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ALS - zorgverblijf: 'MIDDELPUNT'
In België bestaat er tot op heden geen ALS gespecialiseerd zorgverblijf. Daarom heeft de
ALS Liga het initiatief genomen om een project op te starten voor de bouw van een
zorgverblijf aan de Belgische kust. ‘Middelpunt’ in Middelkerke is een samenwerking met
het dienstencentrum GID(t)S. Er zijn 20 kamers voorzien voor patiënten en hun
verzorgers.
Aan onze Belgische kust kunnen pALS volledig tot rust komen en opnieuw energie
opdoen. Het zorgverblijf wordt een multifunctioneel en gespecialiseerd zorgverblijf waarin
de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd wordt. Speciaal opgeleide professionele
medewerkers gaan er samenwerken met een netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers.
De zeelucht biedt niet alleen patiënten met ademhalingsproblemen meer comfort, maar
alle patiënten, in elk stadium van de ziekte, vinden er hun gading. De zeedijk bevindt
zich op 500m van het zorgverblijf en is rolstoeltoegankelijk. De gemeente beschikt ook
over een aangepast openbaar zwembad. Bovendien worden aan de Belgische kust vele
activiteiten georganiseerd die ervoor zorgen dat er voldoende ontspanning en
verstrooiing is voor onze patiënten. Binnen het centrum zelf worden, naast een aantal
therapieën voor de patiënten, ook tal van ontspanningsmogelijkheden aangeboden.
Alles wat de ALS Liga tot nu toe heeft verwezenlijkt, gebeurde dankzij sponsors,
serviceclubs, giften en sympathisanten waarvoor onze grote dank. Dit project is
eveneens gerealiseerd en zal van start gaan in juni 2013.
Een gespecialiseerd zorgverblijf in stand houden, daar is een groot financieel budget voor
nodig. Hopelijk willen jullie samen met ons aan één touw trekken om dit project mee te
helpen ondersteunen. Giften zijn nog steeds meer dan welkom. Nieuwe giften worden
verzameld in het ‘

’ fonds dat zal dienen ter ondersteuning van de patiënten
ter plaatse.

U krijgt voor uw gift een fiscaal attest. Voor grote giften krijgt u daarenboven een extra
certificaat en een erevermelding.
Bronzen gift: 2.500 euro
Zilveren gift: 5.000 euro
Gouden gift: 10.000 euro
Diamanten gift: 15.000 euro
Briljanten gift: 25.000 euro
Platina gift: 50.000 euro
REKENINGNUMMER BE28 3850 6807 0320
met de vermelding: 'MaMuze' fonds
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Lid van de Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen
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Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij bij
het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen in
het daarvoor voorziene fonds. Hiermee garanderen wij onze schenkers een
correcte bestemming van hun financiële steun.

contact

‘A cure for ALS’

Secretariaat :
ALS Liga België vzw
Campus Sint Rafaël
Blok H, 4de verdieping, lokaal 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@alsliga.be of secretariaat@alsliga.be
www.alsliga.be
Openingsuren :
ma., di., do. en vr. van 09.00 u tot 16.00 u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02

Zorg voor pALS is en bliũŌwat ons dag in dag uit aan het werk houdt. Maar uiteindelijk willen wij onze
pALS het mooist denkbare geschenk geven : de overwinning in de strijd tegen de vreselijke ziekte ALS.
Daarom wenst de ALS Liga België samen met u een acƟĞve bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk
onderzoek naar ALS.
Met het ALS-onderzoeksfonds ƐƟmuleren we belangrijke wetenschappelijke projecten en moedigen we
Belgische onderzoekers aan metĮnanciële ondersteuning. Deze steun kan door de onderzoeker worden
ingezet voor alle materiële middelen die het onderzoek bevorderen, zoals apparatuur en onmisbare
werkingsmiddelen. Zo bliũŌ elke bijdrage concreet. Bovendien houden we als ALS Liga de vinger aan de
pols en zijn we meteen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen ALS. Onder het moƩo
‘A cure for ALS’ wordt uw gŝŌ͕ samen met die van vele anderen, vanuit het onderzoeksfonds ter
beschikking gesteld van een verkozen onderzoeksproject. Jaarlijks in de kerstperiode overhandigen we
oĸcieel de bijdrage aan een onderzoeksteam dat zich in de strijd tegen ALS verdienstelijk maakt.

inhoud

ambassadeurs
DAVID DAVIDSE
(zanger-acteur)

ERIC GORIS
(acteur) Rob uit familie

ANOUCK LEPÈRE
(model)

MARLEEN MERCKX
(actrice) Simonne uit thuis

MARC PINTE
(radiopresentator) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(zangeres) Kate Ryan

LEAH THIJS
(actrice) Marianne uit thuis

Wat vandaag nog een onwaarschijnlijk wonder lijkt, is morgen een stap vooruit in het gevecht tegen ALS.
Daarom kijken wij graag samen met u uit naar de vorderingen van wereldwijde onderzoekers.
Indien u 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 jaar ontvangt u tevens een fiscaal attest.
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Het zorgcentrum ‘Middelpunt’ is in aanbouw. Maar om onze gasten binnenkort een aangenaam en
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Soms lukt het ons om dankzij de bijdragen van velen een mirakel waar te maken. In januari 2012 werd
gestart met de bouw van een zorgverblijf spĞĐŝĮek voor pĂƟën ten met ALS. In het zorgcentrum
‘Middelpunt’ aan onze Belgische kust bieden wij de pALS binnenkort een zorgverblijf aan. We geven hen
de mogelijkheid om ‘er even uit te zijn’, terug op adem te komen, even zuurstof te nemen , frisse
zeelucht op te snuiven… om dan terug te keren naar huis. Zij kunnen hier in contact komen met
lotgenoten. Bovendien geven we zo ook de familie en verzorgers van onze pALS de nodige ademruimte.

mm

a
uze uit. Wij
Terwijl het zorgverblijf wordt opgetrokken, bouwen wij ook het sociaal fonds
nodigen u uit om, samen met ons, de pALS een verblijf zonder zorgen te schenken en hen even hun
dagdagelijkse strijd te laten vergeten.
Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘MaMuze’ fonds.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.
Voor een gift vanaf 40 euro over een jaar ontvangt u tevens een fiscaal attest.
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H ALLO ,
Deze Nieuwsbrief is de eerste die jullie dit jaar te lezen krijgen en natuurlijk bied ik nieuw nieuws aan. Trouwe
lezers hebben zeker al gemerkt dat
Middelpunt een uniek project moet
gaan worden. Fier tonen wij op onze
website, en op de achterpagina van
de Nieuwsbrief, een foto die pas in juni
2013 zal kunnen genomen worden. De
voorbije dagen hebben wij dat beeld
gekoesterd, maar wij beseffen ook dat
2013 al bijna aan de achterdeur staat
te kloppen om binnengelaten te worden. Natuurlijk is juni 2013 ook voor
de bouwers van Middelpunt een groot
project, wij hopen dat wintertoestanden, werfpech en alles wat vertraging
zou kunnen veroorzaken achterwege
blijven. Dus laat ons het zo stellen: wij
voorzien in juni 2013 de deuren van
Middelpunt te mogen openen.

weten heel goed dat het belangrijk is
om jullie ook persoonlijk te leren kennen in een goede sfeer. Wij proberen
voortdurend nieuwe stappen vooruit
te maken om jullie zo goed mogelijk
te kunnen bijstaan, maar sommige van
die stappen doen ons ook belanden
in een moeras van praktische problemen. En vaak is het niet mogelijk om
ons vrijwilligersteam in dat moeras te
sturen zodat onze werkweek stilaan zo
gevuld geraakt dat dagen uren te kort
komen en weken dagen en ga zo maar
door. Ooit zong Louis Neefs “Als ik ooit
eens vijf minuten tijd heb” en naar die
vijf minuten zoeken wij vergeefs. Je ziet
ons niet vaak, maar weet de ALS Liga
staat meer dan ooit ‘OP DE BRES VOOR
ALS’! Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: door onze inspanningen voor
Middelpunt hebben wij nu een plek
waar vanaf juni 2013 elk weekend een
contactweekend zal zijn. Wanneer het
zo ver is zullen wij ook onze ambassadeurs aanmoedigen om af en toe een
opbeurend bezoek te brengen in Middelkerke.

Voor het project Middelpunt zelf is het
ons wonderwel gelukt om de kostprijs,
onze eigen bijdrage zeg maar, zeer laag
te houden. Daar hebben wij lang voor
moeten onderhandelen en specifieke
contacten moeten uitdiepen. De medische en paramedische kosten zullen per uitbatingsjaar door het RIZIV
gedekt worden. Onze eigen pALS die
beschikken over een PAB (Persoonlijk
AssistentieBudget) kunnen daaruit
putten om een verblijf in Middelpunt
te bekostigen. Maar niet alle pALS genieten van dat PAB zoals bv. 65+ers
en Waalse lotgenoten. Intern gaan wij
een steunfonds creëren dat ons in staat
moet stellen om Middelpunt hoogkwalitatief haalbaar te maken voor iedereen. Dat steunfonds heet ‘MaMuze’ en
dat wordt voorgesteld aan de binnenkant van de achterflap.

Op het einde van vorig jaar hebben
wij aan het team van de onderzoekers
Wim Robberecht, Philip Van Damme en
Ludo Van Den Bosch het onderzoeksfonds ‘A Cure for ALS’ 2011 uitgereikt.
Met dat fonds willen wij gericht onderzoek naar ALS in eigen land blijven
steunen. In 2011 diende onze bijdrage
voor de aankoop van een aquarium
met zebravisjes voor specifieke testen. Ook in 2012 sparen wij voor een
nieuwe bijdrage van ‘A Cure for ALS’. En
die kleine zebravisjes waarover je alles
leest in deze Nieuwsbrief brachten ons
op een idee.

Soms betreuren wij het dat wij de
laatste paar jaren geen contactweekends meer georganiseerd hebben. Wij

Zoals wij allemaal weten maken vele
kleintjes na een lange tijd een groot
geheel. Daarom willen wij jullie aan-

moedigen om voor ons ook wat van die
kleintjes te vangen. Daarvoor vinden
jullie in deze Nieuwsbrief een stukje
huisvlijt waarmee jullie op jacht kunnen. Het is een spaarpotje dat jullie
in mekaar kunnen vouwen en zetten
op plaatsen waar veel kleintjes voorbij
komen. Bijvoorbeeld bij de bakker, de
beenhouwer, de krantenwinkel of om
het even waar. Natuurlijk kunnen wij
ook extra spaardoosjes leveren zodat
jullie op meerdere plaatsen op jacht
kunnen. Breng tegen de maand oktober van het jaar alles samen en help
ons om ook jullie te helpen. Dan kan ‘A
Cure for ALS’ weer enkele onderzoekers
verder aan het werk zetten in ons aller
voordeel om deze ziekte de wereld uit
te helpen. DANK U WEL.
Niet alleen de lay-out van de Nieuwsbrief is gewijzigd maar ook de website
steekt in een nieuw kleedje. Neem alvast eens een kijkje en deel ons gerust
uw mening mee.

Geef ALS uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!
Wanneer ALS je leven overvalt... valt je lichaam stil.

Danny

[2]
NIEUW REACTIEPAD ONTDEKT VOOR DE ZIEKTE ALS
ONDERZOEKERS VAN PACKARD ONTDEKKEN DAT HET BLOKKEREN VAN EEN SLEUTELMOLECULE IN HET
INFLAMMATOIRE REACTIEPAD OOIT TOT BETERE BEHANDELINGEN ZOU KUNNEN LEIDEN.
Onderzoekers van de Laval-Universiteit in Québec onder leiding van wetenschapper Jean-Pierre Julien van
het Packard Center, hebben ontdekt
dat twee sleutelproteïnes wellicht samenwerken om sommige van de ALSsymptomen mede te veroorzaken.
Hoewel onderzoekers eerder al één
van deze proteïnes gelinkt hadden
aan ALS (TDP-43), is dit de eerste keer
dat zijn mededader – een proteïne
bekend als nucleaire factor kappa B
(NF-kB) – met ALS in verband wordt
gebracht. NF-kB is een prominente
regulator voor de synthese van een
aantal factoren die verband houden
met aangeboren immuniteit en ontsteking. Samen, zo zeggen de onderzoekers, zouden deze nieuwe bevindingen naar een mogelijk nieuw
therapeutisch doelwit voor ALS kunnen leiden.
“Dit is heel nieuw. Ik was zelf zeer verrast toen ik voor de eerste keer de resultaten zag,” zei Julien. “NF-kB is een
sleutelmolecule. Het was voor mij een
verrassing dat dit proteïne geactiveerd
kan worden in motorische neuronen.
Dat verwachtte ik niet.” Deze studie is
de eerste die NF-kB in verband brengt
met ALS.

In 2006 hebben onderzoekers aangetoond dat de meeste ALS-patiënten
cytoplasmatische aggregaten hadden
samengesteld uit een RNA-bindend
proteïne bekend als TDP-43. Mutaties
in het TAR-DBP-gen, dat codeert voor
TDP-43, zijn ontdekt bij ALS-patiënten.
Vervolgstudies hebben variaties in
een ander RNA-bindend proteïne, FUS
genaamd, in verband gebracht met
ALS. Bij ALS-patiënten klonteren deze
mutante proteïnes samen in het cytoplasma van motorische neuronen en
verwante cellen.
Julien en zijn collega’s vonden bewijs
dat TDP-43 en p65, een klein stukje van
NF-kB, op elkaar inwerken in het ruggenmerg van ALS-patiënten, maar niet
bij gezonde individuen. Zij rapporteren
ook dat hogere niveaus van TDP-43 en
p65 gevonden werden in het ruggenmerg van ALS-patiënten. Dergelijke
hoge niveaus van TDP-43 bleken de
activiteit van p65 te stimuleren, wat resulteerde in verhoogde inflammatoire
reacties in immuuncellen. Dit kan leiden
tot de productie van oplosbare molecules en factoren die verhoogde toxiciteit
veroorzaken voor naburige cellen.

motorische neuronen en dit bleek hun
kwetsbaarheid voor toxische mediatoren te verhogen. De onderzoekers
ontdekten dat TDP-43 en p65 samenwerken om de vele ontstekingsstoffen
te verhogen in het ruggenmerg van
ALS-patiënten. Als Julien en zijn medewerkers een medicijn toedienden
dat de werking van p65 in een muizenmodel van ALS blokkeerde, stelden
zij vast dat dit zowel de pathologische
kenmerken als de symptomen van ALS
verminderden.
“Het goede nieuws voor ALS-patiënten
is dat therapeutische interventies die
gericht zijn op dit reactiepad, denkbaar
zijn. Daarbij mogen we echter niet vergeten dat NF-kB-inhibitoren zorgvuldig
getest zullen moeten worden om niet
te veel gezonde immuunreacties in het
gedrang te brengen. We hebben inderdaad een lopend project dat gesteund
wordt door het Packard Center, om een
therapeutische benadering te ontwikkelen die specifiek gericht is op de interactie tussen TDP-43 en NF-kB p65”,
zei Julien.
Vertaling: Romain Eeckhout
Bron: Packard Center

Activering van het inflammatoire NFkB-reactiepad werd ook ontdekt in ALS

GENETISCH VERBAND TUSSEN PARKINSON EN ALS
NIJMEGEN 10-01-2012 - ONDERZOEKERS VAN HET UMC ST RADBOUD EN HET
UMC UTRECHT HEBBEN EEN GENETISCH VERBAND GEVONDEN TUSSEN DE ZIEKTE VAN PARKINSON EN
ALS (AMYOTROFE LATERAAL SCLEROSE).
De ziekte van Parkinson en ALS hebben ogenschijnlijk weinig met elkaar
gemeen. Kenmerken van de ziekte
van Parkinson zijn trillen, traagheid
en stijfheid, terwijl ALS leidt tot spierverlammingen en vroegtijdige dood.
Toch hebben de ziekten een zelfde
achtergrond: het zijn beide neurodegeneratieve ziekten, dat wil zeggen
ziekten waarbij een groep zenuwcellen te gronde gaat. De plaats in het

zenuwstelsel waar de cellen verloren
gaan bepaalt de specifieke ziektesymptomen.
Genetische factor
In de familie van mensen die zijn overleden aan ALS komt vaker dan gemiddeld de ziekte van Parkinson voor. Bij
het ontstaan van deze ziekten zou dus
een gemeenschappelijke genetische
factor een rol kunnen spelen.

Dit is onderzocht door een internationaal team onder leiding van Nijmeegse
en Utrechtse neurologen. Zij hebben
aangetoond, dat veranderingen in het
zogenaamde ANG-gen het risico op zowel de ziekte van Parkinson als op ALS
zeer sterk verhogen.
Vervolgonderzoek
Het ANG-gen is betrokken bij onder
andere de vorming van bloedvaatjes

onderzoek
en de uitgroei van zenuwcellen. Hoe de
veranderingen in dit gen precies leiden

tot de ziekte van Parkinson en tot ALS
wordt verder onderzocht.

[3]
Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Neurology.

NIEUWE “SCHULDIGE” GEVONDEN IN DE ZIEKTE VAN LOU GEHRIG
EEN TWEEDE “SLECHTE” GEN WORDT IN VERBAND GEBRACHT MET BESCHADIGDE CELOPBOUW,
VERLAMMING IN DE ZIEKTE VAN LOU GEHRIG
Door Marla Paul
CHICAGO – Volgens een belangrijke
Northwestern Medicine doorbraak die
een algemeen vergelijkingspunt vaststelde voor alle vormen van Amytrofische laterale sclerose (ALS en de
ziekte van Lou Gehrig), verbreedt een
nieuw gegeven van dezelfde wetenschappers het begrip waarom cellen in
het brein en ruggenmerg degenereren
in de fatale ziekte.
Minder dan drie maanden geleden,
ontdekte Northwestern onderzoek dat
het cruciale recyclagesysteem voor
cellen in het brein en ruggenmerg
verstoord was bij mensen met ALS. En
één gemuteerd gen had een sleutelrol.
Zoals een stakende arbeider, deed het
zijn werk niet om beschadigde cellen te
recycleren.
Nu hebben wetenschappers een tweede defect gen -een nieuwe stakende
arbeider- op hetzelfde recyclerende
pad ontdekt. Een verslag van de ontdekking staat in Archives of Neurology.
“Nu we twee slechte spelers hebben,
werpt dit meer licht op het verstoord
pad,” zei de hoofdauteur Teepu Siddique, M.D., de Les Turner ALS Foundation/Herbert C. Wenske Professor
van het Davee Department of Neurology en Clinical Neurosciences aan
de Northwestern’s Feinberg School
en neuroloog aan het Northwestern
Memorial Hospital. “Dit geeft ons een
duidelijk doel om medicamenten te

ontwikkelen om te proberen het probleem op te lossen. Het versterkt onze
overtuiging dat dit verstoord systeem
aan de wortel van ALS ligt.”
De nieuwe “slechte speler” wordt
sequestosome1 genoemd. Het voormalig vastgesteld gemuteerd gen is
ubiquilin2.
Omdat deze twee genen hun job niet
doen om beschadigde eiwitten te recycleren, verzamelen deze eiwitten zich
-net zoals sequestosome1 en ubiquilin2- op ongewone schaal in de motor
neuronen van het ruggenmerg en de
corticale en hippocampal neuronen in
het brein. De verzameling aan eiwitten
lijkt op een doorkruist garenstreng -karakteristiek voor ALS- en veroorzaakt
de degeneratie van de neuronen.
In de nieuwe studie, werden sequestosome1 genetische mutaties vastgesteld bij 546 ALS-patiënten; 340 met
een erfelijke vorm van de ziekte, familiaal genoemd, en 206 met een nieterfelijke vorm van de ziekte, sporadisch
genoemd.
Ongeveer 90% van ALS is sporadisch
en 10% is familiaal. Tot nu, tellen mutaties in ongeveer 10 genen -waarvan verschillende ontdekt werden
aan Northwestern, inbegrepen SOD1
en ALSIN- voor ongeveer 30% van de
klassieke familiale ALS, noteerde Faisal
Fecto, M.D., studie hoofd auteur en een
PhD kandidaat in neurowetenschappen aan Feinberg.

