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Hallo,
Thema : ‘Patients’ Empowerment Resources
Ditmaal wil ik op deze plaats een onderwerp aansnijden dat ik onmogelijk
links kan laten liggen. Toch ben ik er
mij zeer van bewust dat ik op eierschalen zal moeten lopen. Het betreft een
onverwachte ontwikkeling in het onderzoek naar effectieve medicatie voor
ALS. In de Amerikaanse literatuur over
ALS wordt er de term ‘Patients’ Empowerment Resources’ voor gebruikt. Vrij
vertaald zouden wij kunnen spreken
van middelen waarover pALS zelf zeggenschap opeisen. Die pALS stellen
dat zij het recht hebben om beslissingen te nemen over hun eigen behandeling en dat zij daarvoor kunnen
overgaan tot vrij drastische initiatieven
met middelen die onderwerp uitmaken van wetenschappelijk onderzoek.
Zij verantwoorden hun actie met de
vaststelling dat zij niet de tijd hebben
om te wachten totdat onderzochte
medicaties na trials in laboratoria, met
diermodellen en met mensen uiteindelijk door de FDA worden goedgekeurd.
Normaal duurt onderzoek acht tot tien
jaar. Weliswaar is de FDA bereid om
voor ALS versnelde goedkeuringsprocedures toe te passen, maar zelfs dan is
de wachttijd langer dan de levensduur
van de pALS. Dit is de rauwe realiteit,
een bittere vaststelling die ik dan ook
niet kan of wil ontkrachten. Nochtans
ik ben van mening dat bepaalde pALS,
die ik niet met naam wens te noemen
of te beschuldigen, geen rekening houden met de volledige context. Sta mij
daarom toe mijn standpunt te verduidelijken.
De factor wetenschappelijk onderzoek
is in dit verhaal een cruciaal gegeven.
Wetenschappers met grote ambities
werken op ALS. Het is hun professionele droom om de ‘code te kraken’.
Daarvoor werken zij al jaren niet meer
in het geheim, maar werken samen en
zoeken kruisbestuiving en publiceren
hun bevindingen in wetenschappelijke
artikelen die ook voor de leek beschikbaar zijn. Ook wij brengen op onze

website en in de Nieuwsbrief regelmatig nieuwe teksten die de ontwikkelingen belichten. Ik heb reeds meermaals
uitgedrukt dat ik vertrouwen heb in
het werk van deze gerenommeerde
wetenschappers hoewel ik weet dat
er NU nog geen therapie is en dat elke
dag ons dichter bij die therapie brengt,
maar dat elke dag een dag van wachten is. De ALS Liga stimuleert wetenschappelijk onderzoek financieel, ook
op internationaal vlak. ‘A Cure for ALS’
mikt op dat ultieme doel voor alle pALS
inclusief mezelf. De cel onderzoek van
de Liga kiest de projecten in alle neutraliteit en zijn niet gebonden aan de
farma-industrie. Wij raden onze pALS
aan om deel te nemen aan trials in het
besef dat die deelname geen garantie
is op genezing en dat deelname vooral
neerkomt op een steentje bijdragen
aan het welzijn van toekomstige pALS.
Zo denken wij voor de onderzoekers
betrouwbare partners te zijn in dienst
van het streven naar genezing. Die vertrouwensrelatie wordt door pALS, die
zelf hun medicatie brouwen gebaseerd
op eigen conclusies (valse hoop) die
gehaald worden uit wetenschappelijke
artikelen, bewust doorbroken. Mogelijks wordt de bron waaruit de pALS
de zelfmedicatie nu putten door hun
eigen toedoen geleidelijk aan drooggelegd en wordt de open vorm van
informatieverstrekking aangetast. Mijn
vrees is dat het onderzoek daarom op
langere termijn schade kan oplopen
en dat de peperdure financiering voor
onderzoek mee daardoor in vraag zal
gesteld worden.
Tevens ben ik bezorgd over de vertrouwensrelatie tussen de ALS Liga als organisatie en de pALS enerzijds, en de
Liga en de onderzoekers anderzijds. Bij
gebrek aan medicatie, blijft het streven
naar een optimale levenskwaliteit onze
enige optie. Wij willen de pALS in de
eerste plaats bijstaan met informatie
en met zorg die gepast is en die evolutief wordt aangeboden. Daarmee willen wij de pALS in de thuissituatie en
in de vriendenkring helpen het zware
lot te dragen en zich zo goed mogelijk

