen die niets voor ons.

VPP en RadiOrg kunnen als koepels wél subsidies krij-
gen en het is te begrijpen dat het niet efficiënt zou zijn 

2.500 verenigingen afzonderlijk te subsidiëren. Maar 
anderzijds doet onze organisatie ook dingen die de koe-
pels niet kunnen, zoals ijveren bij de politiek. Van hun 
kant moeten VPP en RadiOrg inderdaad nog profes-
sioneler worden. Dan kunnen zij bij de overheid meer 
gezag verlenen aan de initiatieven van de verenigin-
gen, die zelf ook soms nog te amateuristisch werken. 
Toch blijft de ALS-Liga ongerust: het komt voor dat 
de platforms hun initiatieven afzwakken omdat an-
dere patiëntengroepen door hun resultaten soms in 
de kou blijven staan. Heeft de ALS-Liga er dan nog 
iets aan om lid te worden van die verenigingen? 
Prof. Cassiman kent die problematiek van bij de Muco-
vereniging. Die is nu professioneler geworden en kan 
haar eigen problematiek overstijgen. Zo heeft zij nu, met 
een groot budget en professionele mensen, een enorme 
impact op politici.

De rol van de vrijwilliger

Vrijwilligers blijven natuurlijk nodig, maar je moet 
ze dan professioneel vormen. Hoe dan ook, bij de ALS-
Liga werken de vrijwilligers ook nu al heel intens. 
Prof. Cassiman wordt uitgenodigd om eens een kijkje te ko-
men nemen bij de ALS-Liga, en aanvaardt de uitnodiging.

Interview en Verslag: 
Dirk en Dirk ALS Liga

Greta Vandeborne.
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Tips om weer plezier in je leven te brengen, zelfs met ALS
Het is een belachelijk understatement: ALS is duidelijk 
geen pretje. Maar het vinden van manieren om plezier te 
hebben als je ALS hebt kan aanzienlijk je levenskwaliteit 
verbeteren. En naargelang je interesses en aangeboren 
neigingen, waarvan je genoot voor je de diagnose kreeg 
van de aandoening kan nog steeds tot uw mogelijkhe-
den behoren, met enkele aanpassingen. 

Veel is gezegd geworden over de waarde van humor in 
ziekte. Minder werd geschreven over de voordelen van 
het doen van dingen die je echt graag doet, of dat nu 
tuinieren wezen, fotografie, vissen, het bijhouden van 
een dagboek, het onderhouden van een aquarium, het 
leggen van puzzels, video spelletjes, kaarten of zelfs het 
deelnemen aan sporten of volgen van online cursussen. 

Niet alleen bieden al deze soorten activiteiten wat aflei-
ding, ze zijn stresswerend. Ze helpen je aansluiting te vin-
den bij het leven dat je genoot voor je ALS had, helpen je 
nieuwe mensen te ontmoeten en verschaffen gewoonlijk 
frisse lucht en helpen je uit je dagelijkse routine te breken.

Veel van de fysieke activiteiten – zelfs al moet je nu op 
een ietwat andere manier participeren – verschaffen 
ook waardevolle, gezonde oefening. Bijvoorbeeld, een 
persoon met ALS heeft altijd graag gefietst, maar scha-
kelde nu over naar het gebruik van een stationaire 
ligfiets, en fietst zowat 100 mijl elke maand. Anderen 
met nog armkracht maar zwakke benen gaan kajak-
ken. Sommigen spelen rolstoeltennis. Een tuinierster 
in een rolstoel gebruikt opgehoogde plantbedden om 
haar groentekroppen te kweken en bloemen te knip-
pen. De opties zijn breder dan wat je zou kunnen den-
ken. 

Er zijn een brede waaier van organisaties en verenigin-
gen die zich wijden aan het helpen brengen van deze ac-
tiviteiten, zelfs actieve sporten, in het leven van hen met 
fysieke handicaps en chronische ziekten. 

Alvorens je te engageren in een nieuwe of aangepaste 
fysieke activiteit, is het een goed idee er met je arts over 
te spreken om je veiligheid en comfort te verzekeren. 

Tips om met Vakantiestress om te gaan
Ze heeft de naam een periode te zijn van goed humeur, 
maar de vakantietijd kan in feite heel stresserend en de-
primerend zijn. Volgens de Amerikaanse medische vzw 
Mayo Clinic zijn er voor de meeste mensen drie belang-
rijke oorzaken van vakantiestress en depressie: relaties, 
financiën en fysieke vereisten. Als je met ALS te maken 
hebt ligt het natuurlijk nog ingewikkelder.

Terwijl relaties te allen tijde aanleiding kunnen zijn tot 
conflict of stress, kan de vakantie de spanningen verho-
gen om allerlei redenen. Mensen die elkaar een hele tijd 
niet gezien of gesproken hebben worden vaak in één ka-
mer gezet, allemaal samen. Onopgeloste vragen kunnen 
naar boven komen of alleen aanleiding geven tot een 
stille ondertoon van onuitgesproken onenigheid. Velen 
rouwen om een geliefde, denken aan een toekomstig 
verlies of zijn door ruzie of afstand gescheiden van ie-
mand van wie ze houden.

In deze tijden van buitengewone financiële onrust 
kunnen budgettaire problemen een andere belang-
rijke bron van stress zijn. Aan gekoesterde verwachtin-
gen omtrent vakantiecadeaus, kaartjes, ontspanning, 
reizen is misschien moeilijk te voldoen, in het bijzon-
der op een tijdstip waarop andere problemen, zoals 
baanverlies of hoge medische kosten, zich mogelijk 
ook voordoen.

En dan zijn er de fysieke eisen, van deelname aan sociale 
activiteiten tot winkelen, voorbereidingen voor etentjes, 

het inpakken van cadeautjes en het zenden van kaartjes. 
Het komt allemaal samen. Voor mensen met ALS en hun 
families, die zich misschien al vermoeid voelen en wiens 
energie al op de proef gesteld wordt, kan de vakantie bij-
zonder uitputtend zijn.

Maar je kunt een aantal dingen doen om de stress, ver-
moeidheid en spanning zoveel mogelijk te reduceren:
• Wees realistisch. Pak niet te veel in. Laat het koken of 

bereiden meer aan anderen over en bouw de nodige 
tijd in voor rust en ontspanning. Leer nee te zeggen; 
de mensen zullen het begrijpen.

• Laat wat wijzigingen in de traditie toe. Of je nu wilt 
overschakelen van grote cadeaus naar kleinere spulle-
tjes, je kerstdiner wat eenvoudiger opvat of je gewoon 
monopolie wilt spelen met je vrienden op Oudejaars-
avond, gun het jezelf de feestelijkheden te vereenvou-
digen. Misschien vind je dat je er meer van geniet dan 
je vroeger deed.

• Plan. Maak een lijst en bedenk wat gedaan moet wor-
den zodat je op het laatste moment geen boodschap-
pen meer moet doen. Doe zo veel mogelijk vooraf. 
Budgetteer verstandig. Creativiteit gaat ver. Gebruik 
het Internet om prijsvergelijkingen te maken.

• Praat over je gedachten en gevoelens. Het is OK om 
treurig te zijn en het is niet ongewoon te huilen tij-
dens de vakantie. Zij brengt massa’s herinneringen en 
emoties terug. De mensen van wie je houdt zullen wil-
len horen wat je meemaakt. En wees ook een goede 
luisteraar.
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ALS en beweging
Vraag: wat moet ik weten omtrent het nemen van bewe-
ging? Zal het helpen of schaden? 

Dr. Kasarskis: Al moeten we meer onderzoek doen over 
die kwestie, de beste benadering is alsnog die van het 
gezond verstand, iets tussen luieren op de sofa en aan 
krachtpatserij doen. 

De doelstelling moet zijn de spierkracht die je hebt te ge-
bruiken en te behouden. Ik beveel niet het gebruik van 
losse gewichten aan, want dat brengt je in gevaar inge-
val je spieren blokkeren. En overdadige training, bv. en-
kel in het weekend, is slecht voor iedereen en zeker voor 
mensen met ALS. 

Ik stel voor dat je mikt op gematigde training als die 
veilig kan gebeuren. Ik heb een patiënte die al 15 jaar 
ALS heeft. Zij rijdt op een statische ligfi ets 100 mijl per 
maand en ze houdt ervan. 

Ze ziet die oefening als een belangrijk onderdeel van de 
manier waarop zij met haar ziekte omgaat. Ze heeft ten-
gere spieren, maar ze zijn sterk! 

Er zijn ook ademhalingsoefeningen die je kunt doen. 
Sommigen gebruiken graag Powerlung , een klein adem-
halingsoefentoestel, dat zonder medicijnen werkt en ge-
makkelijk te gebruiken is. 