ALS tast naar schatting 350 000 mensen
wereldwijd aan, kinderen en volwassenen inbegrepen, met ongeveer 50%
mensen die sterven binnen de drie jaar
na haar begin. In de motor ziekte, verliezen mensen voortschrijdend hun spiersterkte tot ze volledig verlamd worden
en niet meer kunnen bewegen, spreken,
slikken of ademen. ALS/dementie richt
zich op de frontale en slaaplobben van
het brein, en tast het oordeelsvermogen
van de patiënten aan, hun vermogen
om taal te begrijpen en om eenvoudige
taken uit te voeren zoals het plannen
welke kleren te dragen of hoe de dag in
te delen.
De ontdekking van de afbraak in het
recycleren van eiwitten kan ook een
bredere rol spelen in andere neurodegeneratieve ziekten, vooral dementies.
Deze omvatten de ziekte van Alzheimer en frontotemporale dementie, net
zoals de ziekte van Parkinson, die alle
gekenmerkt worden door het samenvoegen van eiwitten, zei Siddique. Het
wegnemen van beschadigde of slecht
ontplooide eiwitten is bepalend voor
het optimaal functioneren van de cellen, noteerde hij.
De studie werd gesteund door het
National Institute of Neurological Disorders and Stroke, de Les Turner ALS
Foundation, de Herbert and Florence C. Wenske Foundation en andere
bronnen.
Vertaling: Eric De Keyser
Bron: Northwestern University

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.
Er bestaat niet zoiets als een te kleine donatie! Iedere cent helpt.
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PACKARD CENTER ONDERZOEK BREIDT HET ZOEKEN NAAR ALS-GENEN UIT
RNA-BINDENDE EIWITTEN VERTONEN STERKE BANDEN MET ALS
Een nieuwe studie, geleid door Packard
Center wetenschapper Aaron Gitler,
heeft een strategie ontwikkeld, die gist
gebruikt om nieuwe genen, die verantwoordelijk kunnen zijn voor amyotrofe
lateraal sclerose (ALS) te helpen identificeren. Gitler, een celbioloog aan de
Universiteit van Pennsylvania, en zijn
collega’s laten zien dat een soort genen
die zich binden aan RNA, verantwoordelijk kunnen zijn voor meer gevallen
van ALS dan eerder gedacht.
In de afgelopen jaren zijn wetenschappers begonnen met een aantal genen,
geassocieerd met ALS, waaronder
SOD1, C9ORF72, TDP-43, FUS, VCP, en
ATXN2 te identificeren. Zelfs met deze
recente toename van genetische ontdekkingen blijft de genetische oorzaak
van veel ALS-gevallen nog onbekend.
Onderzoekers en patiënten hebben
betere, efficiëntere manieren nodig
om de genen, die ALS veroorzaken te
vinden. De vergelijkbare functies van
de eiwitten gecodeerd door TDP-43 en
FUS gaven Gitler en collega’s een hint.
Beide eiwitten binden zich aan RNA, en
tal van studies hebben aangetoond dat
de problemen met RNA metabolisme
gebruikelijk zijn bij ALS-patiënten.
“Het bewijs van gebreken in het RNA
metabolisme bij ALS is echt fascinerend”, zei Gitler.
Gitler en zijn collega’s zijn, door gebruik van een eenvoudig systeem met
gist de fundamentele eigenschappen
van de TDP-43 en FUS eiwitten gaan
bestuderen. Net als bij de menselijke
ALS-patiënt neuronen, vonden ze dat
TDP-43 en FUS ook groepjes vormden

in het cytoplasma van de gistcellen.
“We redeneerden dat als TDP-43 en
FUS, beide met een bewezen link naar
ALS, klonters vormen in gistcellen, we
zouden kunnen in staat zijn om andere menselijke RNA-bindende eiwitten ,die hetzelfde doen, te vinden, die
dan ook zouden kunnen geassocieerd
worden met ALS,” verklaarde Gitler. Om
dit idee te testen gebruikten Gitler en
zijn groep gist dat tot en met 133 menselijke eiwitten kon gebonden worden aan RNA. Achtendertig van deze
eiwitten (met inbegrip van TDP-43 en
FUS) vormden toxische groepjes in
het cytoplasma van de gist. De onderzoekers selecteerden één eiwit dat vrij
makkelijk klonters vormde en andere
overeenkomsten toonde met TDP-43
en FUS om verder te testen. De onderzoekers volgden dit eiwit, bekend als
TAF15, en zochten naar TAF15 mutaties
in bloedmonsters van ALS-patiënten
uit de VS, Australië en Zweden. Over
het geheel genomen identificeerden
de onderzoekers zes patiënten met
sporadische ALS, die mutaties in TAF 15
hadden.
Het lab van James Shorter, PhD, assistent-professor in de biochemie en biofysica aan de universiteit van Pennsylvania, en Packard Center onderzoeker,
leverde meer aanwijzingen over TAF15.
In een combinatietest met behulp van
een gezuiverd TAF15 eiwit, vonden ze
dat mutantenversies van TAF15 sneller
klonterden. Het gezuiverde eiwit TAF15
bevatte ook een prion-achtig deel in
de aminozuursequentie, net als TDP-43
en FUS, wat misschien een toekomstig
voorspeller kan zijn van neurodegeneratieve kwaliteiten in mutante eiwitten.

Om te zien hoe deze TAF15 genetische
varianten zich gedroegen in andere organismen, duwden Gitler en collega’s
de varianten in een celcultuur van rat
embryo ruggenmerg neuronen. De
ALS-geassocieerde varianten klonterden samen in het cytoplasma van de
neuronen, op een manier die vergelijkbaar is met FUS en TDP-43. Toen de wetenschappers het ALS-gelinkte TAF15
gen inbrachten in de fruitvlieg Drosophila melanogaster, veroorzaakten
de TAF15 eiwitten schade aan de ogen
en de motorneuronen en verkortten
de levensduur van de vlieg, waarbij de
ALS-gelinkte mutante vormen van
TAF15 een ernstiger effect hadden.
“Als het gaat om RNA-bindende eiwitten en ALS, zouden TDP-43 en FUS wel
eens het topje van de ijsberg kunnen
zijn. Veel nieuwe bijkomende RNA-bindende eiwitten kunnen ook bijdragen
tot de ziekte, waarvan sommige een
sterker en sommigen een zwakker effect hebben. Hopelijk, kan de lijst van
de genen die we hebben gegenereerd
op basis van de eenvoudige gist test,
een soort van gids of een bron voor de
ALS-gemeenschap zijn om zich op te
concentreren,” zei Gitler .
Deze bevindingen openen een klasse
van eiwitten die kunnen leiden tot neurodegeneratie en ALS. Een beter begrip
van de genetische oorzaken van ALS
kan op een dag leiden tot een betere
detectie en therapie, zeggen de onderzoekers.
Vertaling: Ghislain D’amour
Bron: Packard Center

BEADEMING
Een onderzoeksgroep uit Canada
heeft onderzoek gedaan naar het effect van een eenmalig voorlichtingsprogramma over beademing voor patiënten met ALS en hun naaste(n) ten
aanzien van kennis en veranderingen

in gevoelens omtrent beademing .
Ook wilden zij vaststellen of de keuze
die een patiënt direct na het voorlichtingsprogramma zou maken overeenkomt met de keuze die daadwerkelijk
later gemaakt is.

Bestaande richtlijnen geven aan dat op
een vroeg moment in het ziekteproces
van ALS gesproken zou moeten worden over de mogelijkheden van beademing. De onderzoekers zijn echter van
mening dat zo’n informatiegesprek niet

onderzoek
past binnen de standaard bezoeken
aan een ALS-team. De patiënt zou niet
alleen informatie moeten krijgen, maar
ook de mogelijkheid (indien gewenst)
om uit te proberen hoe het krijgen van
non-invasieve beademing voelt.

Binnen dit huidige onderzoek hebben
de patiënten dus zowel informatie als
de mogelijkheid tot uitproberen gehad. De informatieverstrekking vond
plaats ruim voordat patiënten de beademing daadwerkelijk nodig hadden.

Dit resulteerde in een toename van
kennis en vermindering van onzekerheid bij de patiënten waardoor zij het
gevoel hadden beter een keuze te kunnen maken. Het bleek dat 76% van de
patiënten de keuze van beademing en
palliatieve zorg zonder beademing die
zij zouden maken na het voorlichtingsprogramma dezelfde was als die zij uiteindelijk maakten.
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ming en maakte het patiënten makkelijker hier met hun omgeving over te
spreken en te komen tot een keuze.
Oorspronkelijk artikel:
Formal ventilation patient education
for ALS predicts real-life choices door
D.A, McKim et al. in Amyotrophic Lateral sclerosis, 2012; 13: 59-65
Bron: ALS Centrum Nederland

De uitgebreide voorlichting verminderde de angsten ten aanzien van beade-

DRIE ALS-VARIANTEN BESCHREVEN VOOR HET
NEDERLANDSE PRINSES BEATRIXFONDS.
Hersengebieden voor denkvermogen
aangetast bij patiënten met ALS
Amyotrofe lateraal sclerose (ALS) is het
bekendste lid van de groep van voorhoornaandoeningen. Voorhoornaandoeningen zijn aandoeningen van de
zenuwcellen die de spieren aansturen
(motorische zenuwcellen).

tiënten. Deze resultaten geven inzicht
in het ziektemechanisme van de verschillende voorhoornaandoeningen.
Verder vonden de onderzoekers bij alle
varianten ook veranderingen in hersengebieden die betrokken zijn bij het
denkvermogen.

Bij ALS zijn motorische zenuwcellen
in zowel de hersenen als het ruggenmerg aangetast. Bij de variant primaire laterale sclerose (PLS) sterven alleen de zenuwcellen in de hersenen af.

Dit past bij het voorkomen van cognitieve veranderingen (in onder andere
geheugen, aandacht en denken) bij
een groot deel van de patiënten met
een voorhoornaandoening. Hierna
wordt in meer detail ingegaan op het
onderzoek zoals dat werd uitgewerkt.

Bij progressieve spinale musculaire
atrofie (PSMA) is er alleen een probleem met de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, alhoewel er
aanwijzingen zijn dat ook in de hersenen iets mis is. Het onderscheid tussen
deze drie varianten is niet altijd even
duidelijk.

Betrokkenheid van de hersenen in de
vroege fase van ALS en gerelateerde
aandoeningen
Drs. M.M. van der Graaff en Prof. M. de
Visser, Academisch Medisch Centrum
Amsterdam

In het promotieonderzoek van Maaike
van der Graaff en collega’s zijn methoden getest om dit onderscheid duidelijker te proberen te maken, en om vast
te stellen hoe de hersenen zijn aangedaan in het vroege stadium van deze
drie varianten.
Met twee verschillende manieren van
scannen in de MRI-scanner, vonden
van der Graaff en collega’s afwijkingen
van de motorische zenuwcellen in de
hersenen van ALS en PLS patiënten,
en in een latere fase ook bij PSMA pa-

Achtergrond
Bij amyotrofe lateraal sclerose (ALS) is
sprake van een aandoening van motorische zenuwcellen, cellen die de spieren aansturen, in de hersenen en het
ruggenmerg.
Bij de verwante ziekte progressieve
spinale spieratrofie (PSMA) vindt men
in de spreekkamer geen aanwijzingen
voor een probleem in de hersenen, alleen in het ruggenmerg. Echter, er zijn
aanwijzingen dat “onder de oppervlakte” er toch ook betrokkenheid is van
het ruggenmerg. Bij primaire laterale

sclerose (PLS) is er alleen maar een probleem van de hersenen en niet van het
ruggenmerg.
De vraag is: gaat het bij deze varianten
qua ziekteproces in feite ook om ALS,
of gaat het om wezenlijk andere aandoeningen.
Doel
De onderzoekers gaan op drie manieren bij deze patiëntengroepen kijken
of de hersenen op vergelijkbare manier
zijn aangetast. Ze zullen hiervoor twee
methoden van MRI-scans gebruiken,
namelijk MR spectroscopie, een techniek die het mogelijk maakt veranderingen in de stofwisseling van hersenweefsel te bepalen, en MRI diffusie
tensor imaging (DTI).
Verder zullen ze de oogknipperreflex,
opgewekt met een elektrisch schokje
vlak onder de wenkbrauw, onderzoeken. Het doel hiervan is om te bepalen
of na het geven van twee schokjes vlak
achter elkaar de oogknipperreflex relatief te hoog blijft, als maat voor ontremming die kan optreden bij een probleem van de motorische zenuwcellen
in de hersenen.
Resultaten
Met MR spectroscopie vonden de onderzoekers aantasting van de hersenen bij PLS en ALS. Bij PSMA patiënten
gebeurde dat pas later. Met de DTI
methode werden ook veranderingen
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gevonden in alle aandoeningen, met
verschillende patronen in de verschillende aandoeningen. Ook werden veranderingen gevonden in hersenstructuren die betrokken zijn bij cognitie.
Deze resultaten passen bij het feit dat
in eerdere studies milde veranderingen in het denkvermogen zijn gevon-

den bij een flink deel van de patiënten.
De oogknipperreflex na een dubbel
schokje was alleen in de PLS groep afwijkend.
Conclusie
Afwijkingen van de hersenen, zowel
van de gebieden die betrokken zijn bij

motoriek als cognitie, worden gevonden in alle ziekte-varianten.
De blinkreflex lijkt niet gevoelig genoeg om problemen van motorische
zenuwcellen bij vroege ALS op te pikken, MRI technieken wel.

CREATINE VOOR ALS-PATIËNTEN
Creatine blijkt de spierkracht die patiënten met amyotrofische laterale
sclerose (ALS) maximaal kunnen leveren, te vergroten. Als zodanig kan creatinesuppletie de symptomen die bij
deze neuromusculaire aandoening optreden, voor een deel bestrijden. In het
verleden is reeds aangetoond dat creatinesuppletie de spierkracht vergroot,
niet alleen bij gezonde mensen maar
ook bij patiënten met verschillende
neuromusculaire aandoeningen.
Onderzoekers in het Italiaanse Turijn
keken daarom naar het effect van creatine bij 28 ALS-patiënten. De suppletie
duurde zes maanden: de eerste zeven
dagen kregen de proefpersonen da-

gelijks twintig gram creatine, de resterende weken gebruikten zij slechts
drie gram per dag. Voor aanvang van
de suppletie en na zeven dagen en drie
en zes maanden werd de maximale
spierkracht die de patiënten vrijwillig
konden leveren in tien verschillende
spiergroepen in de bovenste en onderste ledematen gemeten.
Bovendien werd gemeten hoe snel
de elleboogbuigers en kniestrekkers
vermoeid raakten. Na zeven dagen
suppletie was de maximaal te leveren
spierkracht in de kniestrekkers en elleboogbuigers bij respectievelijk 70% en
53% van de proefpersonen verbeterd.
Bij respectievelijk 32% en 39% van de

patiënten raakten deze spiergroepen
na zeven dagen significant minder snel
vermoeid.
Tijdens de zes maanden suppletie stegen de gemiddelde waarden van de
maximaal te leveren spierkracht in de
elleboogbuigers en kniestrekkers significant. Gedurende de zes maanden na
afloop van het onderzoek staakten de
patiënten de creatinesuppletie. Hierdoor verdwenen de gunstige effecten
van de suppletie in de zes maanden
daarvoor. De onderzoekers betrokken
helaas geen placebogroep in hun onderzoek.
Bron: Ortho Institute

WERKEN MET LOOD VERHOOGT RISICO ALS
Mensen die op hun werk met lood in
aanraking komen, lopen hiermee een
grotere kans amyotrofische laterale
sclerose (ALS) te ontwikkelen. Dit blijkt
uit een recente publicatie in het tijdschrift Epidemiology.

werken aan het onderzoek. De proefpersonen werden gevraagd naar hun
leefgewoonten, zoals roken, slapen,
eten en het drinken van alcohol, en
de mate waarin zij in het verleden aan
lood waren blootgesteld.

Bij ALS-patiënten treden verhardingen op in het ruggenmerg, waardoor
de spiermassa afneemt. Uiteindelijk
loopt de ziekte fataal af. Eerdere studies toonden aan dat blootstelling aan
zware metalen mogelijk een rol speelt
bij het ontstaan van de ziekte.

Voorts werd de hoeveelheid lood in het
bloed en botweefsel van de proefpersonen bepaald. Er waren meer ALS-patiënten dan controlepersonen die aangaven dat zij voor hun werk tien keer
of meer blootgesteld waren aan looddampen, -stof of -deeltjes. De mensen
die op hun werk met lood in aanraking
kwamen hadden 90% meer kans ALS te
ontwikkelen dan mensen die niet met
lood werkten.

Onder leiding van dr Freya Kamel vond
men 109 ALS-patiënten en 256 gezonde controlepersonen die mee wilden

Hoe groter het aantal dagen was dat
iemand in het verleden voor zijn werk
blootgesteld werd aan lood, hoe groter
het risico van ALS. Wanneer men in de
vrije tijd of in de woonomgeving met
lood in aanraking kwam had dat geen
effect op dit risico.
De kans ALS te ontwikkelen steeg tevens wanneer de hoeveelheid lood
in het bloed of de botten hoger was.
Voor iedere extra microgram lood per
deciliter bloed steeg het risico van ALS
met 90%.
Bron: Ortho Institute

[7]
URINEZUUR NIVEAUS VOORSPELLEN OVERLEVING BIJ MANNEN MET AMYOTROFE
LATERAAL SCLEROSE.
Bron
Neurology Clinical Trials Unit, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School

De belangrijkste resultaats- meting was
overlevingstijd, gedefinieerd als tijd tot
het overlijden, tot tracheostomie of tot
permanente ondersteunende ventilatie, waarbij elk van de drie beschouwd
werd als een eindpunt in de meting.

Abstract
Onlangs heeft men aangetoond dat
verhoogde urinezuur niveaus geassocieerd worden met tragere progressie
van de ziekte van Parkinson, de ziekte
van Huntington, multipel systeem
atrofie en milde cognitieve stoornissen.
Het doel van deze studie is om te bepalen of serum urinezuur niveaus overleving kunnen voorspellen in amyotrofe
lateraal sclerose (ALS). In totaal werden
251 mensen met ALS die deelnamen
aan twee multicenter klinische proeven
geanalyseerd.

Cox’ proportionele modellen werden
gebruikt om de verhouding tussen
de kans (HR) op het bereiken van een
eindpunt en het basisniveau van urinezuur, in te schatten.
Dit gebeurde na aanpassing voor merkers van de ernst van de ziekte zoals
FVC, ALSFRS-R totaalscore, tijd sinds
symptomen begonnen, diagnostische
vertraging, BMI, bulbaire versus spinale
beginsymptomen, leeftijd en Riluzol
gebruik.

in vrouwen, met hogere niveaus van
baseline urinezuur (logrank test: p =
0.018 voor mannen, p = 0.81 voor vrouwen).
Er was een 39% reductie in risico van
overlijden tijdens de studie voor mannen met elke verhoging van 1 mg/
dl urinezuur niveaus (aangepaste HR:
0.61, 95% CI 0.39-0.96, p = 0,03).
Dit is de eerste studie om aan te tonen
dat serum urinezuur is gekoppeld aan
verlengde overleving in ALS, na aanpassing voor merkers van de ernst van
de ziekte.
Zoals bij eerdere rapporten over de
ziekte van Parkinson, was deze associatie enkel te zien bij mannen.

Er was een dosis-afhankelijk overlevingsvoordeel in mannen, maar niet

Vertaling: ALS Liga: Anne

VITAMINE E HERSTELT SPIEREN, ONDERZOEK VAN GHSU.
By Tom Corwin
Gordon Baker een 62-jarige inwoner
van Augusta (Georgia) loopt op een
wandelband in het Family Y centrum
en weet dat hij door zijn activiteit zijn
spiercelwanden kan beschadigen.
Maar gelukkig helpen de 400 mg vitamine E die hij dagelijks inneemt waarschijnlijk om die schade te herstellen.
Dat weet hij door onderzoek van de
Georgia Heatlth Sciences Universiteit.
Zelf zegt Baker: “Ik voel dat het een verschil uitmaakt.”
Vitamine E helpt blijkbaar bij overbelaste spieren door het herstellen van
afgescheurde celmembranen. Dat zou
ooit wel eens gunstige implicaties kunnen hebben voor verschrikkelijke ziekten volgens de onderzoekers.
Donderdag werd een studie gepubliceerd in het blad Nature Communications. De hoofdauteur Dr. Amber Howard

en haar collega’s die in het laboratorium werken op spiercellen ontdekten
dat vitamine E bijdraagt aan het herstel
van beschadigde celmembranen.
Paul McNeil, de senior auteur van de
studie stelt: “Wanneer een skeletspier
lijdt aan een scheur in haar buitenste
oppervlak, dan zal die spier afsterven
indien die scheur niet snel hersteld
wordt. Vitamine E versterkt dat herstelproces via een mechanisme dat wij nog
niet begrijpen tot op het niveau van de
moleculen.”
“In tegenstelling tot andere gewone
vitamines wordt nog niet goed begrepen hoe vitamine E in het lichaam
functioneert,” zegt hij. “Een bijkomend onderscheid met andere vitamines is dat vitamine E niet oplost in
water. De aanwezigheid van vitamine
E in het lichaam mondt uit in vetten,
waaronder de vetten die de buitengrens of de membraan barrière samenstellen.”