te voelen. Als voorzitter geloof ik in die
optie en heb ontzettend veel respect
voor al die pALS die dankbaar leven,
ondersteund door de liefde van hun familiekring. Ik ben er diep van overtuigd
dat die pALS en die families moed tonen en de waarde van het leven hoog
inschatten. Ik vergeet daarbij ook niet
dat onze band met die pALS ontstaan
is uit onze ervaringsdeskundigheid,
die bovendien door de medische en
bestuurlijke sector wordt erkend. Wij
zullen, als organisatie, nooit ´carte
blanche´ krijgen om op verzoek van
enkele pALS marihuana te verdelen of
een eigen brouwsel van medicatie als
zelfmedicatie te verstrekken. Integendeel, wij dringen er zelf bij de overheid
op aan dat onze onderzoekers gesteund worden in hun zoekwerk naar
een verlossende therapie voor ALS. Als
voorzitter voeg ik daar aan toe dat dit
niet de eerste keer is dat ik een zogezegd wondermiddel of tovermedicatie
zie opduiken uit een niet ‘legale’ hoek.
Ik kan door mijn trage vorm van ALS
putten uit jaren ervaring die de meeste
pALS ontberen en daarom weet ik dat
het omzeilen van het wetenschappelijk
onderzoek geen enkele pALS ooit soelaas heeft gebracht.
Om de discussies die nu aan de gang
zijn enigszins objectief te schetsen
trachten wij de positie van de pALS die
aan zelfmedicatie doen, te begrijpen.

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

Die pALS volgen ook met aandacht wat
er in de onderzoekswereld gebeurt,
zij stellen zich kandidaat bij trials en
kunnen er al ( enthousiast ) dan niet
(teleurgesteld) aan deelnemen. Sommigen van hen verenigen zich, zoals
bijvoorbeeld via de website PatientsLikeMe. Ze stappen over op zelfmedicatie met een zelfgemaakt middel of met
een ‘illegaal’ verdeeld middel. Zij vullen dan hun eigen ervaringsgegevens
in, geven hun medicatie met samenstelling, dosering en duur van inname
door en laten die gegevens verwerken
(inclusief eigen statistiek) om hun trials naar efficiëntie te laten uitwerken.
Deze trials zijn echter niet bruikbaar
om effectiviteit te meten bij gebrek
aan goede methodiek (van design tot
statistiek).Uit hun bijdrage blijkt dat die

pALS met zelfmedicatie zuivere bedoelingen hebben, zij willen dat de trials
opschieten zodat de FDA / EMA het
middel sneller goedkeurt. Terecht vrezen medici dat pALS zich met hun zelfmedicatie zware schade kunnen toebrengen en raden hen daarom aan hun
vertrouwen te geven aan de normale
medische gang van zaken. Toch blijkt
een niet gering aantal pALS te kiezen
voor het recht op eigen risico. Enkelen van hen zijn dagelijks actief op het
internet en gaan er van uit dat zij met
hun actie de normale evolutie van het
wetenschappelijk onderzoek naar ALS
niet doorkruisen. Hun besluit steunt op
een persoonlijke inschatting van hun
situatie, op het feit dat zij binnen een
redelijk tijdsbestek geen afdoend antwoord meer verwachten van het legale

wetenschappelijk onderzoek en ook op
hun inschatting dat alternatieven die
zij op het internet vinden voldoende
betrouwbaar zijn om uit te testen

voor mechanische beademing en
tracheotomie-vrij. In een test met 155
patiënten gerandomiseerd onder riluzole of placebo was de mediaan van
de overlevingstijd 17,7 maanden versus 14,9 maanden respectievelijk. De
meest voorkomende bijwerkingen zijn
nausea, abnormale leverfunctietesten,
asthenie, diarree, buikpijn, braken,
hoofdpijn, duizeligheid, orale paraesthesieën, somnolentie en tachycardie.

zocht bij ALS. Daarom hoort Riluzole Zentiva niet gebruikt te worden
bij patiënten met andere vormen
van motorneuronaandoening.