Je kunt de in- en uitademingsweerstand afzonderlijk in-
stellen, gebaseerd op de suggesties van je ademhalings-
therapeut of dokter. We denken dat het de kracht van de 
ademhalingsspieren behoudt, maar we hebben meer 
onderzoek nodig om de impact van deze oefeningen te 
begrijpen. 

Al bij al, zolang als het veilig gebeurt, is het doen van 
oefeningen relatief risicoloos en biedt het een psycholo-
gisch voordeel. 

Minder Mobiel
Vraag: Sinds ik minder mobiel werd, ben ik bezorgd om 
het contact met mijn vrienden te behouden. Hoe onder-
houd ik vriendschappen met voortschrijdende ALS? 

Sandra Stuban: Vriendschappen onderhouden terwijl 
het verlammingsproces doorgaat is heel belangrijk. Het 
alternatief, sociale isolatie, leidt enkel tot wanhoop en 
ontgoocheling. Een stevig sociaal netwerk en dito infra-
structuur helpen je sterk en levenskrachtig te houden. 
Dit zijn enkele ideeën om u te helpen vriendschappen te 
onderhouden en er nieuwe tot stand te brengen terwijl 
je met ALS leeft. 
• Houd contact via e-mail. Daardoor laat je je vrienden 

weten dat je aan hen denkt, terwijl zij kunnen ant-
woorden wanneer het hun volgens hun drukke werk-
schema’s past. 

• Gebruik instant messaging. IM is bijzonder nuttig 
wanneer het spreken moeilijk wordt en bovendien 
maakt het real-time communicatie mogelijk. 

• Nodig je vrienden bij jou thuis uit. Plan maandelijkse 
bijeenkomsten om fi lms te bekijken, kaart te spelen, 
over actuele onderwerpen te discussiëren of, wanneer 
je gelovig bent, om bv. een bijbelgroep op te richten. Je 
kunt werkelijk alles organiseren wat je met je vrien-
den gemeen hebt. Je kunt zelfs een maandelijkse boe-
kenclub organiseren. 

• Probeer Facebook uit. Misschien wil je je eigen Face-
book-pagina beginnen. Dit relatief nieuwe sociale net-
werk is een geweldige manier om makkelijk met al je 
vrienden in contact te blijven. 

• Maak nieuwe vrienden. ALS-vrienden hebben is ook 
belangrijk. Niemand begrijpt onze angsten en uitda-
gingen echt beter dan iemand die ook met ALS leeft. Ik 
beveel een ALS-chatroom als client1.sigmachat.com/
sc.php (in het Engels) aan. Dit is een actieve en op-
gewekte groep van mensen met ALS in alle stadia. Je 
kunt ook je lokale ALS-groep vragen je in verbinding te 
stellen met iemand die je kunt bereiken en waarmee 
je telefonisch of via e-mail in contact kunt blijven. Veel 
langdurige en zinvolle ALS-vriendschappen zijn op 
deze wijze tot stand gekomen.

tips
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Adverteerders Gezocht!!
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Als kauwen en slikken een probleem worden, zijn er heel wat kleine, eenvoudige tips die ervoor zorgen dat je nog 
steeds plezier kunt beleven aan een goed gerecht. Piet heeft samen met de ALS-Liga een aantal handige weetjes ver-
zameld die je zeker zullen helpen om zo lang mogelijk te blijven genieten van een lekkere maaltijd. 

 Probeer je gerecht steeds zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Dat kun je doen door genoeg te variëren met kleur. 

 Ook een mooi bord en een goede schikking van alle ingrediënten op het bord maken je maaltijd een plezier voor 
het oog.

 Geniet vooral van de geur van lekker eten. Voor je proeft, ruik je de heerlijke geur van je maaltijd. De geur van het 
eten prikkelt je geheugen voor smaken en stelt je in staat om volop van je maaltijd te genieten.

 Er zijn verschillende manieren om zoveel mogelijk de goede smaak van je eten te bewaren. Ik som er graag een paar op. 
   Je kunt de zuivere smaak van voedingswaren behouden door je groenten, de vis of het vlees te stomen of te grillen.
   Lichte sauzen behouden veel meer de oorspronkelijke smaak, terwijl roomsauzen vaak veel verhullen.
   Zorg voor veel afwisseling in je voeding.
   Serveer je gerechten altijd op de juiste temperatuur. Een te koude of te warme maaltijd verliest zijn smaak.
   Door voldoende te kruiden, krijgt een maaltijd de smaak die ze verdient.
   Wees niet te zuinig met kruiden.

Eenvoudige tips om te genieten van je maaltijd

smakelijk

Soep:  
Zomerse koude wortel sinaasappelsoep 

Ingrediënten:
600 gr wortels - 1 teentje look versnipperd - 1 eetlepel olijfolie - sap van 2 sinaasappels 
1 kipbouillonblokje (bio) - zout en peper - komijn naar smaak 

Eerst nakijken dat uw blender wel 5 minuten  aan mag blijven anders per een minuut  aan de 
slag gaan. Voor een beter resultaat, een uur wachten tussen elke toevoeging van een nieuwe 
laagje, zodat ieder soort tomaten mengeling  tijd krijgt om te stijven.

Voorbereiding (voor zes glazen)
• Olijfolie verwarmen en het teentje look toevoegen.
• De wortels schoonmaken en in schijfjes toevoegen, goed roeren. Met water bedekken en het 

kipbouillonblokje toevoegen.  
• Na 30 à 40 minuten zijn de wortels klaar, giet de wortels af en behoud het kookwater voor later.
• Pureer de wortels. Voeg er de sap van 2 sinaasappels, de soep mag verlengd worden naar smaak met het kookwater  

(bv. Zodat het met een riet kan gedronken worden). Kruiden naar smaak met zout peper en komijn.
• Koel serveren. 

Als slikken een probleem wordt.
Meer informatie vind je op www.ALSLIGA.be.
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Hoofdgerecht:
Tzatziki 

Ingrediënten:
500 gr Grieks yoghurt – V komkommer geschild 
en in stukjes – 3 teentjes look uitgeperst – pe-
per en zout – 20 gehakte blaadjes munt  en een 
beetje dille – 1 à 4 eetlepels olijfolie (facultatief) 

Voorbereiding
• Alle ingrediënten in de blender zetten behalve de yoghurt. Indien nodig een eetlepel water toevoegen. 
• Alles goed door mekaar roeren met de yoghurt. Een à vier eetlepels olijfolie toevoegen indien gewenst en kruiden met peper 

en zout. 
• Ongeveer een uur in de koelkast laten staan voor het opdienen.

Nagerecht: 
Mango Milkshake met witte chocolade  (Bereiding voor 3 grote glazen van 30 cl. Tijd: 10 à 20 min.)

Ingrediënten
150 g witte chocolade (100 g zonder glas garnering) + schilfers voor de top –  
25 cl melk – 400 g mango (geschild vrucht) + stukjes voor de top – een puntmes 
vanillezaadjes

Voorbereiding (8 porties)
• In een steelpan, laten smelten op lage temperatuur : 100 g witte chocolade met  

10 cl melk, goed mengen en laten afkoelen. 
• Ter decoratie van het glas : laat het rest van de witte chocolade  smelten (50 g) en 

vorm een spiraal met een koffielepel chocolade vanaf het bodem van het glas naar 
bovenop.  Laat stijven in de koelkast(of zelfs eerst de glazen onder koele water plaat-
sen zodat het vlugger stijft). 

• Pureer de mango stukjes tot een gladde mengsel, voeg melk  toe aan de witte choco-
lade, een”puntmes” vanillezaadjes. Goed mengen. 

• Haal de glazen uit de koelkast en verdeel het milkshake. 
• •Garneer met stukjes mango en witte chocolade. 
• •Koel bewaren tot serveertijd. .

Piet puur
Gerechten die vlot naar binnen gaan  
–  Typische Piet Huysentruyt-recepten gepureerd! 
–  Chef-kok en tv-personality Piet Huysentruyt neemt de ALSproblematiek zeer ter harte 

en creëerde een 35-tal ‘normale’ gerechten die hij dan ook tot purees, stoemps, shakes en 
smoothies omtoverde. 

–  Dit boekje is niet alleen voor ALS-patiënten bedoeld, maar voor iedereen die problemen 
heeft met kauwen, slikken of vast voedsel. 

–  De winst van dit mooie boekje wordt afgestaan aan de ALS Liga. 
Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of bij Lannoo. 
Het boek is ook te verkrijgen op het ALS secretariaat te Leuven en de Rotary Club Harelbeke 
 Indien u het boek aankoopt via de ALS Liga of RCH is de winst voor de ALS Liga 3 maal hoger dan  
wanneer u het boek elders koopt.
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Sinds januari 2007 medisch onderzoek op stukken 
Personen met ALS moeten sinds januari 2007 geen medisch onderzoek meer ondergaan om tussenkomsten te 
bekomen van de federale overheid. Het volstaat om de nodige documenten voor te leggen. Daarenboven zal je 
aanvraag met prioriteit worden behandeld. 