De onderzoekers konden aantonen
dat de antioxidante werking van vitamine E inzetbaar zou kunnen zijn om
herstelmechanismen te ondersteunen
door cellen te onderwerpen aan een
overvloed van oxidanten die zich opdringen om het herstel van gescheurde cellen te verhinderen maar die toch
zouden kunnen tegengehouden worden indien de bedreigde cellen een
voorafgaande behandeling ondergaan
hebben van een antioxidant zoals vitamine E.
McNeil zegt, “De bevindingen wijzen
op belangrijke implicaties voor spieren
waarvan de cellen vaak beschadigd
werden door spiercontracties.
Spiercontractie is het samenvallen van
het uitrekken van de spier met de contractie ervan. Dat wordt bijvoorbeeld
veroorzaakt door bergafwaarts lopen.”
“Dat fenomeen valt nogal vaak voor en
ik denk niet dat de meeste mensen zich
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dat realiseren maar zij voelen er waarschijnlijk wel de gevolgen van.”
Mc Neil stelt: “Van het hoogste belang
is dat de vaststellingen ook implicaties
kunnen hebben voor genetische spierdodende ziekten zoals spierdystrofie of
zelfs voor ALS. In menselijke populaties

is het vermijden of het vertragen van
het uitbreken van ALS toe te schrijven
aan de factor hoge vitamine E waarden,
dat werd hier aangetoond.”

genetische spierdystrofie of aan andere
spierdodende ziekten. Tastbare resultaten liggen in de toekomst natuurlijk,
maar het is een mogelijkheid.

Daarom is aandacht voor dat antioxidante herstelmechanisme potentieel
waardevol voor mensen die lijden aan

Bron: The Augusta Chronicle

Vertaling: ALS Liga: Dirk

‘A CURE FOR ALS’
HET WORDT TIJD DAT DEZE SMERIGE ZIEKTE GESTOPT WORDT.
DOE HET NU.
HET IS EENVOUDIG OM MEE TE DOEN!
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 ergens
te laat aankomt.
– Ga een caféspelletje aan met je vrienden.
– Doe een gezelschapsspel in familieverband, monopoly,
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
voornemens aangaan zoals stoppen met roken, minder
drinken, 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, fiets, zwem,.... doneer per km die
je aflegt, per baantje dat je trekt voor onderzoek naar de
ziekte ALS. Betrek je vrienden en familie erbij.
– Op jouw 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 ALSonderzoeksfonds—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 tussen 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 Linkedin
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.

UW GIFT IN HET ALS-ONDERZOEKSFONDS
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 ‘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 ontvangt U tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320

onderzoek
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OPROEP ALS-ONDERZOEKSFONDS

‘A CURE FOR ALS’
DE ALS LIGA BELGIË EN HET ALS-ONDERZOEKSFONDS
De ALS Liga België (www.alsliga.be) is een patiëntenvereniging 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 verstrekt zij informatie over alle aspecten van de ziekte aan patiënten, hun intieme kring, 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. Ook bestaat er bij haar leden een
grote interesse in het wetenschappelijk onderzoek naar hun
ziekte. Daarom volgt zij aandachtig de resultaten van dat onderzoek naar de aandoening. Vanuit haar functie als onderzoekscommunicator verspreidt de ALS Liga deze informatie
via haar website en nieuwsbrief, en organiseert zij wetenschappelijke symposia.
Bovendien wenst de ALS Liga België een actieve bijdrage te
leveren aan versnelling van het wetenschappelijk onderzoek
naar ALS door fondsen ter beschikking te stellen van onderzoekers die zich in België specifiek toeleggen op deze ziekte.
Als ethische fondsenwervers hebben wij besloten om de
gelden die wij bij het publiek inzamelen voor steun aan
wetenschappelijk onderzoek onder te brengen in het
ALS-onderzoeksfonds. Daardoor garanderen wij onze schenkers een correcte bestemming van de opgehaalde financiële
steun. Onder het globale motto ‘A cure for ALS’ worden de
giften vanuit dat ALS-onderzoeksfonds in de Kerstperiode
uitgereikt aan de verkozen bestemmeling. 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 om een aanvraag tot financiele steun aan het ALS-onderzoeksfonds te richten, ongeacht
hun nationaliteit, vordering in het carrièrepad (bv. professor,
geneesheer-specialist, postdoc of doctoraatstudent onder
supervisie van een promotor) of affiliatie (bv. universiteit,
(universitair) ziekenhuis, erkend Neuromusculair Referentie
Centrum).
2. Alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar ALS
zijn steunbaar, zowel vanuit een fundamentele, toegepaste
als een klinische benadering.
3. Steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds kan zowel kaderen
in een nieuw op te starten onderzoeksproject naar ALS, als

een lopend onderzoeksproject naar ALS waarvoor de steun
een versnelling of verdieping kan betekenen.
4. Steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds kan door de onderzoeker voor alle materiële middelen worden ingezet die
het onderzoek bevorderen (apparatuur, onmisbare werkingsmiddelen).
5. De onderzoeker die steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds 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. Het ALS-onderzoeksfonds beoogt een jaarlijkse totale
enveloppe aan financiële middelen van € 20.000. Die wordt
toegewezen afhankelijk van het aantal ingediende projectaanvragen en hun belang voor het wetenschappelijk onderzoek. Het is wenselijk de bestemming 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 haar algemene werking (geen overhead afname toegestaan).
8. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van
de ALS Cel Onderzoek aangevuld met wetenschappelijk adviserende externen.
9. Uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum worden indieners van een projectaanvraag ingelicht over de beslissing tot steun.

HOE EEN STEUNAANVRAAG INDIENEN?
U kan jaarlijks tot en met 31 oktober een steunaanvraag
indienen bij de ALS Liga door het verzenden van een
Nederlandstalig geïntegreerd document (pdf ) naar het
e-mailadres info@alsliga.be met vermelding “aanvraag
ALS-onderzoeksfonds”.
Dit document moet omvatten :
– identiteit, contactgegevens en affiliatie van de onderzoeker
– kort wetenschappelijk cv (max. 1 blz.; inclusief max.
5 belangrijkste publicaties)
– korte uiteenzetting van het nieuw op te starten onderzoeksproject naar ALS, of het lopend onderzoeksproject
naar ALS waarvoor de steun een versnelling kan betekenen (max. 1blz.)
– welke (concrete) bestemming zal aan de steun vanuit het
ALS Onderzoeksfonds gegeven worden?
– via welke wegen zal u deze steun bekendmaken?
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Mobility by Olivier
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Doorbreek de kloof tussen u en uw huis...
Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Monolift
en uw ganse woning wordt weer toegankelijk.
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EEN HART VOOR ALS SCHENKT CHEQUE AAN DE ALS LIGA!
‘Een hart voor ALS’, die fondsen werft en zich inzet voor
de strijd tegen ALS, heeft midden januari een cheque van
€ 15.700 overhandigd aan de ALS Liga. De Liga, een nietgesubsidieerde vzw onder de Hoge Bescherming van H.M.
de Koningin en tevens Lid van de Internationale Alliantie van
ALS/MND verenigingen, belichaamt op perfecte wijze het
doel van ‘Een hart voor ALS’.
Deze som is het resultaat van de eindejaarsactie van ‘Een
hart voor ALS’. Door actief te zijn op verschillende fronten
( deelname kerstmarkten, verkoop van chocolade truffels,
verkoop van kunst en bloemstukjes, een reuze tombola, allerhande stortingen van particulieren en bedrijven,… ) alsook middels inzet van de vele sympathisanten, werd dit resultaat mogelijk gemaakt.
De centen zullen worden gebruikt voor patiëntenondersteuning o.a. in het ALS-zorgcentrum ‘Middelpunt’ te Middelkerke. Dit centrum is het eerste gespecialiseerde zorgcentrum voor pALS in België. Voor meer info www.ALSLIGA.be.

Tijdens een geslaagde slotavond in restaurant De Verseau
te Destelbergen werd de cheque overhandigd aan Francine
en Joske, vertegenwoordigers van de ALS Liga. Dit onder luid
applaus van een vijftigtal genodigden. Onder hen ook Stefan Coucheir, eigenaar/oprichter van marketing – en communicatiebureau Antenno. Stefan bedacht samen met zijn
medewerkers ‘De Kerstgroet’, een ludieke Facebook-actie
op basis van ingestuurde foto’s. Deze actie op zich was goed
voor een bijdrage van € 2000. Ook aanwezig was schepen
Georges Heerman die tevens o.a. een mooi schilderijtje
schonk uit eigen werk ten voordele van de tombola.
Ook restauranthouder Wim deed een aardige duit in het zakje. Daarnaast zorgde hij, samen met zijn medewerkers, voor
een super gezellige avond met lekker eten en natuurlijk het
nodige vocht.

Ondertussen is ‘Een hart voor ALS’ ook actief op andere fronten. ‘Nice Guys and Friends’, een groepje sportievelingen
met onder andere Benjamin Bundervoet (Buffalo mascotte,
Big Brother, De Pedaalridders, Sfeercafé Picasso) en Filippe
Geenens (restauranthouder van Brasserie-Grillhouse Reinaert te Destelbergen) werken zich in het zweet voor het
goede doel tijdens de Ironman 70.3 op Mallorca. Met trots
kunnen wij u melden dat ‘Een hart voor ALS’ werd weerhouden uit de diverse inzendingen. De peter van de actie is niemand minder dan Ludo Dierckxsens, u wel bekend.
Naast de deelname aan deze bikkelharde wedstrijd organiseren de ‘Nice Guys’ ook nog enkele nevenactiviteiten ter
sponsoring van het goede doel. De publiekstrekker hierbij
is de ‘Fiesta Total’, een Spaanse avond waarbij zowel het
team als het goede doel worden voorgesteld. Naast een
aantrekkelijke formule met paëlla is er tevens gezorgd voor
de nodige animo en dansgelegenheid (Live optredens van
C.FreeLo en Kurt van Biezebaaze, Dansfeest met DJ Christ).
Niet te missen dus! Tot slot kunnen we u alvast vertellen
nog met enkele leuke projecten bezig te zijn. Hopelijk hierover binnenkort meer.
Verslag: Alain

KERSTCONCERT IN DE SINT-NIKLAASKERK TE KOOLKERKE OP
ZONDAG 18 DECEMBER 2011
De Koolkerkse harmonie Vermaak na Arbeid en het kinderkoor
K.K.Fonie de Olvoriaantjes uit Heist hebben de handen in elkaar
geslagen om een luchtige muzikale kerstavond te presenteren. Ze brachten een avondvullend programma dat hoop en

vreugde brengt in de donkerste dagen van het jaar. Hiervoor
stelde pastoor Walter Deleu graag zijn kerk ter beschikking.
Het idee om dit benefiet te doen kwam er nadat bleek dat
ten gevolge van de economische crisis verschillende huma-
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nitaire organisaties het moeilijk hadden om financieel rond
te komen. Ook de ALS Liga was één van getroffenen. Hopelijk zal de opbrengst enig soelaas brengen en kunnen de
ALS-patiënten dit als een hart onder de riem ervaren.
In hun concertmenu nam het dirigentenduo Veerle Pinsart
en Petra Van Thillo hun kinderkoor mee van de traditionals
als Susa Nina naar eigentijdse kerstliedjes. Zij vormden de
perfecte tandem met de Koolkerkse harmonie die van de
introverte cantatesfeer naar de uitbundige Nieuwjaarstemming fietste. Bij de harmonie was de muzikale leiding in handen van Hans Delanghe.

Omdat een bezinnend moment niet mocht ontbreken, zal
Chris Verstraete het publiek vergastte op een aangrijpende
kerstmijmering.
De volledige opbrengst (1000 euro) kwam ten goede van de
ALS Liga.
Meer info over de harmonie kan verkregen worden bij
de voorzitter van de harmonie Geert Van Mulders,
Dorpsmolenstraat 4, 8000 Koolkerke (050)346288 E-mail:
info@harmoniekoolkerke.be

43 BONZAÏERS BEVESTIGEN HUN ENGAGEMENT TIJDENS VORMSELVIERING.
Geloof
Elkaar helpen
Geloven in mekaar
Geloven in onze God
Samen

eigen manier en met onze eigen talenten, dat verhaal ook
vandaag, elke dag opnieuw, tot leven kunnen laten komen.

Op zaterdag 4 februari was het feest in de federatie Kortenberg. 43 Bonzaï-jongeren trotseerden de vrieskou om – onder
een stralende winterzon – tijdens de vormselviering in de kerk
van Kortenberg luidop ‘ja’ te zeggen, hun geloof in God, die
heet ‘Ik zal er zijn voor jou’, uit te spreken en hun engagement
om dit ‘Ik zal er zijn voor jou’ ook zelf handen en voeten te geven in hun verdere gelovige levenstocht te bevestigen.
Het werd een intense viering, opgebouwd rond het verhaal
van de Emmaüsgangers en het ‘Ik zal er zijn voor jou’ van
onze God dat het hele geloofsverhaal doorheen de geschiedenis schraagt. Ouders, meters en peters en de hele aanwezige gemeenschap spraken luid en duidelijk hun engagement uit om blijvend op weg te gaan met deze opgroeiende
en zoekende jongeren. Hoogtepunt van de viering was het
moment waarop de jongeren, de hand opgelegd door hun
twee tochtgenoten, van E.H. Marcel De Pauw het sacrament
van het Vormsel ontvingen.
Meewerken aan Gods droom, geloven dat God steeds met
ons op weg gaat en zich laat kennen in zijn allereenvoudigste en allesomvattende ‘Ik zal er zijn’ betekent ook dat
we onze handen uit de mouwen willen steken. Tijdens de
bijeenkomsten stonden we regelmatig stil bij wat het kan
betekenen om ons te engageren, bij hoe wij, elk op onze

In aanloop naar het Bonzaï-weekend in januari werd aan de
jongeren gevraagd om voorstellen te doen voor de ‘goede
doel verkiezing’. Voor het gekozen project zouden we, net als
de voorbije jaren, tijdens de vormselviering geld inzamelen.
Het is een van de manieren waarop we meewerken aan Gods
droom, engagement voor anderen, concreet willen maken.
Er werd gekozen voor de ALS Liga, voorgesteld door Jens
wiens grootvader Luc Six aan ALS overleed. Lode Quintens
kwam hierover op het einde van de viering een korte toelichting en warm getuigenis geven. Een heel warm dankjewel
daarvoor aan Lode!
We zijn trots en vooral heel dankbaar het mooie bedrag van
758,02 euro aan de ALS Liga te mogen schenken.
Op de drempel van
de grote wereld staan.
De longen vol geestdrift.
Een hart dat grote dingen wil.
Twee handen om eraan te beginnen.
En een stem die zegt:
‘Doe maar. Je kan het!’
De ALS Liga dankt iedereen die meewerkte aan dit mooi initiatief en wenst alle vormelingen en hun families van harte
proficiat.
Verslag: Bonzai

Activiteiten
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MUZIKAAL ENTERTAINMENT
WOENSDAG 16 MEI 2012
In GC Den Hoek te Kortenaken

Een avond met muzikaal entertainment door
Jan Kerckhofs, Jan Haesevoets,
Stéphanie Onclin (deelneemster The Voice van Vlaanderen!),
Steffi Vertriest, Eva Blom en Saartje Polleunis

UNITED IN THE WORLD-WIDE
FIGHT AGAINST ALS/MND
Wereldwijd wordt 21 juni uitgeroepen tot internationale ALS-dag. Ook in België trachten
wij deze dag elk jaar in de kijker te plaatsen en de ALS-problematiek onder de aandacht te
brengen van de overheden en het brede publiek.
Dat gebeurt vooral via activiteiten, onze ambassadeurs en ook in de media.
Maar wij rekenen ook op jullie. Als iemand ideeën heeft of zich geroepen voelt een of
andere activiteit te ontplooien in dit kader, zullen wij dat ten zeerste waarderen. Hoe meer
ruchtbaarheid we aan deze vreselijke ziekte geven, hoe beter de problematiek er rond kan
aangepakt worden.
ALS-dag mag niet zomaar voorbijgaan. Patiënten en hun familie mogen niet als enigen de
betrokkenen zijn op deze dag.
Samen met hen kunnen wij ons steentje bijdragen om bv. op eigen initiatief, in onze buurt of
omgeving, iets te ondernemen en alzo deze aandoening een herkenbaar “gezicht” te geven
bij het grote publiek. Niet alleen op 21 juni, maar ook nadien… ALS onder de aandacht
brengen is noodzakelijk, nu en altijd.
Meer over contact opnemen met media vindt u terug in onze rubriek TIPS

AANDACHT!

AANDACHT!

AANDACHT!

AANDACHT!

AANDACHT!

AANDACHT!

DEUR AAN DEUR VERKOOP
Regelmatig krijgen wij melding van deur aan deur verkoop in naam van de ALS Liga.
Het gebeurt ook aan supermarkten en op marktplaatsen.
Pas op: mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager van een officiële brief ondertekend door de voorzitter of
penningmeester.
Daarom: Vraag steeds de leurderkaart of hun toestemming van de ALS Liga.
Noteer steeds de naam van de verkoper.
Bij twijfel, koop niets, verwittig ons en desgevallend de politie zo snel mogelijk.
Wij ondernemen de nodige acties.
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Activiteiten
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GROOT PÉTANQUETORNOOI
‘DE LANGSTE DAG’
TE BRUGGE-KOOLKERKE TEN
VOORDELE VAN DE ALS LIGA

VRIJDAG 22 JUNI 2012 OM 18.30 UUR  aanmelden tot 18.15 uur
Waar?: Op de vernieuwde terreinen aan de pastorie ter Arendstraat te 8000 Brugge
Voor wie?: Tripletten.
Inschrijven: € 15 per ploeg; 5 euro per inschrijving is tvv de ALS Liga ter plaatse te betalen.
Meer info bij
Geert Van Mulder, tel. 050/346288 - geert.vanmulders@skynet.be
Fernand De Cloedt, tel. 050/330804 - fernand.de.cloedt@telenet.be
Herman Van Parys, tel. 050/337504 - herman.vanparys.11327@axa-bank.be
Prijzen: IEDERE DEELNEMER HEEFT PRIJS!
Iedereen is welkom - ook niet-spelers! Randanimatie aanwezig Bar in het Parochiaal Centrum

EFTELING HOTEL
22, 23 & 24 JUNI 2012
“Real Business – Passie verbinden” in de Efteling.
Een luxe-weekend op een magische plek, waar alles tot in de puntjes geregeld is, zodat jij,
als deelnemer, enkel hoeft bezig te zijn met jouw business, authenticiteit, passie & fun en
dat je dit cadeau in luxe mag ontvangen & geven.
Medewerkers en sprekers die vanuit hun business, generositeit en passie mensen willen
begeleiden, ondersteunen, inspireren en verbinden.
Mocht er interesse zijn van de patiënten zelf, uiteraard zijn ze welkom. Met veel liefde.
Dan zoek ik gewoon samen met jullie uit hoe we het praktisch kunnen regelen.
Festina lente tel: +32 (0)477 42 64 20 – zie website – activiteiten

WAAROM???
Na het stellen van de diagnose heb ik geruime tijd geworsteld met de ‘waarom ik’ vraag, waarom moet mij
dat nu overkomen…?
Ik denk dat eenieder die met een ziekte (van welke aard ook) geconfronteerd wordt zich die vraag wel stelt.
Er waren zelfs momenten dat ik dacht gestraft te worden, of had ik misschien het verkeerde serienummer
meegekregen, kwam ik uit een slecht lot, probeerde men mij iets te vertellen…? Je hebt er geen idee van
hoe hard je jezelf pijnigt in het zoeken naar een uitleg…
Wat ik ondertussen weet, is dat het stellen van die vraag en het zoeken naar antwoorden jezelf geen bal
vooruithelpt.
Je kan de tijd die je eraan spendeert catalogeren in de rubriek ‘zinloze negatieve energie’, tijd die je
spendeert ten koste van ‘Quality time’, …
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DE ALS LIGA VZW VERKOOPT VERSCHILLENDE SOORTEN GADGETS DIE AANGEBODEN
WORDEN OP ALLERLEI EVENEMENTEN WAAROP WIJ VERTEGENWOORDIGD ZIJN.