Diegenen die denken dat deze complexe ziekte in 1, 2, 3 kan opgelost worden, zullen teleurgesteld worden. Ik
zou willen dat ik ongelijk had maar ik
vrees ervoor. ALS is helaas een wereldwijd probleem dat heel veel onderzoek
en financiële middelen vereist, zoals
dat geldt voor enkele andere aandoeningen (Alzheimer, Parkinson, Multiple
Sclerose) die ook nog wachten op een
geneesmiddel, en dit ondanks de grote
bekwaamheid van Belgische en internationale onderzoekers.
Danny

Riluzole Zentiva
Op 16 februari 2012 nam het Committee for Medicinal Products for Human
Use (CHMP), het Comité voor medicamenteuze Producten voor Menselijk
gebruik dus, een positief standpunt
in waarbij het adviseert een verkoopstoelating te verlenen voor het medicinale product Riluzole Zentiva 50
mg film-coated tabletten, bedoeld om
het leven te verlengen of de behandelingstijd voor mechanische beademing
voor patiënten met Amyotrofe Lateraal
Sclerose (ALS). De aanvrager voor dit
medicinale product is Aventis Pharma
S.A. Het kan om een heronderzoek vragen van elk CHMP standpunt, op voorwaarde dat het het Europese Geneesmiddelen Agentschap schriftelijk op de
hoogte brengt van zijn intentie binnen
de 15 dagen na kennisname van het
standpunt.
De actieve substantie van Riluzole Zentiva is riluzole, farmacotherapeutische
groep: andere geneesmiddelen van
het zenuwstelsel (N07XX02). Riluzole
wordt verondersteld te werken via inhibitie van glutamaatprocessen. Hoe het
dat doet is niet duidelijk.
De voordelen van Riluzole Zentiva zijn
zijn capaciteit om de levensduur te
verlengen, gedefinieerd als patiënten
die in leven waren, niet geïntubeerd

De goedgekeurde indicatie is:
Riluzole Zentiva is geïndiceerd om
het leven te verlengen of de tijd
tot bij mechanische beademing bij
mensen met Amyotrofe Lateraal
Sclerose (ALS).
Klinische testen hebben aangetoond dat Riluzole Zentiva het leven verlengd voor mensen met ALS.
Overleving werd gedefinieerd als
patiënten in leven zonder intubatie
voor mechanische beademing en
tracheotomievrij.
Er is geen evidentie voor dat Riluzole Zentiva een therapeutisch
effect heeft op motorfunctie, longfunctie, fasciculaties, spierkracht en
motorische symptomen. Riluzole
Zentiva toonde niet aan effectief te
zijn in de late stadia van ALS.
Veiligheid en efficaciteit van Riluzole Zentiva werd alleen onder-

Behandeling met Riluzole Zentiva
hoort enkel te worden gestart door
een gespecialiseerd arts met ervaring
in de behandeling van motorneuronaandoeningen.
Gedetailleerde aanbevelingen voor het
gebruik van dit product zullen worden
beschreven in de samenvatting van
product eigenschappen, die gepubliceerd zullen worden in het Europese
publieke evaluatieverslag en zullen
beschikbaar gesteld worden in alle officiële talen van de Europese Unie nadat
de verkoopstoelating werd verleend
door de Europese Commissie.
Het CHMP meent dat er, op basis van
kwaliteits-, veiligheids- en werkzaamheidsgegevens voorgelegd voor het
referentieproduct Rilutek, een gunstige bilan tussen voordelen en risico’s
bestaat voor Riluzole Zentiva en adviseert daarom voor het verlenen van de
verkoopstoelating.
Vertaling: Hendrik Clara
Bron: The European Medicines Agency