Wat moet je hiervoor doen?

De sociale dienst van je mutualiteit of ziekenhuis of soms je behandelende geneesheer vult samen met jou de 
aanvraagformulieren in. Bij dit invullen moet je erover waken dat zij op de formulieren 3 en 4 duidelijk vermel-
den dat je dossier met voorrang moet worden behandeld. Waak er eveneens over dat zij al de nodige medische 
stukken toevoegen aan je dossier, zodat duidelijk wordt aangetoond dat je door een ernstige aandoening bent 
getroffen,.

Bijkomende inlichtingen kun je krijgen bij:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
Alg. tel.: 02-528.60.11
Contact centrum
Tel: 02-507.87.99 – Fax: 02-509.81.85
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be

de nieuwe revolutie in zitsystemen
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Luisterboeken gratis beschikbaar

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/ 

Als zelf lezen een probleem is.
Laat het u voorlezen!

Huisarts: zowel thuis als in een palliatieve eenheid moet je als pal-
liatieve patiënt geen remgeld betalen voor het bezoek van 
je huisarts. Een attest van de hem/haar volstaat.

Kinesist: Sinds 7-06-2007 is er een KB dat een tweede dagelijkse zit-
ting voor palliatieve thuispatiënten met zware aandoening 
mogelijk maakt. Deze tweede zitting mag slechts worden 
aangerekend als zij minimum 3 uur na de eerste werd uit-
gevoerd. Door nomenclatuurnummer 564233 te gebruiken 
betaal je geen persoonlijk aandeel en valt de verstrekking 
eveneens onder grote risico’s. Deze KB is met terugwerken-
de kracht vanaf 1-09-2006 geldig.

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

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

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

Blauwe parkeerkaart

Snelprocedure PAB bij ALS

Sinds eind 2006 is de snelprocedure PAB 
voor ALS patiënten een feit. 
Elke PALS die ingeschreven is bij het VAPH 
kan een PAB of Persoonlijk Assistentiebud-
get aanvragen. Bij goedkeuring van de 
aanvraag ontvang je het maximum PAB-
budget om zelf de nodige assistentie en 
ondersteuning te organiseren. De budget-
houder kan één of meerdere assistenten 
in dienst nemen om te helpen bij de on-
dersteuning voor ADL (assistentie dage-
lijks leven) bv: bij persoonlijke hygiëne, li-
chaamsverzorging, huishoudelijke taken, 
verplaatsingen, enz. maar in het bijzonder 
bij beademingsondersteuning, aspireren 
en nachtassistentie. Daarenboven bepaalt 
de patiënt zelf welke taken door welke as-
sistent worden uitgevoerd en het tijdstip 
en de wijze waarop de assistentie wordt 
verleend. 
Op onze website www.ALSLIGA.be vind 
je de aanvraagprocedure terug. Indien je 
niet beschikt over internet mag je altijd het 
secretariaat op 016/23.95.82 contacteren..

Voor wie 
op het internet zit!

De ALS Liga België heeft ook een home-
page. Je vindt er gegevens over ALS en 
de behandeling van de ziekte, over onze 
vereniging en de activiteiten die wij or-
ganiseren. Er zijn ook heel wat links naar 
interessante websites waar je bijkomende 
informatie kan vinden.

 www.alsliga.be

Sommige leden wensen de Nieuwsbrief 
op computer te lezen. Zou jij de tekst ook 
liever van het scherm afl ezen? Dit kan ook 
via onze website.
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Wat houdt deze dienstverlening in?

• Iedereen ongeacht de leeftijd kan gra-
tis allerlei hulpmiddelen ontlenen.

• Hulpmiddelen worden aangepast aan 
de noden en behoeften van de gebrui-
ker

• Snelle en gratis ter beschikkingstelling 
van de hulpmiddelen.

• Adviseren bij de aanvraagprocedure bij 
de verschillende openbare instanties.

Alle reparaties en aanpassingen aan 
hulpmiddelen van ALS M&D moeten aan-
gevraagd worden aan de organisatie. De 
werken worden in opdracht van ALS M&D 
door professionelen uitgevoerd. Indien 
de reparaties niet via ALS M&D verlopen 
worden deze reparatiekosten sowieso 
niet terugbetaald.

Voorwaarden bij uitlening van 

materiaal

Eigendom van de ALS M&D vzw wordt aan 
de lener voor de periode van wachttijd 
op zijn/haar aangevraagd hulpmiddel in 
bruikleen gegeven voor een maximum 
duur van zes maanden. Een verlening 
dient schriftelijk te worden aangevraagd 
aan de ALS M&D vzw. Bij niet naleving 
van de voorwaarden of niet toegestane 
afwijking op deze overeenkomst heeft de 
ALS M&D het recht een huurprijs te vra-
gen afhankelijk van het type hulpmiddel. 
Alle hulpmiddelen via wie/waar dan ook 
ontleend en die eigendom zijn van ALS 
M&D, dienen op het secretariaat te Leuven 
worden binnengebracht. Enkel via deze 
werkwijze kan de waarborg terugbetaald 
worden.

Een waarborg wordt gevraagd van:
40 euro voor alle hulpmiddelen met uitzon-
dering voor een communicatie hulpmid-
del 80 euro en voor elektrische rolwagens  
120 euro contant te betalen.

Je komt het gevraagde hulpmiddel, zelf of 
met hulp van familie of vrienden afhalen 
en ook terugbrengen. Enkel indien dit echt 
onmogelijk is, kan het transport verzekerd 
worden tegen een vaste vergoeding van  
30 euro voor de PALS uit Vlaams-Brabant 
en 50 euro voor alle andere provincies.

ALS Mobility & Digitalk vzw
Dienstverlening mobiliteit en communicatie hulpmiddelen

Overzicht communicatie 

hulpmiddelen

• Lightwriter
• PC software
• Lucy
• Allora
• Dubby
• Spock
• Mudikom
• Tellus
• Canoncommunicator

Ben je een PALS met beginnende 
of vergevorderde bulbaire proble-
men laat het ons dan weten. We 
zullen dan samen zoeken naar 
een oplossing voor je spraakpro-
blemen. Want kunnen blijven 
communiceren met familie, ver-
zorgers en omgeving is van es-
sentieel belang. Ook voor PALS 
die wensen met de PC te werken 
is er aangepaste software. 

Overzicht mobiliteit 

hulpmiddelen

• Gesofisticeerde rolwagens
• Manuele rolwagens
• Elektrische scooters

Wij beschikken over diverse elek-
trische rolwagens met aange-
paste besturingssystemen. Deze 
worden ter beschikking gesteld 
van PALS in afwachting van hun 
eigen rolwagen.

We beschikken over allerlei 
modellen, gaande van gewone 
elektrische rolwagens met hand-
besturing tot de meest gesofisti-
ceerde rolwagens. Alle materiaal 
is in goede staat. Ben je geïn-
teresseerd laat het ons gerust 
weten. Tegen betaling van een 
waarborg kan dit gratis in bruik-
leen gegeven worden.

Overzicht overige 

hulpmiddelen

• Tilsystemen
• Badliften
• WC douchestoelen
• Driewielfietsen
• Bladomslagapparaten
• Elektrische verstelbare bed-

den
• Omgevingbesturingssyste-

men
• Relaxzetels
• Antidecubitus materiaal
• Rollators
• Rolstoelfiets
• Elektronische trappenklimmer

Heb jij soms hulpmiddelen van 
ons in bruikleen die door bepaal-
de omstandigheden niet meer 
gebruikt worden of efficiënt zijn, 
bezorg ze ons dan zo vlug moge-
lijk terug. Andere PALS zullen u 
dankbaar zijn.
 
Mocht je in het bezit zijn van een 
eigen hulpmiddel dat niet meer 
van nut is en waarvan je bereid 
bent het aan ons te schenken of 
in bruikleen te geven, geef dan 
een seintje. Wij zorgen er voor 
dat deze bij de gepaste persoon 
terecht komt.
De ALS Liga dankt ook alle fami-
lieleden en nabestaanden die 
hulpmiddelen aan onze vereni-
ging schonken, waarmee wij tal 
van andere patiënten tijdelijk 
verder helpen.
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Thuis blijven
met de til- en verzorgingssystemen van Handi-Move

• altijd een oplossing voor efficiënt
en comfortabel tillen

• van en naar rolstoel, toilet, bad, douche, bed...