IN AANBIEDING BIJ DE ALS LIGA:
Gadgets, onmisbare vrienden die je knuffelt wanneer het leven tegenzit en je troost nodig hebt of een favoriete leeuw
waartegen je geheimen vertelt die geen mens mag weten. Of hoor je nog eens graag de stem van Vuile Mong die als geen
ander een waar verhaal nog echter kan maken. Neem dan gauw een pen en schrijf ons om een bestelling op te geven, of
heb je geen pen, bel ons dan en bestel meteen een extra pen.
Extra tip: op een feest, activiteit, dorpsmarkt of gewoon zomaar kan je ook knuffels, cd’s of pennen verkopen aan je vrienden terwijl je hen vertelt over al wat je weet van ALS en van de ALS Liga. Je leeuwtje zal tevreden brullen en Mong zal nog
eens speciaal voor jou zingen!

Prijs: € 5

CD
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.

Prijs: € 1

Kaarten
Ten voordele van de ALS Liga vzw werden deze kaarten
samengesteld door twee ALS patiënten zonder
handfunctie maar wel dmv hoogtechnologische
computerapparatuur.

De ALS Liga heeft knuffels die
we 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 leeuwen tegen deze ziekte.

Knuffels + sleutelhanger
Knuffel:
Prijs: € 8

Sleutelhanger:
Prijs: € 5

gadgets
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TVV de ALS Liga
PENNEN

We hebben meerdere soorten balpennen in ons assortiment. Onze
pennen zijn te verkrijgen in het lichtblauw, donkerblauw of grijs. Ze zijn
blauw- of zwartschrijvend.
Prijs: € 2

Een wit T-shirt met het logo van de Liga op.

Prijs: € 7

T-shirt

UW MOBILITEIT IS ONZE ZORG

•
•
•
•
•
•

ROLSTOELLIFTEN RICON
DOORZAKSYSTEMEN
DRAAIZETELS
OPBERGSYSTEMEN ROLSTOELEN
VERGRENDELINGSYSTEMEN
BUSINRICHTING

PEETERS BVBA
KOLMEN 1114
3570 ALKEN

TEL 011 311 250
FAX 011 315 680
pmc@online.be
www.pmc-bvba.be
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STEPHEN HAWKING IS OP 8 JANUARI 2012 70 JAAR GEWORDEN EN HEEFT
DAARMEE RUIMSCHOOTS ALLE VOORSPELLINGEN BETREFFENDE ZIJN ALS-DIAGNOSE
VERPULVERD MET ONGEVEER EEN HALVE EEUW.
De beroemde theoretische fysicus heeft er toe bijgedragen
om zijn ideeën over zwarte gaten en de nieuwe wetenschap
kwantumgravitatie naar een groot publiek uit te dragen.
Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in de volle
aandacht van het publiek, hoewel hij zelf aangewezen was
op een rolstoel omwille van ALS. En sinds 1985 diende hij
zelfs te spreken door zijn eigen vertrouwd computer systeem – dat hij bediende met zijn kaak- en onderging hij dag
en nacht speciale verzorging.
Toen Hawking op zijn 21ste voor het eerst de ALS-diagnose
kreeg werd niet verwacht dat hij zelfs zijn 25ste verjaardag
zou halen.
De vraag waarom Hawking zo lang leefde terwijl andere
patiënten zo snel na hun diagnose sterven legden wij
voor aan Leo McClusky, professor neurologie en medisch
directeur van het ALS Center aan de Universiteit van
Pennsylvania.

WAT IS ALS EN IS ER MEER DAN EEN VORM VAN?
ALS is een neurodegeneratieve ziekte : elke spier wordt gecontroleerd door motorische neuronen die zich bevinden
in de frontale hersenkwab. Spieren worden met impulsen
gestuurd en zijn via synapsen verbonden met motorische
neuronen die lager in het brein aanwezig zijn en ook door
motorische neuronen die zich bevinden in het ruggenmerg.
De motorische neuronen in de frontale hersenkwab zijn de
hogere en de lagere bevinden zich in het ruggenmerg. ALS
veroorzaakt verzwakking van ofwel de hogere motorische
neuronen ofwel van de lagere ofwel van de beide.
Het is al een hele tijd geweten dat er meerdere varianten zijn
van ALS. Zo is er PMA dat gekenmerkt wordt door een geïsoleerde aandoening van de lagere motorische neuronen. Maar
pathologisch werd bij autopsie aangetoond dat er sporen zijn
van verzwakking van de hogere motorische neuronen.
Bij PLS is dat net andersom, een ziekte van de hogere motorische neuronen die pathologisch ook sporen toont van
verstoring van de lagere.
Een andere variant is PSP, gekenmerkt door verzwakte hersenspieren zoals die van de tong, het aangezicht of van de
slikspieren. Maar daarbij vindt men bijna altijd aantasting
van de spieren van de ledematen.
ALS, PMA, PLS en PSP zijn vier beschreven varianten en
lange tijd werd aangenomen dat de opgelopen verstoring
beperkt bleef tot de motorische neuronen. Nu is duidelijk
dat dat niet zo is. Nu wordt er toegegeven dat zo’n 10 % van
die patiënten ook degeneratie vertonen in andere delen van
het brein, zoals in andere delen van de frontale hersenkwab
die geen motorische neuronen bevatten of in de temporale
kwab. Dus bepaalde van die patiënten kunnen een dementie ontwikkelen, de fronto-temporale dementie. Een van de
grote misvattingen rond ALS is dat het uitsluitend een motorische neuronen ziekte is, en dat is niet juist.

WAT HEEFT HET GEVAL STEPHEN HAWKING AANGETOOND OVER
DE ZIEKTE?
Een ding wordt door Stephen Hawking onder de aandacht
gebracht: ALS is een aandoening met onvoorstelbaar uiteenlopende dimensies. Gemiddeld leven mensen twee
tot drie jaar na hun diagnose. Maar dat betekent dan dat
de helft van de mensen langer leeft, en dat er zelfs mensen
moeten zijn die heel lang overleven.
De overlevingskans hangt af van twee dingen : de ademhalingsspieren blijven geactiveerd, via het stimuleren van het

aan ‘t woord

middenrif door motorische neuronen, zodat de ademhaling
niet stilvalt en de slikspieren niet verzwakken, omdat anders
ondervoeding of uitdroging optreedt. En wanneer die twee
dingen voorkomen bij een patiënt, kan die persoon gedurende een lange tijd overleven – ondanks dat hij of zij steeds
zieker wordt. Wat dan met die patiënt gebeurt is ongelooflijk, hij of zij is een ‘buitenbeentje’.

LEEFT STEPHEN HAWKING ZO LANG OMDAT HIJ DE ZIEKTE KREEG
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voedingsbuisje, en dat sluit ondervoeding en uitdroging
zowat uit. Dus voor het grootste gedeelte is het de biologie
van de ziekte.

BESTAAT ER ENIGE AANWIJZING DAT LEVENSSTIJL EN
PSYCHOLOGISCH WELBEVINDEN ER VEEL TOE BIJDRAGEN OM DE
PATIËNT TE BEGUNSTIGEN?

OF IS DE ZIEKTE MEESTAL TE SNEL VAN
IMPACT OM EEN VERSCHIL TE KUNNEN BEHALEN?

TOEN HIJ JONG WAS EN HIJ ER EEN JEUGDIGE OPSTART VAN KREEG?

Ik geloof niet dat zoiets bijdraagt tot overleven.

Jeugdige opstart vindt plaats in de tienerjaren, maar daar
weet ik onvoldoende van af. Maar waarschijnlijk lijkt het op
een verstoring ‘in de kinderschoenen’, het is iets dat heel,
heel traag toeneemt. In onze kliniek ken ik patiënten die in
hun tienerjaren de ALS diagnose kregen en die op hun 40ste,
50ste of 60ste nog steeds leven. Maar ik ken daar geen levensloopstudie van en ik heb hen niet onderzocht, dus daarom is
het moeilijk voor mij om er iets over te zeggen.

ALS HEEFT NOG STEEDS GEEN GENEZING. WAT HEBBEN WIJ

Hawking is een goed voorbeeld van iemand waarvan de
niet-motorische delen van het brein gespaard bleven, en dat
kan dus voorvallen.

HOE FREKWENT ZIJN DIE GEVALLEN VAN TRAAG TOENEMENDE
VORMEN VAN ALS?
Ik zou zeggen waarschijnlijk minder dan een paar procenten.

IN WELKE MATE DENKT U DAT HET LANGE LEVEN VAN STEPHEN
HAWKING IS TOE TE SCHRIJVEN AAN DE UITSTEKENDE VERZORGING
DIE HIJ ONTVANGEN HEEFT OF DENKT U MEER AAN DE SPECIFIEKE
BIOLOGIE VAN ZIJN VORM VAN ALS?

Wellicht de beide. Ik ken hem slechts van televisie, dus ik
weet niet welke ingrepen op hem zijn uitgevoerd. Indien hij
echt aan beademing gekoppeld is, dan is het zijn biologie,
de biologie van zijn vorm van neurodegeneratieve aandoening die bepaalt hoe lang hij zal overleven. Bij slikproblemen kan gekozen worden om een beroep te doen op een

RECENTELIJK GELEERD OVER DE ZIEKTE DAT ZOU KUNNEN BIJDRAGEN
OM EEN GENEZINGSWIJZE OF OP ZIJN MINST EEN
BETERE BEHANDELING OP TE LEVEREN?

Begin 2006 werd het duidelijk dat bij ALS, net zoals bij een
aantal andere neurodegeneratieve ziekten, de doorslag
gegeven werd door de ophoping van abnormale proteïnen
in de hersenen. 10 % van alle ALS-gevallen is genetisch
bepaald en gebaseerd op genmutaties. Ik ben er zeker van
dat er ook risicogenen voor ALS zijn, maar er werd op meerdere genen gewezen als potentieel ALS veroorzakend. Elk
van die genen zijn in die zin interessant dat zij aanleiding
geven tot ophopingen van verschillende proteïnen in de
hersenen. Het kennen van die specifieke genen levert ons
particuliere mechanismen in de hersenen op, en dat zijn
dan potentiële doelwitten om therapieën op te richten.
Maar geen van die genen heeft ons tot nu toe enige therapie opgeleverd.

WAT BETEKENT HET GEVAL VAN STEPHEN HAWKING VOOR MENSEN
MET ALS?
Hawking is slechts een ongelooflijk onvoorstelbaar voorbeeld van de variabiliteit van de ziekte – daarnaast is hij de
hoop voor patiënten dat ook zij een lang leven kunnen leiden. Spijtig genoeg is er slechts een klein percentage van de
patiënten voor wie dat echt gebeurt.
Bron: Scientific American.

ADVERTEERDERS GEZOCHT!!
Wij zijn op zoek naar bedrijven en sponsors die onze vereniging willen steunen.
Hiervoor stellen wij advertentieruimte ter beschikking.
Voor inlichtingen kan u terecht op:
Tel.: 016/23.95.82 – e-mail: info@alsliga.be
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ALS EN SEKSUALITEITSBELEVING1
Amyotrofe Lateraal Sclerose, of kortweg ALS, heeft ingrijpende gevolgen voor uw relatie en seksualiteitsbeleving.
Vaak vinden mensen het moeilijk om hierover te praten. De
informatie in deze brochure kan aanleiding geven tot een
verder gesprek met uw partner, arts of specialist.

VERANDERINGEN IN UW RELATIE

DE INVLOED VAN ALS OP DE SEKSUALITEITSBELEVING

TIPS

ALS is een spierziekte, waarbij er progressief spierzwakte en
atrofie (= afname van weefsel– of orgaanmassa) optreedt. In
België zouden er ongeveer 800 à 1000 mensen aan ALS lijden. De aandoening treft vaker mannen dan vrouwen.

r Kies voor seks een moment van de dag waarop u het
minst vermoeid bent
r Zoek een houding waarbij u zich het makkelijkst voelt
r Besteed voldoende aandacht aan intimiteit
r Plezier hebben is belangrijker dan de prestatie
r Seks draait niet alleen om lust, maar ook om verlangen,
intimiteit en contact
r Bij last van spierspasmen, kan medicatie helpen om te
spieren te ontspannen. Dit kan wel invloed hebben op
uw erectie en leiden tot vermoeidheid
r Bij pijn kan een massage met olie zorgen voor ontspanning of kan u op zoek gaan naar een geschikte houding
die minder pijn veroorzaakt
r Bij incontinentie is het goed om voor het vrijen niet meer
te drinken. Vlak voor het vrijen kan u nog eens plassen
r Een handdoek op uw matras leggen kan helpen tegen
ongelukjes. De man kan een condoom gebruiken. Voor

DIRECTE EN INDIRECTE EFFECTEN
ALS heeft een direct effect op het willekeurige zenuwstelsel,
de ademhalingsspieren en de spieren die de seksuele ervaring verrijken. De seksuele functie op zich wordt niet door
ALS aangetast. Vermoeidheid, slaaptekort, spasmen of spierkrampen en bepaalde medicatie kunnen het seksuele verlangen aantasten en een invloed hebben op uw zelfbeeld.
1

Deze tekst is gebaseerd op “ALS en seksualiteitsbeleving: een theoretisch
kader en richtlijnen voor de praktijk”, thesis van Michèle Cleymans, Universiteit Gent.

Stiers & Velkeneers
Boekhouding & Fiscaliteit

Grote Markt 21
3440 Zoutleeuw
Tel: 011/78.54.01
Fax: 011/78.54.22
RPR Leuven
BTW: BE 0466.709.263
BIBF 205926

Vaak krijgt de partner meer een verzorgende rol dan de rol
van geliefde. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de intimiteit
en de seksualiteit. Dit kan tot problemen leiden.

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 per mail voor de
15de van de maanden 2, 5, 8 & 11.
Wij zullen deze in de selectie opnemen op voorwaarde
dat ze 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 het secretariaat (016 23 95 82)
Op deze manier hoeven wij
geen onnodige kosten te maken.

tips

[21]

vrouwen bestaat er een plugje waarbij de plasbuis afgesloten wordt
r Indien u een PEG (stoma) heeft, kan u deze bijvoorbeeld
bv. met een sjaaltje bedekken

COMFORT, HULPMIDDELEN EN SEKSUELE DIENSTVERLENING
Het bed en de slaapkamer
r Een hoog-laagbed zorgt ervoor dat u met uw benen omhoog kunt liggen, waardoor de bloeddoorstroming in uw
lichaam verhoogt. Ook als u zit, kan u makkelijker een
erectie krijgen
r Als u beademd wordt, kan u de buis in een geleider plaatsen
r Verder kan u een bakje of dergelijke aan uw bed hangen
waar u allerlei zaken kan inleggen zoals bijvoorbeeld condooms, vochtige doekjes, glijmiddel, massageolie, … .
r Een spiegel in de slaapkamer, geurende kaarsjes e.d. kunnen extra stimulansen zijn
Hulpmiddelen
Vibrator of dildo, penisring, glijmiddel, massage(olie), erotische spelletjes, erotische films, etc…
Uiteraard is het van groot belang dat u hierover met uw
partner praat.
Voor meer informatie:
www.libidos.be – www.pabo.be – www.lixx.be
Seksuele dienstverlening
Hiervoor kan u terecht bij de reguliere escortbureaus of
bij organisaties die seksuele dienstverlening voorzien.
In België kan u terecht bij Aditi vzw. In ons land wordt
deze dienst nog niet erkend door de overheid omdat deze nog steeds onder de wet voor ‘bescherming van de prostitutie’ valt. Hoe dan ook, het gebruik
van deze dienst kan niet als strafbaar gezien worden.

Voor meer informatie:
www.aditivzw.be
www.senvzw.be/wg/kenniskring-autisme-en-seksualiteit/
content/seksuele-dienstverlening-aan-personen-met-eenhandicap-toelichting

COMMUNICATIE OPENT DEUREN
Praten met uw partner
U zal met uw partner steeds op zoek moeten gaan naar
nieuwe dingen want vele zaken gaan na verloop van tijd
allicht niet meer ‘vanzelf’. Praten met elkaar is daarom een
voordeel en ook een soort van intimiteit.
Praten met uw arts of specialist
Als u bepaalde vragen heeft, kan u deze op voorhand opschrijven en meenemen naar uw arts. De arts zal zo goed
mogelijk uw vragen beantwoorden of u, indien gewenst,
doorverwijzen.
Meer informatie op het Internet
Met betrekking tot ALS:
www.alsliga.be – www.stichting-als.nl –
www.als.net – www.hintoostvlaanderen.be/
Intimiteit en seksualiteit bij ALS:
www.intermobiel.com/view/uploaded/objects/is_revalidatie_aan_seks_toe_-_artikel_in_revalidata_121_-_2004[1].
pdf
www.massgeneral.org/neurology/assets/ALS/SexualityIntimacy091409v3.pdf
Studie UZ Gent ism ALS Liga.

ALS Liga België vzw
Rekeningnummer
BE28 3850 6807 0320
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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 inlichtingendienst.
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 de gewenste gemeente en binnen enkele seconden geeft de operator het nummer van de wachtdienst, waarmee je desgewenst automatisch wordt doorverbonden.

smakelijk
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EENVOUDIGE TIPS OM TE GENIETEN VAN JE MAALTIJD
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 verzameld 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.

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

SOEP:
WORTELSOEP MET KOKOSMELK, GEMBER EN ROZE BESSEN (3 PERSONEN)
(voorbereiding: 10 min. – kooktijd: 15 min.)
Ingrediënten:
600 g wortels
1 stukje gehakte gember
1 eetlepel olie
1 blikje kokosmelk (165 ml)
roze bessen
enkele druppels vloeibare room en bieslook ter garnering
Bereidingswijze:
– de wortels schillen en in schijfjes snijden waarvan een tiental nogal dun (garnering).
– ui en gember schillen en hakken.
– olie in een pan verwarmen en de ui laten sudderen tot hij glazig wordt. Gember
toevoegen en roeren gedurende 2 min. De wortels toevoegen, met water bedekken en ongeveer 10 min laten koken.
– de groenten laten uitlekken en het kookvocht bewaren. Een tiental wortelschijfjes opzij houden ter garnering en de
rest fijn pureren, kokosmelk en kookvocht toevoegen aan de gepureerde wortels om de gewenste dikte te bekomen.
– gebruik uw creativiteit om bloemen te maken met de wortelschijfjes ter garnering.
– in kommetjes serveren, het tuintje « installeren » : wortel bloemen, roze bessen, bieslook ‘gras’ en ‘sneeuwvlokjes’ room
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HOOFDGERECHT:

SMEUÏGE POLENTA MET BROCCOLI (4 PERSONEN)
Ingrediënten:
125g polenta – 1 broccoli – 30cl vloeibare room –
30cl halfvolle melk – 100g geraspte Parmezaanse kaas –
20g in schaafsel – een weinig olijfolie – zout en peper
Bereidingswijze:
– Water aan de kook brengen in een pan, en de broccoli laten koken
gedurende 10 minuten.
– Laten afkoelen in koud water
– De broccoli in de blender pureren (roosje voorbehouden ter garnering)
– Room en melk aan de kook brengen in een pan.
– De polenta erbij gieten en al roerend laten koken zoals op de verpakking aangeduid
– 1 à 2 minuten laten intrekken
– Juist voor het serveren, de broccoli puree en de Parmezaanse kaas toevoegen
– Kruiden met zout en peper
– De polenta in voorverwarmde soepborden serveren
– Garneren met stukjes broccoli, Parmezaanse kaas schaafsel en een streepje olijfolie

NAGERECHT:
MASCARPONEMOUSSE MET LEMON CURD (4 PERSONEN)
Ingrediënten:
75 g boter – 8 cl citroensap – schil van 2 citroen – 120 g suiker –
3 eieren – 1 koffielepel agar-agar – 100 g mascarpone –
1 eierdooier – 10 cl vloeibare room – 20 g bloemsuiker –
bruine kandij cassonade (of chocolade)
Bereidingswijze:
– Boter laten smelten op laag vuur - citroensap, citroenschil en de drie
eieren op voorhand geklopt met de suiker toevoegen.
– Permanent roeren, het mengsel tot aan het kookpunt brengen. De pan
onmiddellijk van het vuur halen, opnieuw roeren. Agar-agar inmengen.
– Het mengsel in de koelkast zetten gedurende 3 uren. Het moet dik en glad worden.
– Voor de mascarponemousse, mascarpone mengen met de eierdooier.
– De vloeibare room kloppen met bloemsuiker tot een smeuïg mengsel.
– 1/3 van de geklopte room inmengen in het mascarpone mengsel.
– De rest van de room daarna toevoegen. En dan, een laagje lemon curd, een laagje mascarpone enz.
– Op het laatste moment besprenkelen met bruine kandij cassonade of chocolade naar smaak.
Koel bewaren tot het serveermoment.