Cytokinetics toont een vleugje effect met het geneesmiddel voor de ziekte
van Lou Gehrig
Auteur: Luke Timmerman is editor van Biotech National van Xconomy.
Er is nooit sprake geweest van veel innovatie om over op te scheppen in de
behandeling van de neurodegeneratieve ziekte die Yankees’ legende Lou
Gehrig doodde. Maar de in South San
Francisco gebaseerde firma Cytokinetics (NASDAQ: CYTK) rapporteerde
vandaag over klinische testresultaten
met een hint, zodat het zou kunnen
zijn dat de firma op iets biedt voor de
behandeling van Amyotrofe Lateraal
Sclerose (ALS).
Een experimentele drug van Cytokinetics voldeed aan haar belangrijkste
objectief namelijk het aantonen van
de veiligheid in 49 patiënten, terwijl
er ook tekenen waren van het verslaan
van de placebo, na twee weken, bij
een standaardmeting van de progressie van de ziekte, volgens de resultaten
vandaag gepresenteerd tijdens de vergadering van de American Academy
of Neurology in New Orleans. Het resultaat kwam uit een kleine studie, die
niet was ontworpen om een klinisch
voordeel te laten zien, en de bevindingen waren niet statistisch significant,
wat betekent dat het een toevalstreffer zou kunnen zijn. Maar de bevinding was provocerend genoeg zodat
het Cytokinetics heeft aangemoedigd
om de volgende stap te zetten en veel
tijd en geld te investeren in de laatste
fase van klinische proeven normaal
vereist voor FDA-goedkeuring van een
nieuwe drug.
“Het idee dat je een verandering na
twee weken op een functionele rating
scale kunt zien, is bemoedigend,” zegt
Jeremy Shefner, voorzitter van de afdeling neurologie van de medische
universiteit Upstate van de State University van New York, en de hoofdonderzoeker van de studie. “Het is iets
wat we voorheen nooit in ALS hebben
gezien.”
Voor Cytokinetics is het een lange en
moeilijke reis geweest sinds diens
oprichting in 1997, om een klinisch
voordeel aan te tonen van haar we-

tenschappelijk inzicht in spiercelcontractie. Er zijn veel mogelijke toepassingen voor drugs die spierfunctie
kunnen verbeteren, maar Cytokinetics
heeft een goede reden om haar energie te richten op ALS. Deze neurodegeneratieve ziekte, die mensen van
hun vermogen om te lopen en spreken berooft, doodt uiteindelijk mensen wanneer motorische neuronen zo
aftakelen dat mensen niet meer kunnen ademen. De enige goedgekeurde
drug voor deze aandoening, riluzole
van Sanofi (Rilutek), vertraagt alleen
de tijd die nodig is vooraleer mensen
eindigen aan een ventilator. Ongeveer
30.000 mensen in de VS zijn geacht de
ziekte hebben; de levensverwachting
is ongeveer twee tot vijf jaar, volgens
de ALS-vereniging.
De studie die Cytokinetics sponsorde,
werd ontworpen om de veiligheid van
haar tweemaal daags orale pil, CK-357
te testen. De fundamentele hoop is
dat deze drug van Cytokinetics een
complex in de spiercellen activeert die
ze gevoeliger maken voor calcium, die
op zijn beurt de skeletspierfunctie aan
meer kracht en uithoudingsvermogen
helpt. Terwijl de drug niet probeert de
onderliggende oorzaak van de ziekte
- de dood van motorische neuronen op te lossen, is men van mening dat
het patiënten kan helpen door verbetering van de manier waarop hun
functionerende spieren werken, zegt
Shefner.
Cytokinetics presenteerde enkele
voorlopige resultaten, afgelopen november, van 24 patiënten die haar
drug in een tussentijdse klinische
proef namen. In het eerste deel van de
studie werden patiënten willekeurig
toegewezen om ofwel een placebo of
een lage, middelhoge, of hoge dosis
van de Cytokinetics drug te nemen
gedurende twee weken. In het tweede
deel van de studie bleef alles hetzelfde, behalve dat patiënten ofwel een
placebo ofwel de combinatie van de
Cytokinetics drug met de standaard-