• zelfstandig gebruik en maatwerk mogelijk

• advies over woningaanpassing en subsidies

• ruime toonzaal met testzone

• 25 jaar specialist in de thuiszorg

• meer dan 50.000 klanten wereldwijd

• compleet gamma

• vlotte levering en verzorgde plaatsing

Handi-Move International
Ten Beukenboom 13 - B-9400 Ninove

Vraag onze gratis catalogus: tel 054 31 97 10
Fax 054 32 58 27 - info@handimove.com

Alle info op:
www.handimove.com

SERVICE

7/7

COMMUNICATIE-TEST!!! doorverwijzing voor een even-
tuele bijkomende test naar het 
Waalse CRETH. 
OPGELET
Wanneer je het apparaat niet 
meer gebruikt, moet het zo snel 
mogelijk (op afspraak) terug 
worden gebracht naar het se-
cretariaat van de ALS uitleen-
dienst. Zo kunnen wij andere 
personen snel verder helpen.
Enkel bij terugbrenging op ons 
secretariaat kan de waarborg 
worden teruggestort.

MODEM, Doornstraat 331 te Wil-
rijk, tel.: 03-820 63 50, e-mail:
modem@vzwkinsbergen.be
CRETH, Rue de Bruxelles 61 
à Namur, tél.: 081-72 44 00
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be

MODEM en CRETH zijn geen 
commerciële instanties. Het zijn 
vzw’s die samen met u en ons in 
overleg zoeken naar praktische 
oplossingen voor jou commu-
nicatieprobleem. De testen van 
MODEM en CRETH zijn niet gratis. 

Personen met ALS kunnen bij de ALS Mo-
bility & Digitalk vzw een communicatie-
apparaat gratis ontlenen. De procedure 
verloopt als volgt:
• Als je nog geen lid bent, laat je dan 

registreren bij de ALS Liga België vzw.
• Neem contact bij ons op.
• We leggen een afspraak vast op het ALS 

secretariaat te Leuven.
• Vervolgens nemen we gratis een kleine 

test af om na te gaan welk apparaat 
geschikt is. Wanneer de test te gecom-
pliceerd is kunnen wij u doorverwijzen 
naar adviesinstanties.

• Is het toestel voorradig dan kun je het 
onmiddellijk meenemen en aan de slag 
gaan.

• Een waarborg van 80 EURO wordt be-
taald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.

Naar gelang de ziekte zich manifesteert 
en het toestel minder functioneel wordt 
neem je terug contact met ons op om de 
procedure bij te stellen.
Deze werkwijze garandeert dat je steeds 
beschikt over het meest optimale toestel.
Franstalige personen met ALS kunnen ook 
bij ons terecht maar moeten ingeval van 

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

Wij danken u voor uw begrip.
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Giften van 29/02/2011 tot en met 23/05/2011   
Alewaters-Van Hove Ekeren
Bauwens Patricia Liedekerke
Belgian Refining Corporati 
Bilinckx Francois Dilbeek
Boelaert-Staelens Berchem
Boerjan Arsene Bassevelde
Bogaerts August Retie
Buedts-Kerkhof Vosselaar
Bulinckx N Sint-Genesius-Rode
Buyse-Nagels Gent
BVBA Garage Van Brantegem Herzele
Callens Anita Borgerhout
Casier Dina De Panne
Cayet Adolf Buggenhout
Claes-Torbeyns Tielt-Winge
Comeyne Godelieve Zwijnaarde
Coremans-Mattan Haacht
Cornelis Frans Berlare
Creemers Reinhilde Brussel
Crikemans Dirk Leuven
CVBA Dan Decat Vanerum Deneef Diest
De Buck-Deneef Destelbergen
De Coster Guilielmus Vilvoorde
De Cremer-Matelier Hekelgem
De Geus Mathilde Hoevenen
De Grave Imelda Gent
De Jonghe-De Backer Borgerhout
De Keersmaeker Catharina Sint-Niklaas
De Locht Eduardus Antwerpen
De Meyer Marc Gent
De Pauw-De Loose Wichelen
De Ron-Weygantt Berchem
De Schouwer Georgette Willebroek
Debaere-Vroman Waregem
Denekens Chris Mechelen
Deschryver Catherine Grimbergen
Desimpelaere Francoise Melle
Dobbelaere Harry Wingene

Dokter A,De Lombaert BVBA Herzele
Draye-Buck Kapellen
Erkens Theodora Riemst
Everaerts-vandebergh Kortenaken
Feyen Maria Lommel
Fifty-One Gent Melle
Fortis bank Brussel
Heyvaert-De Schrijver Welle
IFB Bvba Antwerpen
Jelan Bvba Denderleeuw
Klerkx Els Mechelen
Lamote Dirk Grembergen
Lamote Vincent Beveren-Waas
Lievens Gilberte Koekelberg
Lindekens Mariette Deurne
Loones-Vloemans Wechelderzande
Masschelein Dries Molenstede
Matthijs William Kruishoutem
Matthys-Verschueren Tessenderlo
Mees Maria Antwerpen
Mellaerts Rosita Linter
Meltens Geert Buggenhout
Merlin Ludovic Berchem
Mertens-Aelen Itterbeek
Mestdagh Tine Moorslede
Mulpas Vincent Etterbeek
Neyens Maria Puurs
Notariskantoor Vandaele Bvba
 Sint-Denijs-Westrem
Oudermans Patricia Schoten
Pellens Juliette Antwerpen
Projective NV Kontich
Proost Erwin Schoten
Rigaut Christophe Torhout
Roesems Asselman Pepingen
Roosen  Lisette Linter
Rosseel Rudi Zwijndrecht
Rousseau Limage Hanneche

Samyn Krol Huizingen
Sanders-Maes Lebbeke
Sea Scouts lange Wapper Antwerpen
Sita Recycling Services nv Beerse
Soude Makiel  Brussel
Staelens-Van De Voorde Lommel
Storms-Vanhorebeek Rillaar
Theunis Irena Beringen
Thomas Danielle Drogenbos
Van Campenhout-De Swerdt Mechelen
Van Damme Geert Lubbeek
Van De Moortel Frans Diest
Van Den Berghe Serge Schelderode
Van Den Hoof Pieter Haacht
Van Der Vorst Fernand Mechelen
Van Dooren - Van Assche Merchtem
Van Eygen-Van Doren Londerzeel
Van Gestel Rafael Brasschaat
Van Hecke-Wouters Gilbert Vlissegem
Van Immerzeele-Beeckman Herzele
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren
Van Trimpont Karine Dilbeek
Vandebotermet-Hinderyckx Koksijde
Vandecraen Rob Herentals
Vandorpe Jean-Pierre Nieuwpoort
Vanspauwen-Maufort Monique Koersel
Vanwezel-Vannieuwenhuijsen Grimbergen
Verbeke-Verhoyen Herent 
Villa Mozart BVBA Zolder
Vlekken Willy Sint-Truiden
Vloemans-Sysmans Merksplas
Vroman-Vervaeke Waregem
VVO vzw Hasselt
Weyn Patrick Beveren-Waas
Wijnants Herman Linter
Wyns Arthur Grimbergen
Zakenkantoor Laevers Scherpenheuvel

Voorstel van de ALS Liga België voor iedereen die bij  
een bijzondere herdenking of gelegenheid  
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 op rekeningnum-
mer BE28 3850 6807 0320
Achteraf brengen we jou in een dankbrief verslag uit van de totale opbrengst van je initiatief, en op 
het einde van het jaar vermelden wij jouw initiatief in onze Nieuwsbrief.  Alle individuele schenkers die ingaan op 
jouw uitnodiging krijgen van ons een dankbrief en indien hun gift meer dan 40 Euro bedraagt zullen wij hen ook een 
Fiscaal Attest bezorgen dat zij kunnen inbrengen bij hun belastingsaangifte.  Wij danken je hartelijk bij voorbaat en 
hopen ooit eens partner te mogen worden bij jouw speciale intentie .

giften
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sierechten van Mimi te betalen, 
krijgt Mimi netto 7.500 euro 
meer. De ALS Liga België, die alle 
successierechten betaalt (27.500 
euro op het legaat van Mimi en 
3.520 op het eigen legaat) ont-
vangt netto 9.480 euro. 

Hoe hoger het vermogen, des te 
groter het voordeel voor de erfge-
namen. 

Justine is alleenstaande en 
wenst 250.000 euro na te laten 
aan haar drie neven Jan, Luc en 
Marc. Normaliter betalen haar 
neven samen 142.500 euro suc-
cessierechten en krijgt elk van 
hen netto 35.833 euro. Wan-
neer Justine een duo-legaat zou 
schenken van 150.000 euro aan 
haar neven en 100.000 aan de 
ALS Liga België, dan krijgen Jan, 
Luc en Marc elk 50.000 euro net-
to, elk 4.167 euro meer. De ALS 
Liga België betaalt alle succes-
sierechten en houdt zelf 13.700 
euro over, een waardevolle 
schenking waarmee de liga ALS-
patiënten kan ondersteunen. 

Bij zeer hoge vermogens levert 
het duo-legaat zelfs voordelen op 
voor erfgenamen in rechte lijn. 