PIET PUUR

Gerechten die vlot naar binnen gaan
r5ZQJTDIF1JFU)VZTFOUSVZUSFDFQUFOHFQVSFFSE
r$IFGLPLFOUWQFSTPOBMJUZ1JFU)VZTFOUSVZUOFFNUEF"-4QSPCMFNBUJFL[FFSUFSIBSUF
en creëerde een 35-tal ‘normale’ gerechten die hij dan ook tot purees, stoemps, shakes
en smoothies omtoverde.
r%JUCPFLKFJTOJFUBMMFFOWPPS"-4QBUJÌOUFOCFEPFME NBBSWPPSJFEFSFFOEJFQSPCMFNFO
heeft met kauwen, slikken of vast voedsel.
r%FXJOTUWBOEJUNPPJFCPFLKFXPSEUBGHFTUBBOBBOEF"-4-JHB
Het boek is enkel te verkrijgen via het ALS Secretariaat te Leuven (info@alsliga.be).
De prijs is 15 euro inclusief verzendkosten.
Gelieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
BE28 3850 6807 0320 + vermelding NAAM & ADRES
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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 vermelden 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

AANBIEDING VOOR WONING LIFT
Een gedemonteerde kokerlift (Vector 300 21521) met het vermogen om
400 kg te heffen tot op een hoogte van maximaal 3 meter. Die lift kan in
een woning geplaatst worden door een gespecialiseerde firma voor de
prijs van 4.300 euro zonder BTW (6 % voor een woning ouder dan 6 jaar).
Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat deze lift na
eerder gebruik bij een tweede montage wat optische schoonheidsfoutjes kan vertonen, die echter niets afdoen aan de werkingsmogelijkheden.
De geplaatste lift neemt op de vloer een oppervlakte van 1.630 mm op
1.405 mm in beslag. Met de foto hiernaast kan u zich een visueel beeld
vormen van de lift, zoals hij geplaatst wordt in een woning. Een gespecialiseerde firma komt vooraf bij u thuis vrijblijvend nagaan of het mogelijk is deze lift in uw woning te plaatsen.
Interesse ? Aarzel niet en neem contact op met het ALS secretariaat voor
informatie.
De Lift
Jij wacht beneden…
Hij staat boven
Dan denk ik dat hij met een druk op de knop
komt aangestoven
En jij: tevreden!

UNITED IN THE WORLD-WIDE FIGHT AGAINST ALS/MND
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UNIEK AANBOD:
WAGENLIFT GRATIS VOOR NIET-VAPH GERECHTIGDE PATIËNTEN!
De ALS Liga bezit op dit moment een onmiddellijk beschikbare rolstoellift die installeerbaar is in elke auto die geschikt is voor het vervoer van rolstoelgebruikers. Deze lift is op dit moment in bewaring bij de firma PEETERS Mobility
Center in Alken. De firma Peeters is bereid om tegen een minimale plaatsingsvergoeding die lift in uw auto te installeren. Die vergoeding is afhankelijk van het type van uw wagen.
`
MAAR dit aanbod is UNIEK omdat wij hiermee een voor ons onaanvaardbare discriminatie aan de kaak willen stellen.
Die discriminatie treft patiënten die omwille van hun leeftijd, +65, niet in aanmerking komen voor het verkrijgen van
hulpmiddelen bij het VAPH en AWIPH. In haar jarenlange strijd tegen elke vorm van discriminatie die haar patiënten
treft heeft de ALS Liga zich als taak gesteld te pogen dergelijke ongelijkheden weg te werken.
Interesse? Contacteer : Secretariaat van de ALS Liga België :
Telefoon : 016.23.95.82
info@alsliga.be
www.ALSLIGA.be

TE KOOP
TRAPLIFT THYSSENKRUPP
VOOR ÉÉN VERDIEPING.
Werd 6 maand gebruikt en is in perfecte staat.
De 2 batterijen van 12 volt 7Ah zijn te vervangen.
Prijs in 2007 bij aankoop nieuw met installatie : 7340 €
Dossier en factuur ter beschikking
Prijs overeen te komen.
Contact: Vicari - telefoon 02/759/50/45

TE KOOP: PEUGEOT PARTNER TEPEE.
(wegens overlijden)

Wagen met bodemverlaging achtercompartiment.
Universele rolstoelverankering Q’Straint
Veiligheidsgordel voor rolstoelgebruiker.
Luchtvering met zakfunctie. – Kleine al-oprijramp.
Binnenhoogte 147cm – Inrijhoogte 140cm
Eerste ingebruikname 04/2011 – km stand 8500km
Peugeotgarantie tot 04/2013
Prijs 18250 €
Freddy De Buck
Bijlokeweg 80 – 9070 Destelbergen
Tel: 09/228.10.77 – email:fr.debuck@gmail.com

BEKENDHEID ALS IN DE MAATSCHAPPIJ…
We krijgen vaak te horen bij een overleg, of veel personen die bellen naar de ALS Liga en zeggen dat de
ziekte niet veel naambekendheid heeft/krijgt. Iedereen vindt dat uiteraard spijtig. Wij willen graag deze
stelling eens verduidelijken. Op het secretariaat komen de laatste tijd meer en meer kranten, tijdschriften,
televisiemakers,… die een interview willen afnemen van een ALS-patiënt en/of zijn familie of een reportage
willen maken. Door de wet op de privacy nemen we eerst altijd contact op met de patiënt om zijn/haar
medewerking te vragen. Maar wij hebben het steeds zeer moeilijk om een patiënt te vinden die hierin
interesse heeft. We begrijpen maar al te goed dat het niet makkelijk is om het verhaal voor de camera te
vertellen. Dit vergt van ons telkens veel inzet en telefoons en vaak zonder resultaat.
Hierdoor gaan vele interessante mogelijkheden verloren om onze problematiek en deze rotziekte naar
buiten te brengen en meer bekend te maken bij het grote publiek. Daarom is de ALS Liga op zoek naar
patiënten die het wel zouden zien zitten om eens een interview te laten afnemen. Zo kan je ook eens je
mening zeggen en krijgt ALS ook meer naambekendheid…
Een goede tip is: je eisen stellen aan de journalist en te laten weten wat voor jou kan en niet kan, het artikel
eerst willen lezen vooraleer het gepubliceerd wordt,…
Ben jij hier wel voor geïnteresseerd?
Stuur dan een berichtje naar info@alsliga.be
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de nieuwe revolutie in zitsystemen
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Thuis blijven
met de til- en verzorgingssystemen van Handi-Move
SERVICE

7/7
• 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

Alle info op:
www.handimove.com

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
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BLAUWE PARKEERKAART
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.

ALS ZELF LEZEN EEN PROBLEEM IS.
LAAT HET U VOORLEZEN!
Luisterboeken gratis beschikbaar

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

VRIJSTELLING BTW OP VOERTUIGEN
PALS, indien jullie een voertuig wensen te
kopen en je hebt nog geen vrijstelling van
BTW via het FOD, dan kan je beter eerst een
aanvraag doen voor die vrijstelling BTW
vooraleer een voertuig aan te schaffen.
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 Assistentiebudget
aanvragen. Bij goedkeuring van de aanvraag
ontvang je het maximum PAB-budget om
zelf de nodige assistentie en ondersteuning
te organiseren. De budgethouder kan één of
meerdere assistenten in dienst nemen om te
helpen bij de ondersteuning voor ADL (assistentie dagelijks leven) bv. bij persoonlijke
hygiëne, lichaamsverzorging, huishoudelijke
taken, verplaatsingen, enz. maar in het bijzonder bij beademingsondersteuning, aspireren en nachtassistentie. Daarenboven bepaalt de patiënt zelf welke taken door welke
assistent 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 website. Je
vindt er gegevens over ALS en de behandeling van de ziekte, over onze vereniging en
de activiteiten die wij organiseren. 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 aflezen? Dit kan ook via onze
website.

HUISBEZOEKEN HUISARTS EN KINESIST GRATIS
VOOR PALLIATIEVE PATIËNTEN

Huisarts: zowel thuis als in een palliatieve eenheid moet je als palliatieve
patiënt geen remgeld betalen voor het bezoek van je huisarts.
Een attest van hem/haar volstaat.
Kinesist: Sinds 7-06-2007 is er een KB dat een tweede dagelijkse zitting
voor palliatieve thuispatiënten met zware aandoening mogelijk maakt. Deze tweede zitting mag slechts worden aangerekend als zij minimum 3 uur na de eerste werd uitgevoerd.
Door nomenclatuurnummer 564233 te gebruiken betaal je
geen persoonlijk aandeel en valt de verstrekking eveneens onder grote risico’s. Deze KB is met terugwerkende kracht vanaf
1-09-2006 geldig.
Sinds 1 mei 2009 moeten de andere palliatieve patiënten dan degenen die van het “palliatieve statuut” genieten, onder bepaalde voorwaarden geen persoonlijk aandeel meer betalen op de honoraria voor
een huisbezoek.
Deze reglementering geldt eveneens voor patiënten die in een instelling met een gemeenschappelijke woonplaats verblijven.
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HULPMIDDELEN

ALS MOBILITY & DIGITALK VZW UITLEENDIENST
Op deze pagina vind je terug hoe pALS een hulpmiddel bij ALS Mobility & Digitalk vzw gratis kunnen ontlenen.

DE ALS HULPMIDDELEN UITLEENDIENST
Eén van de redenen voor het ontstaan van deze eigen dienstverlening
is de lange wachttijd bij de overheidsinstanties. Door de administratieve
rompslomp bij de openbare instanties
moeten mensen met ALS vaak te lang
wachten op hun hulpmiddelen. Vandaar dat de beslissing i.v.m. het aangevraagde hulpmiddel dikwijls pas
toekomt wanneer de aandoening al
zodanig geëvolueerd is dat het aangevraagde hulpmiddel al niet meer functioneel is. Of met andere woorden door
het snel evolutieve aspect van de ALS
komt de beslissing vaak te laat.
Daarenboven moet je voor je 65ste
verjaardag ingeschreven zijn bij de
bevoegde instanties om aanspraak
te maken op tussenkomsten en/of
terugbetalingen bij de aankoop van
hulpmiddelen. Wanneer je na je 65 jaar
wordt getroffen door ALS dan moet je
bijna alles zelf bekostigen wat financieel een zware dobber is.
De ALS M&D werkt met geschonken
toestellen na overlijden van de pALS,
schenkingen van serviceclubs of door
ALS M&D aangekochte toestellen.
Al deze hulpmiddelen worden onderhouden en aangepast door specialisten, zodat de service optimaal en vakkundig verloopt.
Alle aanvragen voor reparaties en aanpassingen aan hulpmiddelen ontleend
bij ALS M&D moeten aangevraagd worden bij de organisatie zelf. De werken
worden enkel in opdracht van ALS M&D
uitgevoerd. Indien de reparaties niet via
ALS M&D verlopen of door nalatigheid
van de ontlener worden deze reparatiekosten sowieso niet ten laste genomen.

COMMUNICATIEHULPMIDDELEN
Overzicht hulpmiddelen voor
communicatie
r-JHIUXSJUFS
r1$TPGUXBSF

r-VDZ
r"MMPSB
r%VCCZ
r4QPDL
r.VEJLPN
r5FMMVT
r$BOPODPNNVOJDBUPS
r̾0PHCPMCFTUVSJOH FBww̾̾̾̾

Ben je een pALS met beginnende of
vergevorderde bulbaire problemen
laat het ons weten. We zullen dan samen zoeken naar een oplossing voor
je spraakproblemen. Blijven communiceren met familie, verzorgers en omgeving is van essentieel belang. Ook voor
pALS die wensen met de PC te werken
is er aangepaste software.

Naargelang de ziekte zich manifesteert en het toestel minder functioneel
wordt neem je terug contact op met
ons 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 doorverwijzing
voor een eventuele 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 secretariaat van de ALS M&D
uitleendienst. Zo kunnen wij andere
personen snel verder helpen. Enkel bij
terugbrenging op ons secretariaat kan
de waarborg worden teruggestort.
Nederlandstalige personen met ALS
kunnen ingeval van doorverwijzing
voor een eventuele bijkomende test
naar:
MODEM, Doornstraat 331, Wilrijk
tel.: 03 820 63 50
e-mail: modem@vzwkinsbergen.be

COMUNICATIE -TEST ! ! !
Personen met ALS kunnen bij de ALS
M&D vzw een communicatieapparaat
gratis ontlenen. De procedure verloopt
als volgt:
r"MT KF OPH HFFO MJE CFOU  MBBU KF EBO
gratis registreren bij de ALS Liga België vzw.
r/FFNDPOUBDUPQNFUPOT
r8F MFHHFO FFO BGTQSBBL WBTU PQ IFU
ALS secretariaat te Leuven.
r7FSWPMHFOTOFNFOXFHSBUJTFFOLMFJne test af om na te gaan welk apparaat
geschikt is.
r8BOOFFS EF UFTU UF HFDPNQMJDFFSE JT
kunnen wij u doorverwijzen naar adviesinstanties.
r*TIFUUPFTUFMWPPSSBEJHEBOLVOKFIFU
onmiddellijk meenemen en aan de
slag gaan.
r&FOXBBSCPSHWBOFVSPXPSEUCFtaald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.

Franstalige personen met ALS kunnen
ingeval van doorverwijzing voor een
eventuele bijkomende test naar:
CRETH, Rue de Bruxelles 61, Namur
tel.: 081 72 44 00
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be
MODEM en CRETH zijn geen commerciele instanties. Het zijn vzw’s die samen
met u zoeken naar praktische oplossingen voor jouw communicatieprobleem.
De testen van MODEM en CRETH zijn
niet gratis..

MOBILITEITSHULPMIDDELEN
Overzicht hulpmiddelen voor
mobiliteit
r(FTPGJTUJDFFSEFFMFLUSJTDIFSPMXBHFOT
r.BOVFMFSPMXBHFOT
r&MFLUSJTDIFTDPPUFST
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De ALS Mobility & Digitalk vzw dankt
ook alle familieleden en nabestaanden
die hulpmiddelen aan onze vereniging
schenken of schonken, waarmee wij tal
van andere patiënten tijdelijk verder kunnen helpen.

VOORWAARDEN BIJ UITLENING VAN
MATERIAAL

Wij beschikken over diverse elektrische rolwagens met aangepaste besturingssystemen. Deze worden gratis
ter beschikking gesteld van pALS in
afwachting van hun eigen rolwagen.
We beschikken over allerlei modellen,
gaande van gewone elektrische rolwagens met handbesturing tot de meest
gesofisticeerde rolwagens.

HULPMIDDELEN ALLERLEI
r5JMTZTUFNFO BDUJFWFFOQBTTJFWF ̾̾̾̾
r#BEMJGUFO
r8$EPVDIFTUPFMFO
r#MBEPNTMBHBQQBSBUFO
r&MFLUSJTDIWFSTUFMCBSFCFEEFO
r0NHFWJOHCFTUVSJOHTTZTUFNFO
r3FMBY[FUFMT
r"OUJEFDVCJUVTNBUFSJBBM
r3PMMBUPST
r3PMTUPFMGJFUT
r&MFLUSPOJTDIFUSBQQFOLMJNNFS
r"MUFSOFSJOHTNBUSBTTFO
Heb jij soms hulpmiddelen van ons in
bruikleen die door bepaalde omstandigheden niet meer gebruikt worden
of efficiënt zijn, bezorg ze ons dan zo
vlug mogelijk 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 de ALS
M&D vzw te schenken, geef dan een
seintje. Wij zorgen ervoor dat het bij de
gepaste persoon kan ingezet worden.

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

Bedrag
waarborg
80 EUR
120 EUR
40 EUR

Deze waarborg wordt teruggestort na
teruggave van het ontleende toestel.
Bij het ontlenen zijn deze toestellen
steeds in goede staat van werking,
gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelfsprekend verwachten wij dan ook dat
ze proper terugkomen. Het desinfecteren gebeurt op kosten van de ALS
M&D. Regelmatig worden er echter
hulpmiddelen teruggebracht die niet
proper zijn. Wij willen dan ook vragen
aan familie en vrienden van pALS er
op toe te zien dat de hulpmiddelen
schoongemaakt worden alvorens ze
in te leveren. Zo niet zullen wij jammer
genoeg de waarborg, of een gedeelte
ervan, moeten inhouden voor het betalen van de reinigingskosten.
Terzelfder tijd willen wij u attent maken
op het feit dat de uitgeleende hulpmiddelen niet altijd ten gepaste tijde
teruggebracht worden, maar soms
heel lang nadat de patiënt ze niet meer
gebruikt of kan gebruiken of na overlijden. Dit is niet alleen unfair tegenover
andere patiënten die misschien wachten op deze hulpmiddelen, maar ook
voor ons brengt dit problemen mee.
We zullen derhalve hiermee ook rekening houden bij het terugbetalen van
de waarborg.

Er wordt een contract opgesteld waarin het ontleende materiaal wordt genoteerd alsook de waarborg die werd
betaald. Aan de achterzijde van dit
contract staan de algemene voorwaarden vermeld. Zo blijven de ontleende
hulpmiddelen eigendom van ALS
M&D en bij niet-naleving van de voorwaarden heeft ALS M&D het recht een
huurprijs te vragen afhankelijk van het
type hulpmiddel of het hulpmiddel
terug te vorderen. 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.

UW AANVRAAG BIJ DE BELGISCHE
OVERHEIDSINSTANTIES

Bij het opstellen van uw eventuele aanvraag bij de door u gekozen instantie
(MDT, maatschappelijk assistent, …)
moet aandacht worden besteed aan
het snel en evolutieve karakter van ALS.
De aanvraag moet dan ook toekomstgericht zijn. Hiermee bedoelen wij dat,
wanneer je bijvoorbeeld een aanvraag
voor een rolwagen doet, deze ook mee
moet kunnen evolueren met de ziekte
en de daaraan verbonden aanpassingen. Vergeet niet dat het door de overheid aan u toegewezen apparaat pas
na 4 jaar kan worden vernieuwd.
Ook voor communicatieapparatuur
mag je zeker niet wachten tot je spraak
vrijwel volledig is weggevallen.
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap:
www.vaph.be/vlafo/view/nl/
Agence Wallonne pour l’intégration
des personnes handicapées:
www.awiph.be
Le Service bruxellois Phare –
Personne Handicapée Autonomie
Recherchée:
www.phare.irisnet.be
Brussels Aanmeldingspunt voor
personen met een handicap:
www.brap.be
Dienststelle für Personen mit
Behinderung:
www.dpb.be
RIZIV – INAMI:
www.riziv.fgov.be/homenl.htm
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GIFTEN VAN 01/11/2011 TOT EN MET 27/02/2012
Act in Time SCRL
Braine-L’Alleud
Aka-Mertens
Halle
Antenno Marketing Services Berchem
Arbuste-Poellaer
Kortenberg
Arys Sonja
Mechelen
Asselbergh Katrien
Laarne
Astena NV
Gentbrugge
Attentia Sociaal
Zwijnaarde
AXI NV
Willebroek
Bal Jan & Boone Helena
Berlaar
Beankens-Appermont Victor
Diepenbeek
Belgitrans asbl
Drongen
Bleeckx Ben
Mechelen
Blontrock Viviane
Oostende
Boehme-Debevere
Nieuwpoort
Boelpaepe Josph
Bruxelles
Boerjan Vicky
Lissewege
Boeve-Ide
Wervik
Boeve-Lemaire
Zedelgem
Boeykens Ilse
Kortrijk
Bogaerts August
Turnhout
Bom-Van Oeveren
Kapellen
Bossuyt-Albers
Kessel-Lo
Bourguignon Jacques
Mariakerke
Bourguignon-Mc Master
Gent
Bourguignon-Remmery
Gent
Buyle Nadind
Wondelgem
Bvba AVD Belgium SPRL
Thines
Bvba Van Nooten Advocaat Willebroek
Caers Paula
Turnhout
Callens Bart
Kortrijk
Caluwe-Demoor
Merelbeke
Castellino Productions nv
Hulste
Cavazzon Catharina
Bouwel
Cels Jozef
Heist-Op-Den-Berg
Cesar-Tilquin
Bruxelles
Claeyers Leen
Mechelen
Cleuren Gerda
Vlijtingen
CLS International NV
Vilvoorde
Cock Anne-Sophie
Dikkelvenne
Consert BVBA
Meerbeke
Conso Management
Kapellen
Cools Irma
Westerlo
Cooman Rafhael
Evergem
Coremans-Mattan
Haacht
Corveleyn Tomas
Kessel-Lo
Cox Stephanie
Meise
Crikemans Dirk
Leuven
Crommen Sieglinde
Merchtem
Csapo Zsuzsanna
Sint-Amands
De Backer Bert
Wetteren
De Baerdemaeker An
Gent
De Baerdemaeker Ignace
Laarne
De Bels Jean-François
Diksmuide

De Bruycker Philippe
Heusden
De Buck Dina
Gent
De Buck Freddy
Destelbergen
De Buck-Turchi
Destelbergen
De Canniere Frederik
Elsene
De Cauwer Harald
Mol
De Cleene Rosemarijn
Hove
De Coen Georgette
Embourg
De Dooy Jacques
Erps-Kwerps
De Heuvelrijders Klerken
Klerken
De Keersmaeker Catharina Sint-Niklaas
De Laat Alfons
Brasschaat
De Loose Monique
Deurne
De Muer-Snijders
Heindonk
De Nil Ernest
Opwijk
De Nil-Van Hemelryck
Opwijk
De Poot-Allosery
Rumbeke
De Potter Roger
Heverlee
De Schorre Benefiet
Kontich
De Schutter Gustaaf
Brasschaat
De Smet-Verbeke C
Herne
De Sutter Filip
Drongen
De Trazegnies-Wauman Destelbergen
De Vloo Gilberte
Knokke-Heist
De Wannemaeker Yannick
Destelbergen
De Weerdt Paul
Pepingen
De Wilde Anna
Antwerpen
De Wilde-Bracke
Wetteren
De Win Simon
Meise
De Win-Janssens
Mechelen
De Wit Michel
Antwerpen
De Witte Pierre Sint-Denijs-Westrem
De Zegher Paul
Zarren
Debaere-Vroman
Waregem
Debakker Pierre
Deerlijk
Debevere Elisabeth
Nieuwpoort
Dechamp Gilberta
Wuustwezel
Declercq-Vandemeulebroucke Brugge
Degens Rita
Brussel
Degreve Aline
Halle
Degrieck-Decombele
Torhout
Delporte-Hollevoet
Wijtschate
Deneef Jean
Gent
Deneef Victor
Lovendegem
Denissen Valeria
Deurne
Denys Bernard
Heverlee
Depaepe Etienne
Gembloux
Descheemaeker Roland
Langemark-Poelkapelle
Desmet Elsy
Deinze
Desnyder Hervé
Bertem
Devos-t’Kint
Oeselgem
Dewandeleer-Van Waeyenberg
Machelen

Dewilde Marc
Sint-Genesius-Rode
Dexia Eeklo-Gent-Oost CVBA
Sint-Amandsberg
D’Haese Ann
Berchem
Dhollander Kristiaan
Melsen
Dhondt-Derijcke
Lochristi
Dhondt-Van Audenhove Danny
Sint-Maartens-Latem
Dhondt-Van Hamme
Gent
D’Hoop Francis
Peruwelz
Dormaels-Van Den Bergh
Leuven
Doyen Jean
Bruxelles
Driessen Paula
Lanaken
Dufour Paul
Oudenaarde
Engelen Frans
Hoboken
Evers marc
Stroombeek-Bever
Fassin Nadine
Gent
Fastenaekels Walter
Koksijde
Fidicon BVBA
Heusden
Fifty One INT/Afd Gent
Melle
Fimop asbl
Bruxelles
Freson-Vrijsen
Brustem
Frippiat Celine La-Roche-en-Ardenne
Fun Belgium NV
Brugge
Gabriels Helena
Knokke-Heist
Garage Bouckaert Didier BVBA Kuurne
Geerts
Mechelen
Gem. Bestuur Tervuren
Tervuren
Gemeente Kluisbergen Kluisbergen
Gemeentebestuur van Lubbeek
Lubbeek
Gemeentebestuur van Zaventem
Zaventem
Germania Roodhooft
Nijlen
Geyssens Maria
Tielt-Winge
Gezins- en Welzijnsraad
Anzegem
Gezinsbond Afd Herzele
Herzele
GG Noor BVBA
Waasmunster
Gilis Angele
Geel
Gillijns-Peeters M & B
Duisburg
Gogne Flora
Brugge
Gommers Lore
Wuustwezel
Goossenaerts Denise
Antwerpen
Goovaerts David
Puurs
Grodent Veronique
Grace-Hollogne
Grootaert Johan
Gent
Guillemyn Johny
Kachtem
Gumpert-Visbecq
Hoeilaart
Haessaert Huguette
Destelbergen
Hamers-Dochez BVBA
Roeselare
Harry Dobbelaere
Wingene
Haverals-Dilles François
Vremde
Helincks Marie-Louise
Gent
Henau Marie
Geraardsbergen
Hendriks-Van Rooijen
Lubbeek
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Hendrikx Lieve
Heusden
Herman-Grillaert
Wondelgem
Hofmans Paula Sint-Katelijne-Waver
Hoorens Jan
Appelterre-Eichem
Huber Fraonçois
Deurne
Ingels Anne
Gent
IT.V BVBA
Heverlee
ITX
Heist-Op-Den-Berg
Jacobs-Couwels
Grobbendonk
Jansen Amelia
Meerle
Jansen Simonne
Zoersel
Kadine bvba
Antwerpen
Kenis Nelly
Lummen
Kerremans-Claes
Hemiksem
Keuppens Sophie
Gent
Kkrog VZW
Gent
Kuyper-Dechamp
Wuustwezel
Laarmans Brigitta
Mechelen
Lagache-Hubinon
Sombreffe
Lambrecht-Boucique
Dentergem
Larrange Annie
Lo-Reninge
Laureyssens Jeroen
Antwerpen
Lauwers-Louis
Mechelen
Le Begge Renee
Mechelen
Lemaire Jos
Oudenaken
Leybaert Jan
Mariakerke
Lievens Theo
Deinze
Lindekens Mariette
Deurne
Lions Club Klein-Brabant Willebroek
Lison Pierre
Ellezelles
Lissens Liliane
Tielt-Winge
Luystermans Elisa
Mechelen
Maebe Maria
Wolvertem
Manuel Paul
Limal
Mateusen Mathilda
Edegem
Meesters Omer
Schonberg
Merofin BVBA
Borsbeek
Mertens Dirk
Holsbeek
Mertens-Cichoka
Tervuren
Michiels Luc
Lubbeek
Michiels Maria
Tisselt
Milants Jan
Diepenbeek
Mollen Maria
Berlaar
Morjean Ghislaine
Kortrijk
Mortele-Maet
Hooglede
Mulleners-Coenen
Tongeren
Mylene NV
Heist-op-den-Berg
Natuursteen Ingels
Laarne
NET IT nv
Zottegem
Neyens Maria
Puurs
Nimmegeers-Deygers
Merelbeke
Nullens-Leenders
Kessel-Lo
Nuyttens-Vanden DriesscheDubai-UAE
NV Wijckmans
Kwaadmechelen
OKA Holding BV
Rotterdam (NL)
Okra Trefpunt Goede Herder
St-Katelijne-Waver
Olivie Anne
Antwerpen

Open VLD Laarne-Kalken
Kalken
Oudermans Patricia
Schoten
Palmaers-Van Den Eynde
Veerle
Pauwels-Rasschaert
Laarne
Peeters Gerda
Brasschaat
Peeters Jan
Mol
Peeters Petra
Koersel
Peeters Rondou Dimitri Mar Wijgmaal
Petit-Willocx D & M
Waterloo
Picart Paula
Vilvoorde
Provoost Gilbert
Nieuwpoort
Quartier Ann
Heverlee
Quintens Lode
Everberg
Ramman Marie-Louise
Gistel
Rijken-Beckers
Mol
Robert K, Verschraegen
Gent
Roelandt Arie
Haaltert
Roelstraete Gilbert
Menen
Roesems Willy
O-L-Vr-Lombeek
Roevens Joseph
Damme
Roex-Remont
Maaseik
Rogiers Viviane
Maasmechelen
Roman Iris
Sint-Martens-Lierde
Rosvelds-Dillen Emilie
Herent
Rousseaux Marie
Dave
Ryken-Beckers
Balen
Saey Eric
Roeselare
Sagaert Agnes
Waregem
Sandeman John
Hoeilaart
Sanders Elisabeth
Tervuren
SAS Institute NV
Tervuren
Scailteur Veronique
Woluwe-Saint-Pierre
Schamp-Dhont
Oudenaarde
Scheiris-Roelants
Oordegem
Schelfhout Lydia
Kemzeke
Schots Frederic
Tielt-Winge
Schroyens Lucienne
Antwerpen
Selleslags Marc
Mechelen
Sinove Monique
Wetteren
Six-Deltombe
Ieper
Sje Dhollander
CB Amsterdam
Smeets Ellen
Schoten
Smet Ellen
Sint-Niklaas
Solie Gilbert
Gent
Spiritus Marie-Jeanne
Kortenberg
Steurs Heidi
Holsbeek
Stevens-Bervoets
Schoten
Stokmans-Riga
Genk
Storkebaum Erik
Lier
Stubbe-Becue
De Haan
Stylin’ Art NV
Wijnegem
Suetens Annyta
Lier
Swinnen Isidore
Rillaar
Tange Patricia
Lovendegem
Ten Beaufort BVBA
Schoten
Teughels Marie Sint-Katelijne-Waver
The Belgian NV
Wolvertem

Theeten-Franck
Rixensart
Thienpont Beatrice
Gent
Thierie Mady
Galmaarden
Thiry Karl
Lubbeek
Toelen Edwin
Velm
Toorman Paulina
Zaventem
Torfs-Onzia
Rumst
Torfs-Van Houtven
Wilrijk
Tourne Julien
Londerzeel
Triquoit Ludwig
Lessines
Truyts Jozef
Berchem
United Funds For Belgium
La Hulpe
Uytdenhouwen-De CockBeveren-Waas
Uyttebroeck Imelda
Linter
Van Ammel August
Kasterlee
Van Anraad Lisette
Maaseik
Van Caekenberghe Godelieve Ninove
Van Calster Maria Paula
Haacht
Van Cattendijck Leontina
Merksem
Van De Plas Paul
Holsbeek
Van De Velde
Sint-Amandsberg
Van Den Bosch Dirk
Wetteren
Van Den Broeck-De Breucker
Buggenhout
Van Den Hauwe Tom
Aalst
Van Den Steen Frieda
Brasschaat
Van Der Straeten Patrick
Opwijk
Van Deurzen-Walda Andreas
Hamont-Achel
Van Driessen Mieke
Merelbeke
Van Dyck Wilfried
Balen
Van Elsacker-Mortelmans Zandhoven
Van Endert Jozef
Lommel
Van Gucht-De Boeck
Baasrode
Van Hauwenis-De Win
Willebroek
Van Hemelrijck-Tourne
Londerzeel
Van Hemelryck Bart
Londerzeel
Van Hemelryck-Van Nimmen
Wolvertem
Van Herck-Van Belleghem
Neerpelt
Van Hul-De Buyser
Antwerpen
Van Laer Josee
Antwerpen
Van Lierde Bernard
Zottegem
Van Maldeghem-Delanoo Brasschaat
Van Maldergem Catharina Kessel-Lo
Van Nieuwerburgh Julia
Gent
Van Oppen-Vandersmissen
Linter
Van Steen Geert
Hamme
Van Tichelen-Van Leuven W Tongeren
Van Trimpont Dirk
Geraardsbergen
Van Vyve-Maisin
Lasne
Vande Velde Etienne
Merksem
Vande Velde Myranda
Aspelare
Vanden Bussche Cecile
Gistel
Vandenhoudt-Meeusen Antwerpen
Vander Elst Marie
Herent
Vanderwegen Leo
Bierbeek
Vandessel-Stockmans
Wijmaal
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Vanfleteren
Oostende
Vanhauwaert-Wylin
Wevelgem
Vanhove Ivan
Evergem
Vanlerberghe Bart
Gent
Vanooteghem-Cambier
Wevelgem
Vanroose Inge
Drongen
Vanslembrouck Willy
Bekegem
Vekemans-Peeters
Herentals
Verbeke-De Rouck
Wichelen
Verbelen Mireille
Izegem
Verboven Maria
herentals
Verbrugghe Anny
Kortrijk
Vercauteren Erik
Hamme
Verellen-Belmans
Westerlo
Verhaegen-Dils
Onze-Lieve-Vrouw-Waver
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Vermeyen Bram
Kessel-Lo
Verspecht-Haesaert
Destelbergen
Veyt Danielle
Lebbeke
VH Information Systems BV
H/O Jet Reports Benelux Tilburg (NL)
Vinckier Bea
Roeselare
Vleugels Denise
Leuven
Vrijs Guy
Paal
Vroman-Vervaeke
Waregem
VZW Lions C. Tessenderlo/SK
Tessenderlo
Vzw Vpw Gew, Erps
Erps-Kwerps
Wallecam Erna
Leuven
Wamo BVBA
Merchtem
Waterschoot-Bruyns
Bornem
Wauters Carlo
Geel

Weijtjens-Pieters
Bocholt
Willems-Decoene
Liedekerke
Winne Monique
Brugge
Wittens Josephine
Bonheiden
Wittorski Henri
Boncelles
Wuyts Albert
Zellik
Wuyts Myriam
Gent
Wynants-Van Den Eynde
Westerlo
Xana BVBA
Lochristi
Zelck Pierre
Oostduinkerke
Ziekenzorg Laarne
Laarne
Zwaenepoel Lia
Wondelgem

V OORSTEL VAN DE ALS L IGA B ELGIË 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 door storting op
rekeningnummer 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 40 euro of meer 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.

UW GIFT IN HET ALS-ONDERZOEKSFONDS
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 ‘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 ontvangt U tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320
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GIFTEN FISCAAL AFTREKBAAR : MINIMUMBEDRAG 40 EURO VANAF 1 JANUARI 2011
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).

de laatste maanden, moet het minimumbedrag van giften tenminste
40 euro op jaarbasis bedragen, om
in aanmerking te komen voor fiscale
aftrekbaarheid.

Vanwege de stijging van de index
van de consumptieprijzen tijdens

Deze verhoging gaat in vanaf 1 januari
2011.

Behalve voor nieuwe permanente 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.

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

oog op sponsoring, tickets, gadgets,
e.d. kan geen fiscaal attest afgeleverd
worden vermits er iets tegenover staat
voor de schenker.

De schenker mag dus geen enkel voordeel ondervinden (eventueel iets van
zeer geringe waarde, zoals een plooifoldertje, een brochure,…).

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

Dat wil dus zeggen dat voor de giften
die, geheel of gedeeltelijk, een prestatie of een tegenwaarde vertegenwoordigen, er geen fiscaal attest kan
uitgeschreven worden door de Liga,
noch voor de totaliteit, noch voor een
gedeelte van de gestorte sommen.

Er mag ook geen fiscaal attest afgeleverd worden voor stortingen die ontstaan zijn uit collectieve geldinzamelingen en die dus niet voortkomen van
individuele schenkers.

Zo mag een gift, waarvoor een fiscaal
attest afgeleverd wordt, slechts een
belastingsvoordeel opleveren voor de
schenker(s) wanneer deze afgestaan
wordt zonder tegenwaarde. Bv. Wanneer een gift gedaan wordt met het

Materiële zaken kunnen ook niet omgezet worden in geldwaarde om een
fiscaal attest te bekomen.

Ook niet voor stortingen die niet rechtstreeks op de rekening gestort werden
van waaruit een fiscaal attest kan uitgeschreven worden.

NALATENSCHAP EN DUO-LEGATEN
NEEM DE ALS LIGA BELGIË VZW OP
IN UW TESTAMENT

Meer en meer mensen beslissen al bij
leven 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 ontslaan van de
betaling van successierechten, 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 geven ze het al dan
niet bij een notaris in bewaring.

Legaten zijn onderworpen aan successierechten. Erfgenamen in rechte lijn
(in Vlaanderen zijn dat kinderen, echtgenoten 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 eerste 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
mogelijk om uw erfgenamen minder successierechten 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 verlaagd 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 volledige bezit naar de Staat.
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 tes-

giften

tament schrijven met vermelding van
datum en handtekening.
Hierin laat u een deel van uw bezittingen na aan één of meerdere personen; het resterende gedeelte schenkt
u aan de ALS Liga, die verplicht wordt
de successierechten te betalen die verschuldigd zijn voor uw ganse nalatenschap. Het bedrag hiervan hangt af van
het bedrag van de nalatenschap en de
graad van verwantschap tussen de erflater en de erfgenamen.
Organiseer het testament zo dat het
legaat verkleint voor de erfgenaam die
volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat
voor de erfgenaam die een lager belastingtarief 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 voordelig als
de erfgenamen hoge successierechten
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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 successierechten 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 successierechten
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) ontvangt netto
9.480 euro.
Hoe hoger het vermogen, des te groter
het voordeel voor de erfgenamen.
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

successierechten en krijgt elk van hen
netto 35.833 euro. Wanneer 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 netto, elk
4.167 euro meer. De ALS Liga België
betaalt alle successierechten en houdt
zelf 13.700 euro over, een waardevolle
schenking waarmee de Liga ALS-patiënten kan ondersteunen.
Bij zeer hoge vermogens levert het duolegaat zelfs voordelen op voor erfgenamen
in rechte lijn.
Maria wenst haar enige zoon Karel
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 België 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.

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.
Er bestaat niet zoiets als een te kleine donatie! Iedere cent helpt.
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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 onderzoeken kunnen gelezen worden op de website
van de ALS Liga.

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

www.alsuntangled.com
ZEBRAVISSEN ALS MODEL VOOR ONDERZOEK NAAR HET MECHANISME EN
BEHANDELING VAN ALS
Wim Robberecht
Laboratorium Neurobiologie, Experimentele Neurologie, KU Leuven, en Vesalius Research Center, VIB, Leuven
Het meeste onderzoek naar de oorzaak, het mechanisme en de behandeling van ALS gebeurt aan de hand van
muizen en in mindere mate ratten, die een stuk erfelijk
materiaal hebben ingeplant gekregen dat ALS veroorzaakt (een abnormale vorm van SOD1 bijvoorbeeld).
De ziekte die deze dieren ontwikkelen is inderdaad erg
gelijkend op ALS bij de mens, al zijn er wel een aantal
lastige verschillen. Veel onderzoeksvragen kunnen aan
de hand van deze proefdieren aangepakt worden. Voor
sommige problemen zijn muizen en ratten minder geschikt.
Er is bijvoorbeeld
een
verrassend
grote variabiliteit
in ALS. Sommige
mensen krijgen
de ziekte op jonge
leeftijd,
andere
op latere leeftijd.
Soms verloopt de
ziekte erg agressief, dan weer vrij
mild. Zelfs tussen
patiënten
met
ALS uit dezelfde
familie, zijn deze
verschillen
erg
groot. Het is erg
belangrijk te ontdekken waarop deze verschillen gebaseerd zijn. Immers,
als we zo’n factoren met een geneesmiddel zouden kunnen
beïnvloeden, kunnen we misschien de ziekte tegenhouden,
zelfs zonder de precieze oorzaak te kennen.