Maria wenst haar enige zoon Ka-
rel 1.000.000 euro na te laten. Bij 
een gewoon legaat krijgt Karel 
778.000 euro netto en betaalt hij 
222.000 euro successierechten. 
Als Maria ook de ALS Liga Bel-
gië in haar testament opneemt: 
800.000 euro nalaat aan Karel 
en 200.000 euro aan de liga, erft 
Karel netto 22.000 euro meer. De 
ALS Liga België, die geniet van 
een voordeliger tarief, betaalt 
alle successierechten en houdt 
netto 14.400 euro over.

Om dat te vermijden kan u met 
de hulp van een notaris, voor het 
opmaken van een document en 
het eventueel laten registreren 
ervan,  eigenhandig uw testa-
ment schrijven met vermelding 
van datum en handtekening.

Hierin laat u een deel van uw 
bezittingen na aan één of meer-
dere personen; het resterende 
gedeelte schenkt u aan de ALS 
Liga, die verplicht wordt de suc-
cessierechten te betalen die ver-
schuldigd zijn voor uw ganse 
nalatenschap.  Het bedrag hier-
van  hangt af van het bedrag van 
de nalatenschap en de graad 
van verwantschap tussen de erf-
later en de erfgenamen.   

Organiseer het testament zo dat 
het legaat verkleint voor de erf-
genaam die volgens het hoogste 
tarief wordt belast. En tegelijk 
verhoogt u het legaat voor de 
erfgenaam die een lager belas-
tingtarief geniet. 

Informeer u bij uw notaris, een 
eerste gesprek is meestal gratis. 
Uw bijdrage zal zorgen voor de 
ondersteuning en opvang van 
ALS-patiënten. 

Het duo-legaat is vooral voorde-
lig als de erfgenamen hoge suc-
cessierechten zouden moeten 
betalen: erfgenamen in vreemde 
lijn (verre verwanten, vrienden…) 
en/of hoge vermogens. Enkele 
voorbeelden: 

Lode is weduwnaar en heeft 
geen kinderen. Hij wil 100.000 
euro nalaten aan zijn nicht 
Mimi. Bij een gewoon legaat 
betaalt Mimi 47.500 euro suc-
cessierechten en houdt ze netto 
52.500 euro over. Bij een duo-
legaat van bijvoorbeeld 60.000 
euro aan Mimi en 40.000 aan 
de ALS Liga België, die ook de 
opdracht krijgt om de succes-

Neem de ALS LIGA België VZW op in  

uw testament. 

Meer en meer mensen beslissen al bij le-
ven dat ze een deel van hun nalatenschap 
schenken aan een goed doel. Dat kan zelfs 
voordelig zijn, vooral voor personen die 
geen erfgenamen in rechte lijn hebben. 
Een duo-legaat kan hun erfgenamen ont-
slaan van de betaling van successierech-
ten, terwijl ze ook de ALS Liga België een 
legaat nalaten. 

Nalatenschap 
Wilt u uw vermogen of een deel ervan bij 
legaat nalaten aan de ALS Liga België, dan 
moet dit bij testament gebeuren. Meestal 
schrijven mensen dit eigenhandig en ge-
ven ze het al dan niet bij een notaris in 
bewaring. 

Legaten zijn onderworpen aan succes-
sierechten. Erfgenamen in rechte lijn (in 
Vlaanderen zijn dat kinderen, echtgeno-
ten of partners, ouders of grootouders) 
betalen in Vlaanderen per erfgenaam 3% 
op de eerste 50.000 euro, tot 250.000 euro 
9%, en daarboven 27%. 
Het tarief voor legatarissen in vreemde 
lijn wordt toegepast op het geheel van de 
nalatenschap. Het bedraagt 45% op de eer-
ste 75.000 euro, tot 125.000 euro 55% en 
daarboven 65%. De ALS Liga België betaalt 
slechts 8,8% op de totaliteit van het legaat. 
De betaling van hoge successierechten 
door de oorspronkelijke erfgenamen kan 
ten dele worden vermeden via een duo-
legaat. 

Duo-legaat 
Via een duo-legaat is het wettelijk mo-
gelijk om uw erfgenamen minder suc-
cessierechten te laten betalen indien er 
tegelijkertijd, naast de legataris(sen) een 
vereniging zonder winstoogmerk, zoals 
de ALS Liga, mee opgenomen wordt in uw 
testament. Vzw’s betalen een sterk ver-
laagd erfenisrecht. 

Hoe te werk gaan?
Bij gebrek aan een testament wordt uw 
erfenis geregeld zoals de wet het voorziet. 
Bij gebrek aan erfgenamen gaat uw vol-
ledige bezit naar de Staat.

Nalatenschap en duo-legaten          

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

De groep zegt U van harte dank.
Vanaf 40 euro ‘s jaars een fiscaal attest, zo blijft de vereniging draaien op z’n best.
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Deze verhoging gaat in vanaf 
1 januari 2011.

Behalve voor nieuwe permanen-
te opdrachten (min. 3,34 euro in 
plaats van 2,5 euro per maand), 
moet die communicatie niet per 
se gebeuren vanaf het begin van 
het jaar.

Artikel 176 van de Belastingscode CIB92 
voorziet in de automatische aanpassing 
van bepaalde bedragen, na overschrijding 
van een spilindex (in dit geval + 16,7% 
t.o.v. 2001). 

Vanwege de stijging van de index van 
de consumptieprijzen tijdens de laatste 
maanden, moet het minimumbedrag van 
giften tenminste 40 euro op jaarbasis be-
dragen, om in aanmerking te komen voor 
fi scale aftrekbaarheid.

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

De ALS Liga ondersteunt regelmatig het onderzoek.

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

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

BE28 3850 6807 0320

Giften Fiscaal aftrekbaar : 
minimumbedrag 40 euro vanaf 1 januari 2011

giften

eel iets van zeer geringe waarde, 
zoals een plooifoldertje, een bro-
chure, …). Er mag ook geen fi scaal 
attest afgeleverd worden voor 
stortingen die ontstaan zijn uit 
collectieve geldinzamelingen en 
die dus niet voortkomen van indi-
viduele schenkers. Ook niet voor 
stortingen die niet rechtstreeks 
op de rekening gestort werden 
van waaruit een fi scaal attest kan 
uitgeschreven worden. 

Daarom raden wij u aan bij twij-
fel, en om misverstanden te ver-
mijden, ons secretariaat te con-
tacteren. 

leverd worden vermits er iets te-
genover staat voor de schenker. 

Dat wil dus zeggen dat voor de 
giften die, geheel of gedeeltelijk, 
een prestatie of een tegenwaar-
de vertegenwoordigen, er geen 
fi scaal attest kan uitgeschreven 
worden door de Liga, noch voor 
de totaliteit, noch voor een ge-
deelte van de gestorte sommen. 
Materiële zaken kunnen ook niet 
omgezet worden in geldwaarde 
om een fi scaal attest te bekomen. 

De schenker mag dus geen enkel 
voordeel ondervinden (eventu-

Wanneer de ALS Liga giften ontvangt van 
meer dan 40 euro/kalenderjaar is zij ge-
machtigd een fi scaal attest uit te schrij-
ven voor de schenker.

Dit fi scaal attest moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen om als geldig be-
stemd te worden bij de Federale Over-
heidsdienst Financiën.

Zo mag een gift, waarvoor een fi scaal attest 
afgeleverd wordt, slechts een belastings-
voordeel opleveren voor de schenker(s) 
wanneer deze afgestaan wordt zonder te-
genwaarde.  Bv. Wanneer een gift gedaan 
wordt met het oog op sponsoring, tickets, 
gadgets, e.d. kan geen fi scaal attest afge-

Fiscale attesten



[34]

AMC BVBA
Alverenbergbaan 3
9308 Hofstade (Aalst)

Servicepunt in : INGELMUNSTER
                          AALST
                          ANTWERPEN

Voor meer inlichtingen of gratis offerte : 
bel 053/62 14 00  
of mail info@amcentrum.be

NIEUW IN BELGIE

Ook verkrijgbaar met 
stoelmodule, of tilband

Zonder transfer
Veilig en onafhankelijk 
naar boven
Geniet terug van alle ruimtes in Uw woning
Uw traptredes blijven vrij voor de andere 
bewoners

TRAPLIFTEN
PLATEAULIFTEN
ROLSTOEL-ZWEEFLIFTEN

Neem de trap, MET
uw rolstoel, zonder
hulp van derden !

Trapliften voor ZEER smalle trappen
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ALS Untangled helpt patiënten met amyotrofe lateraal sclerose om 
alternatieve en niet-erkende ALS behandelingen te onderzoeken. 
Instructies voor het gebruiken van ALS Untangled, evenals de 
gepubliceerde en actieve onderzoeken kunnen allemaal gevonden 
worden op de website.

Hebt u weet van een alternatief medicament of therapie,  
meldt het dan hier en laat het ook aan de liga weten.

www.alsuntangled.com  

Sommige personen met een handicap 
kunnen genieten van de vrijstelling van 
jaarlijkse verkeersbelasting en de vrijstel-
ling van belasting op de inverkeerstelling.

Het gaat om personen die over een ‘alge-
meen attest’ beschikken dat vermeldt dat 
ze volledig blind zijn, het gebruik van de 
bovenste ledematen hebben verloren of 
personen die lijden aan een blijvende in-
validiteit die rechtstreeks toe te schrijven 
is aan de onderste ledematen en ten min-
ste 50% bedraagt. Grootoorlogsinvaliden 
met minimum 60% arbeidsongeschikt-
heid hebben eveneens recht.

Wie effectief gebruik maakt van de vrij-
stelling van verkeersbelasting kan boven-
dien vrijstelling aanvragen van btw bij de 
aankoop. Men betaalt eerst 6% in plaats 
van 21% en later krijgt men terugbetaling 
van de betaalde 6%. Op herstelling en on-
derhoud van de wagen krijgt men een ver-
laging tot 6% btw. Er is geen teruggave van 
btw mogelijk wanneer een (tweedehands) 
voertuig gekocht is bij een btw-plichtige 
wederverkoper, die de bijzondere regeling 
van belastingheffing over de winstmarge 
toepast. Het gaat in principe enkel om het 
gebruik van een personenauto. Een auto 
voor dubbel gebruik of een minibus kan 
op voorwaarde dat de behandelende arts 
verklaart dat dit model nodig is voor de 

aard van de handicap. Een lichte 
vrachtauto met zijruiten kan 
alleen op voorwaarde dat men 
aantoont dat betrokkene tijdens 
het vervoer de rolstoel niet kan 
verlaten.

Bijkomende voorwaarden

Om recht te krijgen op deze vrij-
stellingen worden ook andere 
voorwaarden opgelegd. Het 
voertuig dient uitsluitend voor 
de persoon met een handicap 
gebruikt te worden. Hij is als 
chauffeur of passagier in het 
voertuig aanwezig of het voer-
tuig wordt voor hem gebruikt 
(bv. men gaat naar de apotheker 
voor betrokkene). In het gezin 
van een minderjarig (verklaard) 
kind kan het voertuig ook ge-
bruikt worden als enig vervoer-
middel, bestuurd door de wettig 
vertegenwoordiger. Verder moet 
voor de vrijstelling van btw het 
voertuig geregistreerd staan op 
naam van de aanvrager of van 
de wettige vertegenwoordiger 
van een minderjarig kind (of 
van een persoon met een handi-
cap met statuut  van verlengde 
minderjarigheid).

Nieuwe procedure

Sinds 1 januari 2011 is de aan-
vraagprocedure voor de vrij-
stelling van verkeersbelasting 
en inverkeerstelling gewijzigd. 
De aanvraag dient nu te gebeu-
ren bij het Agentschap Vlaamse 
Belastingsdienst te Aalst aan 
de hand van de aanvraagfor-
mulieren, die ter beschikking 
zijn op het internet of in de 
betrokken diensten. Het ‘alge-
meen attest’ kan aangevraagd 
worden bij de Dienst DG Perso-
nen met een Handicap – attes-
ten, Financietoren, Kruiddtuin-
laan 50 bus 150, 1000 Brussel 
(www.handicap.fgov.be; Han-
diN@minsoc.fed.be). Met het 
algemeen attest kan de vrijstel-
ling van verkeersbelasting, en 
desgevallend van inverkeers-
telling aangevraagd worden 
bij het Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst, Verkeersbelas-
tingen, Bauwensplaats 13 bus 
1 – 9300 Aalst (http://belastin-
gen.vlaanderen.be). Bel voor 
meer informatie het nummer 
1700 (9 tot 19 uur). Er bevindt 
zich in elke provincie een lokaal 
contactpunt van de Vlaamse 

Nieuwe aanvraagprocedure
Vrijstelling verkeersbelasting en inverkeerstelling bij aankoop van wagen  

door een persoon met een handicap.
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koper of auto- hersteldienst de 
aangepaste btw- schaal aanre-
kenen. 

Bron: Maczima

ring btw bij onderhoud van de 
auto aangevraagd worden in 
het btw- kantoor van je woon-
plaats. Na het afronden van de 
aanvraagprocedure kan de ver-

Belastingdienst. Met een kopie van het 
invaliditeitsattest, het bewijs van de vrij-
stelling van verkeersbelasting en de do-
cumenten van de auto kan de vrijstelling 
van btw op autovoertuigen en verminde-

“Palliatieve zorg is méér dan zorgen voor 
een goede dood. Het draait om het leven 
vóór die dood. Soms maanden- en uitzon-
derlijk zelfs jarenlang.” Naar aanleiding 
van de oprichting van een fonds voor 
onderzoek rond palliatieve zorg, praten 
initiatiefnemer professor Johan Menten 
(coördinator palliatieve zorg) en professor 
Frank Rademakers (hoofdgeneesheer UZ 
Leuven) over het beleid en de uitdagingen.

“Onlangs had ik een patiënte die niet 
meer kon genezen, maar nog niet hele-
maal uitbehandeld was”, vertelt Menten. 
“In plaats van een ultieme therapie aan 
te vatten en haar leven nog een beetje 
te rekken, koos ze er bewust voor om nog 
een aantal maanden een kwalitatief goed 
leven te leiden, waarin ze haar afscheid 
voorbereidde. We zorgden ervoor dat ze 
zo weinig mogelijk last had van sympto-
men.”

“Toen haar kwaliteit van leven slechter 
werd, vroeg ze ons om te stoppen met al-
les wat haar in leven hield. Een paar dagen 
later is ze rustig, omringd door haar naas-
ten, overleden. Dat is een goede dood. Op 
tijd gestopt met de therapie en overge-
schakeld naar palliatieve zorg, en daarna 
op aangeven van de patiënt overgescha-
keld van palliatieve naar terminale zorg.”

Professor Johan Menten heeft als radio-
therapeut-oncoloog en coördinator pal-
liatieve zorg jarenlang ervaring met pal-
liatieve en terminale zorg. Samen met 
professor Rademakers en professor Paul 
Schotsmans richtte hij onlangs een on-
derzoeksfonds palliatieve zorg op aan de 
K.U.Leuven.

Geen tijd verspillen

Menten: “In België zijn we intussen ruim 
vijftien jaar vertrouwd met palliatieve 
zorg, maar nog steeds wordt het begrip 

verengd tot terminale zorg. Ter-
minale zorg richt zich op een 
goede dood; palliatieve zorg op 
een zo kwaliteitsvol mogelijke 
allerlaatste levensfase, met de 
klemtoon op ‘leven tot aan de 
dood’. Als een patiënt niet meer 
kan genezen, is het wel nog 
mogelijk om hem nog een hele 
tijd – soms zelfs vele jaren – een 
kwaliteitsvol leven te bieden. 
Met palliatieve therapie kan je 
soms een ongeneeslijke ziekte 
chronisch maken en sympto-
men – pijn, kortademigheid, sla-
peloosheid, gebrek aan energie 
of eetlust… – behandelen.”

“De moeilijke vraag is: wanneer 
stap je over van een palliatieve 
behandeling naar palliatieve 
zorg? Soms zegt de familie ach-
teraf: dat onderzoek of die thera-
pie hadden ze eigenlijk niet meer 
mogen doen. Zou het niet veel 
beter zijn om daar samen met 
de patiënt en alle betrokkenen 
vooraf goed over na te denken?”

“Ik vind het onze maatschap-
pelijke plicht als hulpverleners 
om daarrond criteria vast te 
leggen die ons helpen om op 
tijd de juiste vragen te stellen 
en met de patiënt in dialoog te 
gaan. Zo voorkomen we nut-
teloze verspilling – vooral dan 
van de tijd van de patiënt – en 
laten we die laatste levensfase, 
die kwaliteitsvol zou kunnen 
zijn, niet vertroebelen door di-
agnostische en therapeutische 
interventies die niet meer in 
verhouding staan tot het te ver-
wachten resultaat. Deze periode 
kan dan worden benut om nog 
echt te léven.”

“Dat kan ontzettend betekenis-
vol zijn en kan de patiënt de ge-
legenheid geven om een aantal 
dingen af te ronden. Het geeft 
de familie de gelegenheid om 
dichter bij elkaar te komen, om 
zinvolle boodschappen uit te 
wisselen zodat de nabestaan-
den verder kunnen. Bij pallia-
tieve zorg speelt daarom ook 
psychosociale begeleiding, zin-
geving en communicatie een 
heel grote rol.”