Om zo’n factoren te identificeren, dient men het effect na te
kijken van een groot aantal erfelijke factoren op het verloop
van de ziekte in diermodellen. Daarvoor heeft men begrijpelijkerwijze een groot aantal dieren nodig. Het onderzoek van
ratten en muizen is in eerste instantie niet echt geschikt voor
dit soort onderzoek. Het gaat te traag: het duurt namelijk
een half jaar tot een jaar vooraleer deze dieren ziek worden.
Bovendien is de aankoop, het transport en het onderhoud
van deze dieren is erg duur.
Daarom trachten onderzoekers diermodellen te ontwikkelen
die klein, goedkoop en gemakkelijk te manipuleren zijn. Sommigen hebben een model in de vlieg ontwikkeld, anderen hebben zelfs wormen en gisten gebruikt. Al die modellen hebben
voordelen, maar ook nadelen. Wij hebben gekozen om een
model in de vis te ontwikkelen, omdat vissen dieren zijn met
een zenuwstelsel dat in feite erg lijkt op dat van de mens.

ALS-jeblief
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Zo hebben we in het laboratorium neurobiologie een vissenmodel ontwikkeld voor ALS, geassocieerd met erfelijke
afwijkingen in SOD1 en TDP-43, twee gekende oorzaken van
ALS in de mens. De abnormaliteiten die door deze gemuteerde genen veroorzaakt worden, kunnen in de vis al ongeveer 1 dag na de bevruchting opgespoord en gemeten
worden. De bevruchting en ontwikkeling van de vis gebeurt
immers vrij in het water.

➩
➩

Door een groot aantal
genen uit te schakelen
in de vis, worden die erfelijke factoren gevonden die afwijkingen die
model staan voor ALS.

Zebravissen zijn klein en hun zenuwstelsel is goed bestudeerd (links). De afwijkingen van de motorische zenuwen
veroorzaakt door ALS-genen in de vis tot expressie te brengen, zijn gemakkelijk te kwantificeren (boven).
In de vis kan men snel en efficiënt de interactie tussen factoren onderzoeken die een rol spelen bij ziekten van het zenuwstelsel. Zo kon in het laboratorium de invloed van progranuline en vascular endothelial growth factor (VEGF) op de
nadelige effecten van erfelijke afwijkingen in SOD1 en TDP-43
worden nagegaan. Dit is belangrijk omdat VEGF momenteel
als mogelijk geneesmiddel voor ALS wordt onderzocht.
Om factoren te vinden die ALS kunnen beïnvloeden zoals
hoger uitgelegd, hebben we verder van een 300-tal genen
nagekeken of ze de ALS-geassocieerde abnormaliteiten in
de vis kunnen ten goede kunnen beïnvloeden of zelfs neutraliseren. Op die manier hebben we vijf kandidaten gevonden: factoren die de afwijkingen in de vis die model staan
voor ALS kunnen opheffen.
Het is natuurlijk van het grootste belang om telkens men
iets gevonden heeft in de vis, na te kijken of de gevonden
afwijkingen ook in de muis of de rat een rol spelen, en uiteraard moet uiteindelijk datgene dat in deze modellen bevestigd wordt, ook nagekeken worden bij de mens. Vandaar dat
de medewerking van patiënten aan het wetenschappelijk
onderzoek zo essentieel is.

In recent onderzoek hebben we daarom bestudeerd of
die factoren die bij de vis de ALS-afwijkingen ‘corrigeren’,
dat ook bij de muis doen. Door het gen van één van deze
factoren in de muis uit te schakelen, hebben we inderdaad kunnen aantonen dat de effecten gevonden in de
vis evenzeer gelden in de muis. Interessant genoeg blijkt
uit de resultaten van onderzoek bij de mens dat de gevonden factor een rol te speelt in het bepalen van de leeftijd
waarop ALS zich manifesteert, en blijkt hij bovendien van
invloed te zijn op de agressiviteit van de ziekte. In lopend
onderzoek in de muis en de rat trachten we na te gaan
of geneesmiddelen die deze factor beïnvloeden, ook het
ziekteverloop kunnen veranderen.

Het onderzoek van vismodellen is dus belangrijk om
het mechanisme van ALS te onderzoeken, factoren te
ontdekken die het ziekteproces beïnvloeden, en om
mogelijke behandelingen uit te proberen. Zo staan het
onderzoek van FUS op het onderzoeksprogramma, een
ander gen dat ALS veroorzaakt, en in het bijzonder ook
de studie van de erfelijke veranderingen in C9ORF72,
het nieuw ontdekte ALS-gen. Dit laatste is erg belangrijk omdat we schatten dat één op tien patiënten met
ALS deze afwijking draagt, onafgezien van het feit of de
ziekte in de familie voorkomt of niet.
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Er zijn natuurlijk nog andere modellen voor ALS. Zo gebeurt ook interessant onderzoek aan de hand van motorische neuronen en hun steuncellen
die in een schaaltje in het laboratorium gekweekt worden. Echter, ook die
cellen zijn afkomstig van ratten en
muizen. Recent onderzoek toont echter aan dat we (huid)cellen van ALS
patiënten kunnen reprogrammeren
zodat ze motorische neuronen gaan
vormen. Het is nog onzeker of deze
gereprogrammeerde cellen van ALS
patiënten iets over ALS zullen leren,

maar vele onderzoekers hebben hun
hoop hierop gesteld. Het zou in alle
geval een mooie methodologische
stap vooruit zijn, moesten we deze
cellen als modellen kunnen gebruiken.
Geen enkel van de besproken modellen is ideaal, allemaal hebben ze vooren nadelen. Het vissenmodel heeft
het voordeel dichter bij de mens te
staan dan vlieg, worm of gist, en een
“levend” model te zijn. Het heeft het
nadeel dat onderzoekers over aquaria

moeten beschikken, en een hoogkwalitatief verversingssysteem moeten
installeren. Gelukkig zijn die beschikbaar door de inspanningen van de KU
Leuven en van het Vlaams Instituut
voor Biotechnologie (VIB). De ALS Liga
draagt via haar fonds “A cure for ALS” in
belangrijke mate bij tot dit onderzoek
door financiële steun waarmee aquaria zijn aangekocht om dit onderzoek
mogelijk te maken. Het laboratorium
neurobiologie is de ALS Liga en alle patiënten bijzonder dankbaar voor deze
bijdrage.

NIEUWE PARKEERKAARTEN: EENVOUDIGERE AANVRAAG, SNELLERE LEVERING EN
BETER BEVEILIGD TEGEN MISBRUIK
Vanaf 27/02/2012:
– verloopt het aanvragen van een
parkeerkaart eenvoudiger,
– zult u de kaart sneller ontvangen,
– is de nieuwe kaart beter tegen misbruik beveiligd.

WAAROM?
Eenvoudigere aanvraag
Tot gisteren kreeg de persoon die een
parkeerkaart aanvroeg en die er recht
op had een formulier dat hij ons moest
terugsturen voorzien van een identiteitsfoto en een handtekening. Vanaf
vandaag zult u, als u een parkeerkaart
aanvraagt en als u daar recht op hebt,
geen enkel formulier meer moeten invullen:
r u moet ons geen identiteitsfoto
meer opsturen (in principe krijgen
we die via het Rijksregister, als dat
niet mogelijk is vragen wij u om er
ons een op te sturen),
r als u uw kaart ontvangt, moet u ze
alleen nog ondertekenen in het
daarvoor voorziene vakje (een handtekening vooraf is niet meer nodig).
De aanvraagprocedure van de parkeerkaart werd vereenvoudigd door het ministerieel besluit van 23 juni 2011 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 23 januari 2012).

Snellere levering
Wij verifiëren eerst of u wel recht hebt
op de parkeerkaart. Als na deze verificatie vaststaat dat u recht hebt, zal
het nog ongeveer twee weken duren
vooraleer u ze thuis zult ontvangen
(de firma die de kaart maakt zal ze
naar u sturen).
De leveringstermijn hangt dus af van
het feit of u al officieel erkend bent of
niet:
r als u door ons al officieel erkend
werd als persoon met een handicap
kunnen wij onmiddellijk nagaan of u
recht hebt op de parkeerkaart,
r als u al officieel erkend werd als invalide of als persoon met een handicap
door een andere juridische of administratieve instantie (Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, het Fonds
voor Arbeidsongevallen,…) zult u
ons eerst het bewijs moeten sturen
dat u al erkend bent opdat we kunnen nagaan of u recht hebt op de
parkeerkaart.
Als u nog niet officieel erkend bent als
persoon met een handicap (niet door
ons, noch door een andere instantie),
of als u niet meer door ons bent erkend
(omdat u een erkenning van bepaalde
duur had) zullen wij uw handicap eerst
moeten evalueren om na te gaan of u
wel recht hebt op de parkeerkaart.

Beter beveiligd tegen misbruik
De nieuwe kaarten die vanaf vandaag
afgeleverd worden zijn beter beveiligd
tegen misbruik:
r dankzij een hologram (een driedimensionale (3D) foto, zoals op
de identiteitskaart) waardoor ze
moeilijker te fotokopiëren zijn: er
zal dus minder gefraudeerd kunnen worden en u hebt dus meer
kans om een voorbehouden parkeerplaats te vinden om uw auto
te parkeren,
r dankzij een uniek serienummer:
als we een duplicaat moeten afleveren omdat de kaart verloren
of gestolen is, zullen wij aan het
duplicaat een ander serienummer
geven. Het oude serienummer zal
dus niet meer geldig zijn en niemand (niet de vinder van de verloren parkeerkaart, noch de dief ) zal
de kaart dus onrechtmatig kunnen
gebruiken.
En de kaarten die al voor 27/02/2012
in gebruik zijn?
De kaarten die voor 27/02/2012 afgeleverd werden blijven geldig tot aan de
datum vermeld onder het symbool van
de persoon in een rolstoel. De houders
van deze kaarten moeten dus geen
nieuwe kaart aanvragen.

ALS-jeblief
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HET VERSCHIL TUSSEN MS EN ALS
ALS ER EEN MEDICIJN OP DE MARKT KOMT
VOOR MS, WERKT DIT DAN OOK BIJ ALS?

schap niet door, en de bedoelde actie
vindt nooit plaats.

Het korte antwoord is, spijtig genoeg,
nee. Maar om het waarom te begrijpen
is het belangrijk meer te weten over de
verschillen tussen multiple sclerose (MS)
en Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS).

Bij ALS vertoont het pad van de hersenen naar het ruggenmerg ook “sclerose”,
maar dat is omdat zowel de zenuwcellen
als hun verbindingsaxonen degenereerden en verdwenen. Beide impliceren
wat “verharding” of sclerose (verlies van
myelineverpakking) maar door twee totaal verschillende mechanismen.

Dikwijls horen we dat de mensen het
verschil tussen deze twee aandoeningen niet goed begrijpen en dus te vaak
een verband leggen omdat beide het
woord “sclerose” in hun naam dragen.
Beide tasten zij het centraal zenuwstelsel (de hersenen en het ruggenmerg)
aan en beide kunnen significante verlamming veroorzaken, immobiliteit en
ernstige handicaps. Oppervlakkig gezien zouden ze de indruk kunnen wekken tot dezelfde ziektefamilie te behoren zodat eenzelfde medicatie zou
kunnen gebruikt worden.
MS is een auto-immuunziekte die
schade teweeg brengt aan zenuwen
via het lichaamseigen immunitair
verdedigingssysteem dat zich keert
tegen zichzelf. De immuuncellen van
het lichaam vallen de myelineschedes aan, de beschermingslaag die de
axonen van de zenuwcellen omringt.
Wanneer die zenuwbedekkende laag
wordt beschadigd dan vertragen, of
zelfs stoppen, de elektrische zenuwsignalen die een deel van de hersenen verbinden met een ander. Stel
u dat voor als een elektrische “kortsluiting” binnen in het centrale zenuwstelsel. Als het elektrisch signaal
wordt gestopt, dan komt de bood-

Bij MS kunnen de symptomen komen
en gaan, dikwijls met lange perioden
van weinig of totaal geen symptomen.
Bij ALS is duidelijke progressieve verzwakking de regel. De meeste mensen
met MS, met minimale handicap, zullen
met gepaste behandeling blijven stappen en functioneren gedurende 20 jaar
of meer nadat zij de aandoening ontwikkelen.
Sommige van de symptomen van MS
kunnen ALS nabootsen: spierspasmen,
moeite om de armen of benen te bewegen, en spraak-, kauw- en slikmoeilijkheden. MS heeft de neiging meer vrouwen
aan te tasten dan mannen, terwijl dat bij
ALS net omgekeerd is. MS wordt typisch
vroeg in het leven vastgesteld, tussen 20
en 40 jaar, terwijl ALS het meest wordt
vastgesteld bij de zestigers.
Wanneer neurologen aan het uitmaken zijn of een persoon MS heeft, dan
kunnen ze meer definitieve resultaten
van testen (bijv. NMR) vinden om de diagnose te bevestigen dan bij ALS. Zo
kan bijv. een persoon met MS in het
ruggenmerg witte bloedcellen heb-

ben, evidentie van een chemische afbraak van myeline, en een teveel aan
antilichamen, wat kan worden vastgesteld door een ruggenmergpunctie.
Frequent kan men zelfs het verlies van
myeline zien op NMR-scans bij MS.
De geneesmiddelen die worden gebruikt om de progressie van MS te vertragen omvatten interferonen (zoals
Betaseron®), Copaxone®, en soms methotrexaat of andere chemotherapeutische benaderingen.
Zij worden allemaal gebruikt om de
auto-immune aanval, die bij MS de oorzaak van de dysfunctie is, te reduceren.
Het is onwaarschijnlijk dat geneesmiddelen voor MS van aard zijn mensen
met ALS te kunnen helpen; zij zijn allemaal ontworpen om het immuunsysteem op een of ander niveau te moduleren.
Er zijn pogingen geweest om het impact te beoordelen dat chemotherapeutische middelen en andere immuuntherapieën hebben op ALS, maar
zij bleken niet effectief te zijn in het
stoppen van de progressie van de aandoening. Er is weinig evidentie dat die
geneesmiddelen werken bij mensen
met ALS. Het is nog altijd het doel van
onderzoek dat we ooit voor ALS even
werkzame geneesmiddelen zullen
hebben als er nu zijn voor MS.
Vertaling: Hendrik Clara
Bron: The Exchange

RILUZOLE (RILUTEK) WERKT HET?
Als je met verschillende ALS-specialisten spreekt over het medicament zal de
ene er niet achter staan en de andere
wel. Mensen die het nemen zijn er niet
van overtuigd dat het hen zal helpen.
ALS-deskundigen kunnen van mening
verschillen over de relatieve waarde
ervan. In essentie komt het neer op
het glas zien als halfvol of als halfleeg.

Riluzole (Rilutek®) is frustrerend omdat het geen perfect geneesmiddel
is, en het voortschrijden van ALS niet
stopt. Maar, kort gezegd, de meeste
raden het aan en zitten dus in het halfvol kamp. De evidence-based richtlijnen voor de behandeling van ALS
zoals ontwikkeld door de American
Academy of Neurology (AAN) besluiten dat Riluzole veilig is en effectief in

het vertragen van de ziekteprogressie
en aangeboden zou moeten worden
aan alle ALS-patiënten.
Wanneer we kijken naar de originele
studies van de jaren ’90 met als doel
FDA-erkenning te krijgen voor het
geneesmiddel, en de daaropvolgende studies sindsdien, dan blijken de
voordelen van het nemen van Riluzole
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consistent te zijn. De bijsluiter, die altijd conservatief is, zegt dat de medicatie drie maand overlevingsvoordeel
biedt- -betekenend dat je waarschijnlijk drie maand langer leeft dan wanneer je het medicament niet neemt.
Maar verscheidene studies uitgevoerd
in de laatste paar jaren geven aan dat
de overlevingswinst in feite groter kan
zijn. Het lijkt ook zo te zijn dat het onmiddellijk starten met de medicatie
zodra de diagnose is gesteld voordelen zou kunnen bieden. Bovenop de
– weliswaar matige – verhoging van
de levensverwachting die Riluzole kan
bieden, beweren sommige mensen
dat ze zich beter voelen wanneer ze de
medicatie nemen. Sommigen zeggen
dat ze meer rustbiedende slaap ervaren en anderen voelen dat het fasciculaties beheerst. De grote meerderheid

van mensen met ALS nemen Rilutek.
Voor bepaalde mensen zijn er ook nadelen aan het medicament verbonden.
Sommigen kunnen het gewoon niet
verdragen; ze voelen zich vermoeid en
uitgeput. Natuurlijk is het moeilijk te
weten of die symptomen bijwerkingen
zijn van Riluzole of gewoon deel uitmaken van wat mensen met ALS dikwijls
ervaren. Soms lijken mensen die wat
ouder zijn meer gevoelig aan die bijwerkingen dan anderen.
Het is belangrijk de leverfunctie-enzymen op te volgen tijdens de eerste
paar maanden (de huisarts kan dat
makkelijk doen), maar er is gewoonlijk
geen permanente leverschade. Starten met slechts 50 mg per dag, om
dan na een week over te gaan op 50
mg tweemaal daags is ideaal. Studies

bevestigen dat 100 mg beter is dan
50 mg, en dat 200 mg geen bijkomend
voordeel brengt.
En Riluzole is duur. Zonder verzekering of derde-betaler kan de eigen kost
350 euro per maand bedragen.
Geen enkele medicatie of behandeling zou als alleenstaand mogen beschouwd worden als men te maken
heeft met ALS. Het beste is de aandoening te lijf te gaan met een grondige
aanpak met inbegrip van voedingsmaatregelen, ademhalingstherapie en
-ondersteuning, fysieke behandeling,
bezigheidstherapie, sociale ondersteuning en jawel, Riluzole.
Vertaling: Hendrik Clara
Bron: The Exchange

HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN VAN MUTUALITEITEN IN 2012:
DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING
OF ZIEKTE

De wet van 26 april 2010, die de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten gelijk moet schakelen met de hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars,
laat de ziekenfondsen vanaf 1 januari
2012 vrij om nog een dekking aan te bieden voor de kosten van voorafbestaande
aandoeningen. Deze vrije keuze betekent voor personen met een chronische
ziekte of handicap echter een achteruitgang van hun sociale bescherming.
Daarom voorziet de Federale Regering
een vrijstelling van de jaarlijkse taks
voor de hospitalisatie-verzekeringen die
een dekking voor de kosten van vooraf
bestaande aandoeningen bieden indien
aan volgende criteria wordt voldaan:
r toegankelijkheid voor kandidaten
die de leeftijd van 65 jaar nog niet
bereikt hebben;
r in de waarborgen worden kosten
van vooraf bestaande ziekten of
aandoeningen niet uitgesloten (met
uitzondering van supplementen
voor een eenpersoonskamer);
r personen met een vooraf bestaande
aandoening moeten geen bijpremie
betalen;

r de overeenkomst mag geen wachtperiode van meer dan 12 maanden
voorzien.
De nieuwe wetgeving en de mogelijkheid tot een vrijstelling van taks,
hebben er toe geleid dat de mutualiteiten sinds januari 2012 hun dekking
inzake vooraf bestaande aandoeningen veranderd hebben. Het Vlaams
Patiëntenplatform maakte daarom
een vergelijking op basis van enkele
specifieke vragen (vergoeding ten
gevolge van een vooraf bestaande
aandoening? Komt deze laatste in
aanmerking voor de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten? Wordt de tussenkomst beperkt
in bedrag of tijd? Worden de kosten
van geestes- en zenuwziekten terugbetaald?)
Vraag de vergelijking van bovenstaande elementen op bij het Vlaams
Patiëntenplatform vzw.

DEKKING VOORAFBESTAANDE AANDOENING
OF ZIEKTE BIJ HOSPITALISATIE

Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een hospitali-

satie ten gevolge van een vooraf bestaande aandoening of ziekte?
Bij alle mutualiteiten zien we een integrale vergoeding bij keuze voor een
gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer terwijl bij de keuze
voor een eenpersoonskamer de vergoeding verschilt naargelang van de
mutualiteit.
Na welke wachttijd kan iemand die
zich in 2012 voor de eerste keer aansluit bij de hospitalisatieverzekering
van één van deze mutualiteiten genieten van deze vergoeding?
Met uitzondering van de Lib. Mut
en Onafhankelijke Ziekenfondsen
(6 maanden) bedraagt de wachttijd bij
de andere Mutualiteiten 3 maanden.
Opgelet: Een wachttijd kan wegvallen
of in vermindering worden gebracht
indien je voorheen ononderbroken
aangesloten was bij een andere hospitalisatieverzekering. Ga ook na of je
hospitalisatieverzekering de medische
kosten vóór en na een gewaarborgde
ziekenhuisopname dekt.
DE WAARBORG AMBULANTE KOSTEN VOOR ERNSTIGE ZIEKTEN IN GEVAL VAN EEN VOORAFBESTAANDE
AANDOENING

ALS-jeblief
De meeste hospitalisatieverzekeringen
vergoeden behandelingen buiten een
ziekenhuisopnamevoor ernstige ziekten.

Welke ernstige ziekten kunnen rekenen op de waarborg ambulante kosten en tot welk grensbedrag worden
deze ambulante kosten vergoed?
De Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant en bepaalde
formules van de hospitalisatie-verzekering van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en de Onafhankelijke Mut.
bieden geen waarborg ambulante
kosten voor ernstige ziekten aan. De
CM en de Soc Mut doen dit wel (ALS is
opgenomen).

Of de verzekerde recht heeft op de
bovenstaande waarborg indien de
ernstige ziekte al bestond vóór de
aansluiting dient onderscheid gemaakt tussen enerzijds de CM, de
SocMut en de LibMut en anderzijds
de Onafhankelijke Mutualiteiten en
het Vl &Neutraal Ziekenfonds.
Belangrijk! De wijzigingen in de nieuwe hospitalisatieverzekeringen van de
mutualiteiten brengen met zich mee
dat vroegere beperkingen (bv. forfaitaire vergoedingen voor hospitalisaties
of wachtperiodes voor de waarborg
ambulante kosten voor ernstige ziekten) in bepaalde formules wegvallen.
Personen met een vooraf bestaande
aandoening of ziekte, die reeds vóór
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2012 aangesloten waren bij de hospitalisatie-verzekering van hun mutualiteit, vragen hierover best informatie
aan hun mutualiteit. Indien je door de
wijzigingen in hospitalisatieverzekeringen van 2012 nu kan rekenen op de
waarborg ambulante kosten van ernstige ziekten, dan dien je deze waarborg zelf aan te vragen.
Surf naar http://www.alsliga.be/index.php?id=1539 voor de volledige
tekst met gedetailleerde tabellen
per mutualiteit.
Bron: VPP
Bewerkt: Greta Vandeborne

STIMULATIE VAN HET DIAFRAGMA MIDDENRIF
Hieronder een paar gegevens over de
implantatie van een apparaat ter stimulatie van het diafragma, overgenomen
uit “Paper” C95 (VS) voor het symposium van Sydney. Het blijkt (na overleg
met mijn longarts) dat deze hulp goede
resultaten geeft, op voorwaarde dat inplanting vroeg gebeurt, namelijk voordat het diafragma te zwak wordt. Twijfel
niet om dit onderwerp vroeg genoeg aan
te snijden met uw neuroloog, zelfs al is
uw longfunctie zeer goed De neurologen
hebben vaak de neiging om enkel door te
verwijzen naar een longarts als deze al
sterk verminderd is. Waarvoor U zeker in
te lichten…
Gebruik van de stimulatie van het
diafragma bij ALS/MND; een eerste
oriënterende ervaring goedgekeurd
door de Food and Drug Administra-

tion (FDA, agentschap Amerikaanse
gezondheid)
Par Onders, R., Katirji, B, Elmo, M.,
Kaplan, C., Schilz, R. University Hospitals Case Medical Center, Cleveland,
Ohio,USA, Symposium de Sydney, communication C95 (extraits)
De diafragmastimulatie (DP) blijkt een
acceptabele alternatieve therapie te
zijn om pALS te helpen om te ademen
en heeft de goedkeuring van de FDA
gekregen in 2011
De resultaten:
Tijdens de drie klinische studies van
2005 tot 2009, werden 66 patiënten geselecteerd, waaronder 52 een implantatie met als objectief de stimulering
van het diafragma, ondergingen.
Dit apparaat kan veilig geïmplanteerd

worden met een overlevingskans van
4,7 jaar na de implantatie, ofwel 16
maanden langer dan diegenen die
enkel het niet-invasieve ventilatiesysteem (VNI) gebruikten. Diegenen die
de combinatie van DP en gastrotomie
(PEG) gebruiken vertegenwoordigen
een overlijdenspercentage van 0% na
30 dagen en van 70% na 1 jaar.
Conclusie:
De diafragmastimulatie verbetert de
overleving en vertraagt de noodzaak
tot tracheotomie. Ze is gemakkelijk uit
te voeren tijdens de gastrotomie. Het
combineren van de diafragmastimulatie en de gastrotomie verbetert de veiligheid van deze laatste.
Bron: Abstract book 2011
Intl. symposium on ALS/MND Sydney

EUROPESE ZIEKTEVERZEKERINGSKAART
Ga je voor een vakantie, een zakenreis
of een studieperiode naar het buitenland, dan is het heel erg nuttig een Europese ziekteverzekeringskaart mee te
nemen.
Daarmee zal je heel wat tijd winnen
en moeilijkheden vermijden als je ziek
wordt of een ongeluk krijgt.

De kaart garandeert je dezelfde toegang tot openbare gezondheidszorg
als de inwoners van het land dat je bezoekt. Ben je in een land waar je toch
moet betalen voor die zorg, dan krijg
je die kosten later terugbetaald. De
bedoeling is dat je zonder problemen
die zorg krijgt die nodig is om je verblijf
verder te zetten.

De maatregelen gelden niet als het
gaat om een ziekte of verwonding
die je voordien reeds had opgelopen.
Evenmin is de kaart geldig voor privé
ziektezorg.
The European Health Insurance Card
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Vrijwilligers gezocht voor allerlei taken
DRINGEND

VERTALERS GEZOCHT

DRINGEND

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers en dan meer bepaald om het onderzoeksnieuws te vertalen vanuit het Engels
of Nederlands naar het Frans, andere talencombinaties (bijvoorbeeld Engels – Nederlands) zijn eveneens welkom.
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.

ANDERE VACATURES
GEZOCHT: MEDEWERKER
FONDSENWERVING…

MEDEWERKERS
CEL ONDERZOEK

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

De “Cel Onderzoek” zoekt uit welke
fondsen ter beschikking zijn of moeten
gesteld worden om het wetenschappelijk onderzoek in een stroomversnelling te brengen. De vaststellingen
worden genoteerd in de visietekst
“Bevordering ALS-onderzoek” waarin
eveneens de onderzoekscriteria van
de ALS Liga worden opgenomen. Deze
visietekst zal worden afgeleverd bij de
bevoegde overheden, geneesmiddelen industrie, politiekers, enz.

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, overheden,
aanvragen indient om financiële steun
te verkrijgen. Met die financiële middelen kunnen we onze nieuwe doelstellingen rond het ALS-zorgcentrum
uitwerken, hulpmiddelen aankopen en
onderzoek stimuleren voor de PALS.
Je taak zal erin bestaan om samen met
ons fondsenwervende acties op te zetten, uit te werken en in te dienen bij de
desbetreffende organisaties. Dit kunnen nieuwe fondsen zijn, maar ook
bestaande fondsen onderhouden bij al
bekende organisaties voor de Liga.
Het is dus zeer gevarieerd werk met
veel voldoening. Denk je dat je de persoon bent die wij zoeken? Twijfel dan
niet en neem zeker contact 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

Hiervoor zoeken wij patiënten, personen uit de medische en farmaceutische
wereld en andere geïnteresseerden.

HULP IN THUISZORG
Doe je graag boodschappen voor of
samen met zieke personen? Of wil je
gaan wandelen met hen? Of hou je hen
graag gezelschap? …
Wij zoeken vrijwillige oppassers die
graag op sociaal en/of verzorgend
vlak mee helpen aan de verwezenlijking van ons project “Lacunes in
opvang voor ALS-patiënten” (erkend
door het ING Mecenaatsfonds van
de Koning Boudewijnstichting). De
ALS Liga voorziet in een vorming en
op regelmatige tijdstippen komen de

vrijwilligers samen om ervaringen 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,...

ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
Wie steekt een handje toe bij de administratie van de ALS Liga? Door de veelheid aan taken is er zeker iets waar je
kan aan meewerken: opzoekingswerk
op internet, 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
uitvoeren.

REPORTERS
Heb je nog wat vrije tijd en wil je die
graag zinvol benutten?
Zou je graag de ALS Liga een handje
willen helpen?
Werk je graag met een fototoestel?
Praat je graag met mensen en ben je
mondig ?

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

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

GRAFISCH ONTWERPER/
VORMGEVER (DRINGEND)
Voor opmaak van ALS-Nieuwsbrief op
kwartaalbasis. Deze persoon ontvangt
bijdragen in de vorm van artikels, 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 werken met Adobe Indesign of
QuarkXPress. Zijn of haar activiteit zal
uitgevoerd worden op het secretariaat
in Leuven.
Voor bijkomende inlichtingen in verband met één van de vacatures kan
je contact opnemen met het secretariaat tijdens de kantooruren op het
nummer 016 23 95 82 of via e-mail
info@alsliga.be (tenzij anders vermeld in
de aanbieding).

VRIJWILLIG REKENTALENT
GEZOCHT

Werk je graag met cijfertjes?
Heeft een jaarbalans geen geheimen?
Volg je graag de financiën op?
Wel dit kan bij de ALS Liga België. Wij
zoeken een vrijwillig rekentalent die
samen met de penningmeester en andere vrijwilligers het financiële plaatje
mee uittekent.
Ervaring: pluspunt is kennis hebben
van de nieuwe regelgeving voor VZW’s.
Computerkennis Word en Excel.
Interesse? Neem dan snel contact op
met het secretariaat op het nummer
016-23 95 82 of met de penningmeester Mia Mahy op 0496-46 28 02.
Of stuur een e-mail naar info@alsliga.be

VRIJWILLIGE EVENTORGANISATOR

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 belangrijk om giften in te zamelen.
Op dit moment zijn er een aantal grote
evenementen op til. Hiervoor zoeken
wij vrijwilligers die deze volledig kunnen
organiseren, dit wil zeggen van A tot Z.
(Zaal boeken, mailings versturen, artiesten contacteren, catering verzorgen…)
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bruikte rolstoel zonder president, een
hulpmiddel of materiaal. Hij/zij houdt
er van om mensen in nood bij te springen en op die manier een held op vier
wielen te worden.
Wat wordt u geboden?
Een camionette die opgehaald dient
te worden in Leuven aan de Kapucijnenvoer en die na het vervullen van de
opdracht teruggebracht wordt naar de
plaats van vertrek.
Het toploon van de vrijwilliger: eeuwige dankbaarheid en een gevoel van
voldoening na gedane arbeid.

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

Respect en volle ondersteuning bij zijn
werkzaamheden. Een loopbaan die op
wieltjes loopt.

Dan ben jij de geknipte persoon voor
ons!

Ervaring, geduld, begrip en tweetaligheid zijn voordelig.
Contacteer:
www.alsliga.be
telefonisch: 0496/46.28.02

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.

VRIJWILLIGE TECHNIEKER OF
MECANICIEN GEZOCHT

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 afspraken nakomen
– Je bent communicatief en organisatorisch ingesteld.
Aarzel dan niet en neem contact met
ons op!

VRIJWILLIGE CHAUFFEUR
De ALS Liga zoekt een chauffeur voor
haar camionette.
Onze witte raaf is regelmatig beschikbaar op onregelmatige uren. Hij/zij
bezit een rijbewijs B en ziet er niet tegen op om plaatsen te bezoeken die
hij/zij nog nooit heeft gezien en waar
zelfs geen files staan. Hij/zij wil diverse
vrachten vervoeren: gaande van onze
president in zijn rolstoel tot een ge-

De ALS Liga is nog op zoek naar vrijwilligers die een beetje handig zijn. We
hebben nog enkele vrijwilligers nodig
die de hulpmiddelen mee onderhouden zodat we ze in perfecte staat kunnen uitlenen aan onze patiënten.
Om welke hulpmiddelen kan het gaan:
Communicatieapparatuur
Manuele rolwagens
Elektrische rolwagens
…
Steek je graag de handen
uit de mouwen?
En heb je een beetje kennis
van techniek?
Neem dan zeker contact met ons op,
want dan ben jij 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
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Nuttige contactadressen
van de Neuromusculaire
Referentiecentra (NMRC’s)
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

NUTTIGE INFORMATIE BROCHURES OVER EN
VOOR ALS-ERS TE VERKRIJGEN OP AANVRAAG
Voor personen die over internet beschikken, 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.
Neem contact met het secretariaat.

PALLIATIEVE NETWERKEN
Vlaanderen telt 15 netwerken palliatieve zorg. Ze coördineren
de palliatieve zorg in hun regio en bevorderen de samenwerking
tussen de verschillende diensten die bezig zijn met palliatieve zorg
in een instelling of erbuiten. Je vindt de lijst van netwerken op
www.palliatief.be/netwerken
Bron: maczima

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek,
02 531 53 13
florence.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

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.
Dit logo kan ten allen tijde bekomen worden via het
ALS secretariaat info@alsliga.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 plaatselijke neuroloog.

We weten dat het voor mensen met de bulbaire vorm niet altijd
even gemakkelijk is zich te uiten bij de openbare diensten, politie
controle, enz. Op verzoek van een paar patiënten kan je bij de Liga
een duurzaam geplastificeerd pasje bekomen. Dit past perfect in
de geldbeugel of bij je identiteitskaart. Je hoeft geen overdreven
moeite meer te doen zodat men u zou begrijpen. Men zal ook
minder gaan roepen en gebaren maken alsof je doof bent.

HEBT U EEN ZOEKERTJE OF EEN VRAAG?
LAAT HET PUBLICEREN IN DE NIEUWSBRIEF.

Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij bij
het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen in
het daarvoor voorziene fonds. Hiermee garanderen wij onze schenkers een
correcte bestemming van hun financiële steun.

contact

‘A cure for ALS’

Secretariaat :
ALS Liga België vzw
Campus Sint Rafaël
Blok H, 4de verdieping, lokaal 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@alsliga.be of secretariaat@alsliga.be
www.alsliga.be
Openingsuren :
ma., di., do. en vr. van 09.00 u tot 16.00 u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02

Zorg voor pALS is en bliũŌwat ons dag in dag uit aan het werk houdt. Maar uiteindelijk willen wij onze
pALS het mooist denkbare geschenk geven : de overwinning in de strijd tegen de vreselijke ziekte ALS.
Daarom wenst de ALS Liga België samen met u een acƟĞve bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk
onderzoek naar ALS.
Met het ALS-onderzoeksfonds ƐƟmuleren we belangrijke wetenschappelijke projecten en moedigen we
Belgische onderzoekers aan metĮnanciële ondersteuning. Deze steun kan door de onderzoeker worden
ingezet voor alle materiële middelen die het onderzoek bevorderen, zoals apparatuur en onmisbare
werkingsmiddelen. Zo bliũŌ elke bijdrage concreet. Bovendien houden we als ALS Liga de vinger aan de
pols en zijn we meteen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen ALS. Onder het moƩo
‘A cure for ALS’ wordt uw gŝŌ͕ samen met die van vele anderen, vanuit het onderzoeksfonds ter
beschikking gesteld van een verkozen onderzoeksproject. Jaarlijks in de kerstperiode overhandigen we
oĸcieel de bijdrage aan een onderzoeksteam dat zich in de strijd tegen ALS verdienstelijk maakt.
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ERIC GORIS
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(zangeres) Kate Ryan

LEAH THIJS
(actrice) Marianne uit thuis

Wat vandaag nog een onwaarschijnlijk wonder lijkt, is morgen een stap vooruit in het gevecht tegen ALS.
Daarom kijken wij graag samen met u uit naar de vorderingen van wereldwijde onderzoekers.
Indien u 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 jaar ontvangt u tevens een fiscaal attest.
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Het zorgcentrum ‘Middelpunt’ is in aanbouw. Maar om onze gasten binnenkort een aangenaam en
kwalitaƟef verblijf aan te bieden, bliũŌ uw bijdrage belangrijk. Nieuwe gŝŌen worden verzameld in het
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mamuze fonds dat zal dienen ter ondersteuning van de pĂƟģnten ter plaatse. Binnen het centrum
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worden, naast een aantal ƌĞůĂǆĂƟĞ en verwentherapieën voor de pĂƟģŶƚĞŶ͕ ook tal van
ontspanningsmogelijkheden aangeboden. Zo zorgen we voor een vakanƟegevoel voor onze gasten.
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Soms lukt het ons om dankzij de bijdragen van velen een mirakel waar te maken. In januari 2012 werd
gestart met de bouw van een zorgverblijf spĞĐŝĮek voor pĂƟën ten met ALS. In het zorgcentrum
‘Middelpunt’ aan onze Belgische kust bieden wij de pALS binnenkort een zorgverblijf aan. We geven hen
de mogelijkheid om ‘er even uit te zijn’, terug op adem te komen, even zuurstof te nemen , frisse
zeelucht op te snuiven… om dan terug te keren naar huis. Zij kunnen hier in contact komen met
lotgenoten. Bovendien geven we zo ook de familie en verzorgers van onze pALS de nodige ademruimte.

mm

a
uze uit. Wij
Terwijl het zorgverblijf wordt opgetrokken, bouwen wij ook het sociaal fonds
nodigen u uit om, samen met ons, de pALS een verblijf zonder zorgen te schenken en hen even hun
dagdagelijkse strijd te laten vergeten.
Indien u een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘MaMuze’ fonds.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.
Voor een gift vanaf 40 euro over een jaar ontvangt u tevens een fiscaal attest.
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ALS - zorgverblijf: 'MIDDELPUNT'
In België bestaat er tot op heden geen ALS gespecialiseerd zorgverblijf. Daarom heeft de
ALS Liga het initiatief genomen om een project op te starten voor de bouw van een
zorgverblijf aan de Belgische kust. ‘Middelpunt’ in Middelkerke is een samenwerking met
het dienstencentrum GID(t)S. Er zijn 20 kamers voorzien voor patiënten en hun
verzorgers.
Aan onze Belgische kust kunnen pALS volledig tot rust komen en opnieuw energie
opdoen. Het zorgverblijf wordt een multifunctioneel en gespecialiseerd zorgverblijf waarin
de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd wordt. Speciaal opgeleide professionele
medewerkers gaan er samenwerken met een netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers.
De zeelucht biedt niet alleen patiënten met ademhalingsproblemen meer comfort, maar
alle patiënten, in elk stadium van de ziekte, vinden er hun gading. De zeedijk bevindt
zich op 500m van het zorgverblijf en is rolstoeltoegankelijk. De gemeente beschikt ook
over een aangepast openbaar zwembad. Bovendien worden aan de Belgische kust vele
activiteiten georganiseerd die ervoor zorgen dat er voldoende ontspanning en
verstrooiing is voor onze patiënten. Binnen het centrum zelf worden, naast een aantal
therapieën voor de patiënten, ook tal van ontspanningsmogelijkheden aangeboden.
Alles wat de ALS Liga tot nu toe heeft verwezenlijkt, gebeurde dankzij sponsors,
serviceclubs, giften en sympathisanten waarvoor onze grote dank. Dit project is
eveneens gerealiseerd en zal van start gaan in juni 2013.
Een gespecialiseerd zorgverblijf in stand houden, daar is een groot financieel budget voor
nodig. Hopelijk willen jullie samen met ons aan één touw trekken om dit project mee te
helpen ondersteunen. Giften zijn nog steeds meer dan welkom. Nieuwe giften worden
verzameld in het ‘

’ fonds dat zal dienen ter ondersteuning van de patiënten
ter plaatse.

U krijgt voor uw gift een fiscaal attest. Voor grote giften krijgt u daarenboven een extra
certificaat en een erevermelding.
Bronzen gift: 2.500 euro
Zilveren gift: 5.000 euro
Gouden gift: 10.000 euro
Diamanten gift: 15.000 euro
Briljanten gift: 25.000 euro
Platina gift: 50.000 euro
REKENINGNUMMER BE28 3850 6807 0320
met de vermelding: 'MaMuze' fonds

Driemaandelijkse Nieuwsbrief van de ALS LIGA België vzw * P209160 Gent X
VU: Reviers Danny, Kapucijnenvoer 33/B1, 3000 Leuven * ALS LIGA België vzw * identificatienr. 9898

BR

A cure for ALS

T

NR. 155
AR

Onder de Hoge Bescherming van H.M. de koningin
Lid van de Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen

UARI - MA