Milde dood

“Het is merkwaardig hoe een 
geboorte maandenlang men-
taal en praktisch wordt voorbe-
reid terwijl het afscheid van het 
leven haast in het geniep ge-
beurt”, zegt Menten. “Al te vaak 
redeneren mensen: ik kan niet 
meer genezen dus alles is zinloos 
geworden en dan moet het ook 
maar meteen gedaan zijn. Dat 
spruit voort uit een onvoldoende 
voorbereiding ofwel uit een ver-
langen om toch nog controle te 
hebben. We zijn het verleerd om 
het leven goed af te ronden.”

Rademakers: “Dat past in de 
tijdsgeest: mensen willen alles 
zelf beslissen en meteen actie 
ondernemen. En vaak kent men 
het alternatief niet.”

Menten: “Wetenschappelijk on-
derzoek in acht Vlaamse palli-
atieve zorgeenheden toont aan 
dat een natuurlijke dood in tach-
tig procent van de gevallen een 
milde dood is. Ruim drie vierde 
van de kankerpatiënten worden 
de laatste dagen van hun leven 
slaperig en slapen spontaan se-

Palliatieve zorg biedt leven voor de dood
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fortabeler worden, kan de pa-
tiënt wellicht zelfs langer thuis 
blijven. Als directie vinden we 
het heel belangrijk dat we men-
sen de kans geven om de laatste 
fase op een goede manier door 
te maken. We streven dan ook 
naar een mentaliteitsverande-
ring bij de medische staf. Op die 
manier kunnen zij ook een voor-
beeldfunctie vervullen voor as-
sistenten in opleiding.”

Menten: “Palliatieve en termi-
nale zorg is een tak in de ge-
neeskunde die nog maar weinig 
wetenschappelijk onderbouwd 
is en totnogtoe erg empirisch te 
werk gaat. Met het fonds willen 
we wetenschappelijk onderzoek 
bevorderen aan het bed van de 
palliatieve patiënt. Er bestaan 
veel misvattingen over de laat-
ste levensfase, zowel bij het gro-
te publiek als bij hulpverleners, 
over het gebruik van medicatie, 
van kunstmatige voeding…”

“Zo rust er bijvoorbeeld een 
groot taboe op morfineachtige 
pijnstillers omdat die het be-
wustzijn zouden vertroebelen 
en het leven verkorten. Terwijl 
uit recent onderzoek blijkt dat er 
net een lineair verband bestaat 
bij palliatieve en terminale pa-
tiënten tussen de morfinedosis 
en de lengte van het leven… Dat 
soort misvattingen, dat goede 
zorg voor het levenseinde in de 
weg staat, willen we graag cor-
rigeren met wetenschappelijke 
argumenten. Het nieuw opge-
richte onderzoeksfonds moet 
ons helpen om dat te doen.”

Bron: www.uzleuven.be/palliatieve-zorg

de opdracht van elke arts, huis-
arts en specialist, om zich te be-
kwamen in het behandelen van 
de meest voorkomende symp-
tomen van de palliatieve en ter-
minale patient in zijn specifieke 
medisch domein.”

Rademakers: “Palliatieve zorg 
zou inderdaad een therapieon-
derdeel moeten zijn binnen een 
heel aantal disciplines: oncolo-
gie, pneumologie, cardiologie… 
Artsen willen hun patiënten 
graag het hele traject begelei-
den en ook dat laatste stukje 
meegaan. Dat is meestal ook 
de wens van de patiënt. Als arts 
moet je dus palliatieve zorg in 
de vingers hebben, zoniet ont-
zeg je je patiënt iets”.

“Hier in UZ Leuven worden art-
sen daarbij wel ondersteund 
door het Palliatief Support 
Team (PST), een multidiscipli-
nair team met artsen, verpleeg-
kundigen, psychologen, ... Het 
jammere is dat het PST soms 
veel te laat wordt ingeschakeld, 
pas in de allerlaatste dagen of 
weken. Terwijl het soms al veel 
vroeger iets zou kunnen bete-
kenen. Al te vaak wordt er be-
handeld tot aan therapeutische 
hardnekkigheid toe. Als er dan 
geen genezing meer mogelijk 
is, klinkt het: we kunnen niets 
meer voor u doen.”

“Terwijl men vaak wél nog veel 
kan doen: neem nu kortademig-
heid bij hartpatiënten die onge-
neeslijk zijn maar soms nog wel 
enkele jaren voor de boeg heb-
ben. Met palliatieve therapie 
kunnen die jaren een stuk com-

reen en waardig in. Bij de anderen, waar 
de natuur niet mild genoeg is, kunnen en 
moeten we waar nodig corrigerend optre-
den – we hebben nog nooit zoveel kennis 
en middelen gehad als vandaag om pijn 
en symptomen te controleren.”

“Slechts bij één à twee procent van de pa-
tiënten kunnen we de symptomen niet 
voldoende bestrijden om een comforta-
bel einde te garanderen. Dan is het goed 
dat we in die uitzonderlijke situaties kun-
nen beschikken over de mogelijkheden 
van palliatieve sedatie of voor sommigen 
euthanasie. We krijgen dus veel vaker de 
vraag om als palliatief deskundigen be-
schikbaar te zijn om waar nodig een goe-
de dood te organiseren dan om euthana-
sie uit te voeren.”

Rademakers: “Euthanasie, binnen de gren-
zen van de wet, kan een goede keuze zijn. 
Maar als, tijdens de wettelijk verplichte 
bedenktijd, op een degelijke manier aan 
symptoombestrijding gedaan wordt, ver-
dwijnt die vraag van de patiënt soms. En 
dat is dan geen keuze tegen euthanasie, 
maar een keuze vóór de patiënt.”

Taboe

Menten: “Artsen, patiënten en familie blij-
ven vaak te zeer gefocust op behandelen 
en genezen. Maar niet iedereen blijft be-
handelbaar en niet iedereen kan genezen. 
En op den duur wordt de kwaliteit van 
leven voor veel patiënten steeds slechter.”

“Op dit moment worden palliatieve en ter-
minale zorg in de opleiding van artsen en 
andere hulpverleners nog stiefmoederlijk 
behandeld. Terwijl er maar één levensfase 
is waar we vroeg of laat allemaal mee te 
maken krijgen en dat is sterven. In Groot-
Brittannië heb je een vierjarige medische 
opleiding palliatieve zorg; hier krijgen stu-
denten slechts enkele lessen. Maar het is 

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) lijkt bedacht door een Almachtige Sadist.  
ALS-patiënten raken van de nek af volledig verlamd, maar voelen geen pijn en hun 
bewustzijn blijft volkomen helder. Ze veranderen in een sprekend hoofd, tot ook hun spraak 
het begeeft. Tony Judt, die in augustus 2010 aan de ziekte overleed, beschreef haar als een 
steeds strengere gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Opgesloten in zijn 
eigen lichaam en veroordeeld tot eindeloze nachten zonder slaap, bleef hij doorgaan met 
zijn werk: geschiedenis schrijven, zonder pen of klavier, en met alleen zijn geheugen als 
referentiebibliotheek. Bron: HUMO.

ALS-jeblief
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Andere Vacatures
Gezocht: medewerker 

fondsenwerving… 

Ben jij iemand die goed zijn woorden kan 
kiezen? Of ben je een persoon die met 
weinig woorden veel kan zeggen?

Dan is de ALS Liga misschien wel op zoek 
naar jou… We zijn nog op zoek naar een 
vrijwillige medewerker die voor ons bij 
verschillende organisaties, firma’s, over-
heden, fondsen indient om financiële 
steun te verkrijgen. Met die financiële 
middelen kunnen we onze nieuwe doel-
stellingen rond het ALS zorgcentrum uit-
werken, hulpmiddelen aankopen en on-
derzoek stimuleren voor de PALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zet-
ten, uit te werken en indienen bij de 
desbetreffende organisaties. Dit kunnen 
nieuwe fondsen zijn, maar ook bestaande 
fondsen onderhouden bij al bekende or-
ganisaties voor de Liga. 
Het is dus zeer gevarieerd werk met veel 
voldoening.
Denk je dat je de persoon bent die wij zoe-
ken? Twijfel dan niet en neem zeker con-
tact met ons op voor meer informatie:
Stuur ons een e-mail:  
info@ALSLIGA.be.
Of neem contact op met het  
secretariaat op nummer:  
016/23 95 82

Medewerkers 
Cel Onderzoek

De “Cel Onderzoek” zoekt uit 
welke fondsen ter beschikking 
zijn of moeten gesteld worden 
om het wetenschappelijk onder-
zoek in een stroomversnelling te 
brengen. De vaststellingen wor-
den genoteerd in de visietekst 
“Bevordering ALS onderzoek” 
waarin eveneens de onderzoeks-
criteria van de ALS Liga in wor-
den opgenomen. Deze visietekst 
zal worden afgeleverd bij de be-
voegde overheden, geneesmid-
delen industrie, politiekers, enz. 

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

Technieker, 
mechanieker, 

chauffeur gezocht
De ALS Liga is nog op zoek naar 
vrijwilligers die handig zijn. We 
hebben nog enkele vrijwilligers 
nodig die de hulpmiddelen mee 
onderhouden zodat we ze in 
perfecte staat kunnen uitlenen 
aan onze patiënten. Deze hulp-
middelen moeten geregeld ook 
aan huis afgeleverd worden.

Om welke hulpmiddelen kan 
het gaan:
Communicatieapparatuur, ma-
nuele rolwagens, gesofiticeerde 
elektrische rolwagens, tilsyste-
men, bedden, enz…

Vereisten:
Sociaal aangelegen zijn, luis-
terbereid en begripvol zijn
In het bezit zijn van een  
Rijbewijs B

Steek je graag de handen uit de 
mouwen?
En heb je kennis van techniek?
Neem dan zeker contact met ons 
op, want dan ben jij misschien 
de persoon die we zoeken:
Stuur ons een e-mail: 
info@alsliga.be of neem contact 
op met het secretariaat op het 
nummer: 016/23 95 82 voor af-
spraak.
Deze vacature loopt over een 
langere duurperiode.

ALS Evenementen

Voor de ALS Liga is het van heel 
groot belang dat de ziekte ALS 
meer bekend wordt bij het grote 
publiek. 

Wij proberen zoveel mogelijk in 
de media te verschijnen maar 
ook direct contact is enorm be-
langrijk om giften in te zamelen.

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

Vrijwilligers gezocht voor allerlei taken

Voor bijkomende inlichtingen in verband met één van onderstaande vacatures neem je contact op met het secreta-
riaat tijdens de kantooruren op het nummer 016-23 95 82 of via e-mail info@alsliga.be. Tenzij anders vermeld in de 
aanbieding.

dringend Vertalers gezocht dringend

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers en dan meer bepaald om het onder-
zoeksnieuws te vertalen vanuit het Engels of Nederlands naar het Frans, an-
dere talencombinaties (bijvoorbeeld Engels – Nederlands) zijn eveneens wel-
kom. Het vertalen mag gerust bij je thuis. Je hoeft je niet te verplaatsen naar 
ons kantoor te Leuven. De contacten gebeuren hoofdzakelijk per e-mail en 
telefonisch.
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nen? Of wil je gaan wandelen 
met hen? Of hou je hen graag 
gezelschap? … Wij zoeken vrij-
willige oppassers die graag op 
sociaal en/of verzorgend vlak 
mee helpen aan de verwezen-
lijking van ons project “Lacunes 
in opvang voor ALS patiënten” 
(erkend door het ING Mece-
naatsfonds van de Koning Bou-
dewijnstichting). De ALS Liga 
voorziet in een vorming en op 
regelmatige tijdstippen komen 
de vrijwilligers samen om erva-
ringen uit te wisselen. 

Interesse? Bezorg ons dan je 
naam, adres, telefoonnummer, 
wanneer we je kunnen bereiken, 
wanneer je beschikbaar bent en 
in welke regio je wenst actief te 
zijn, ...

GrafIsch ontwerper/ 
vormgever 
(dringend)

Voor opmaak van ALS tijdschrift 
op kwartaalbasis. 
Deze persoon ontvangt bij-
dragen in de vorm van arti-
kels, teksten, advertenties, 
afbeeldingen en foto’s. Die 
brengt hij/zij samen tot een 
tijdschrift van ongeveer 30 tot  
40 bladzijden. Deze persoon 
moet bij voorkeur kunnen wer-
ken met Adobe Indesign of 
QuarkXPress. Zijn of haar acti-
viteit zal uitgevoerd worden op 
het secretariaat in Leuven. 

Organiseer je graag grote evenementen, 
die ook leuk zijn en wil je jezelf eens vol-
ledig uitleven?

Dan ben jij de geknipte persoon voor ons!

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

Profiel:
– Je bent laatstejaars of hebt een diploma 

in evenementenorganisatie, of je hebt 
er ervaring in

– Je bent sociaal geëngageerd of doet 
graag vrijwilligerswerk

– Je bent punctueel en kunt goed afspra-
ken nakomen

– Je bent communicatief en organisato-
risch ingesteld.

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

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

mail, Word, Excel, … zijn zeker 
een meerwaarde.

Het leukst is als je ons kunt 
vervoegen op het kantoor te 
Leuven. Maar er zijn voldoende 
taken die je ook thuis kunt uit-
voeren.

Reporters
Heb je nog wat vrije tijd en wil je 
die graag benutten? 
Zou je graag de ALS Liga een 
handje willen helpen? 
Werk je graag met een fototoe-
stel? 
Praat je graag met mensen en 
ben je mondig?

Dan ben jij misschien wel de 
persoon die wij zoeken!
De ALS Liga is nog op zoek naar 
reporters voor de nieuwsbrief.

Wat zijn je mogelijke taken:
– Interviews afnemen
–  Interviews verwerken op de 

computer, Foto’s nemen …
Ben je geïnteresseerd?  
Neem dan zeker contact met 
ons op: stuur een e-mail naar: 
info@alsliga.be of contacteer 
het secretariaat op het nummer 
016/23 95 82

Hulp in thuiszorg
Doe je graag boodschappen 
voor of samen met zieke perso-

Hebt u een zoekertje of
een vraag? 

Laat het publiceren in 
de nieuwsbrief.
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ALS TOTAAL:

Deze uitgebreide brochure om-
vat de volgende indeling, je 
vindt hem ook integraal op onze 
website.
1. Wat is ALS?
2. Wie zijn wij?
3. Wat doen wij?
 Alles wat je wil weten over de 

inhoud en de werking van de 
ALS Liga.

4. Leven met ALS
 Deze brochure betekent geen 

eindpunt, eerder een start 
omdat onze kennis voort-
durend uitbreidt. Zij werd 
opgesteld met de mede-
werking van mensen uit de 
gezondheidszorg, zoals er-
gotherapeuten, voedingdes-
kundigen, kinesitherapeuten, 
ademhalingsdeskundigen, 
maatschappelijk werkers, lo-
gopedisten en dokters. Niet 
alleen de verzorging van de 
patiënten wordt vergemak-
kelijkt, maar ook de taak van 
alle anderen zoals familie, 
dokters en medewerkers van 
de ALS Liga.

5. Revalidatie bij ALS
 Zeer nuttige en leerrijke bro-

chure met ondervindingen en 
tips van gespecialiseerde cen-
tras en geleerde die studies 
verricht hebben aangaande 
de ALS problematiek. Je vindt 
er alle info over hulpmidde-
len, behandelingen, net na de 
diagnose en in een verder ge-

vorderd stadium.
Voeding bij ALS

Brochure met nuttige tips voor 
patiënten met bulbaire ALS.

De Tien Geboden van de ALS

De belangrijkste leefregels om 
het leven van een ALS-er en zijn 
familie zo optimaal mogelijk te 
houden.

Kinderbrochure

Wat als een zeer belangrijk per-
soon in het leven van een kind 
plots ALS krijgt.

Mantelzorgers en 

Vrijwilligers

Handige tips in de omgang met 
een persoon met ALS. Daarnaast 
vind je er ook tips in terug van 
hoe je best met je eigen gevoe-
lens en verwerking omgaat.

Handleiding Fysiotherapie

Deze brochure is bestemd voor 
kinesisten. Er zijn verschillende 
oefeningen in opgenomen, spe-
cifi ek op maat voor personen 
met ALS.

Voor personen die over internet be-
schikken, is alles af te printen van 
onze website www.ALSLIGA.be
Beschik je niet over internet, dan 
kan je de nodige brochures laten 
toesturen per post.

Nuttige informatie brochures over en voor 
ALS-ers te verkrijgen op aanvraag

UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, 
016/34.35.08
 marielle.verbeek@uz.kuleuven.ac.be

UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent, 
09/332.38.87
koen.deconinck@uzgent.be

UZ Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 
2650 Edegem, 03/821.45.08
Iris.Smouts@uza.be

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

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

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

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

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

Nuttige contactadressen 
van de Neuromusculaire 
Referentiecentra (NMRC’s)

De ALS problematiek motiveert regelmatig verenigingen, serviceclubs, sympathisanten en 
PALS om evenementen in te richten ten voordele van de Liga.  Om die diverse activiteiten 

onder eenzelfde herkenbaar logo te organiseren en op die manier grotere naambekendheid 
te bereiken stellen wij voor om de gemeenschappelijke noemer SOS ALS te gebruiken.

Deze slogan kan te allen tijde bekomen worden via het ALS secretariaat info@alsliga.be. 





ALS Zorgcentrum: MIDDELPUNT