behandeling van Sanofi kregen.
Duizeligheid was de meest voorkomende bijwerking gerapporteerd,
meestal mild en voorbijgaand kort na
het begin van de behandeling, zeiden
de onderzoekers. Geen enkele patiënt
stopte de studie voortijdig omwille
van ongewenste bijwerkingen.
Wat interessanter is, en wat de basis
vormt voor de verdere testen, is wat
de onderzoekers zagen in metingen
van doeltreffendheid. De belangrijkste meting van de progressie van de
ziekte in ALS-patiënten wordt de ‘ALS
functionele rating schaal’ (ALSFRS-R)
genoemd, zegt Shefner. Het is een samengestelde score die onderzoekers
compileren op basis van een vragenlijst aan patiënten, waarin ze worden
bevraagd over hun vermogen om basale dagelijkse activiteiten te doen zoals wandelen, traplopen, spreken, slikken, aankleden en tandenpoetsen. Bij
patiënten met ALS dalen in het algemeen elke maand de waarden met ongeveer 0,9 punten op de ALSFRS score,
zegt Cytokinetics CEO Robert Blum.
In deze studie hebben onderzoekers
ALSFRS scores op twee momenten
beoordeeld — 8 dagen en 15 dagen.
Wanneer gegevens uit deze momentopnamen werden samengevoegd,
zagen onderzoekers een gemiddelde
daling van 0,5 punten in de placebogroep — wat normaliter wordt verwacht. De score met de lage dosis van
de Cytokinetics drug deed het niet
veel beter, met een gemiddelde daling
van 0,3 punten. Maar de gemiddelde
en hoge doseringen deden het beter,
met respectievelijk 0.4 punt en 0.6
punt na 15 dagen, zeiden de onderzoekers. Er was een 90 procent kans
dat deze bevinding was te wijten aan
de drug, en niet een resultaat was van
toeval, zeiden wetenschappers. Terwijl
dat vrij dichtbij een statistisch valide
nivo is, is dat niet genoeg, omdat de
FDA-standaard voor statistische significantie voor klinische proeven 95

procent is om zeker te zijn dat het gewenste effect wordt veroorzaakt door
de drug.
Echter, in een ziekte zoals ALS waar er
zo weinig vooruitgang is geboekt, is
dit bemoedigend nieuws, zegt Shefner. Cytokinetics is nu bezig een plan
uit te werken voor een strengere, fase
III klinische proef die zal worden ontworpen om aan te tonen of de drug
al dan niet effectief is. Het bedrijf is in
gesprek met de regelgevers in de VS
en Europa over wat bij een dergelijke
studie komt kijken, dus details zijn
nog niet beschikbaar, maar zoals Blum
zegt “honderden, geen duizenden”
patiënten zullen deelnemen voor een
minimum van drie tot zes maanden.
Het belangrijkste doel is wellicht te
zien hoe de drug ASLFRS scores beïnvloedt, die zoals Shefner zei, het meest
geaccepteerde objectief binnen het
domein. Een studie zou kunnen worden ontworpen om aanvullende gegevens te verzamelen over hoe goed

patiënten ademen, hoe sterk ze blijven, en of zij ventilatoren kunnen uitstellen voor een langere tijd. Cytokinetics’ streven is om met de laatste fase
van het programma te beginnen vóór
het einde van 2012, zegt Blum.
“Wat we hebben gezien is consequent
vanaf de preklinische proeven, doorheen proeven in gezonde proefpersonen en in patiënten” zegt Blum. “Deze
drug is meedogenloos consistent.”
Cytokinetics is niet het enige bedrijf
dat hard werkt aan nieuwe behandelingen voor ALS. In Weston, MA is Biogen Idec (NASDAQ:BIIB) reeds in de
derde en laatste fase van klinische studies met een drug genaamd dexpramipexole dat is ontworpen om te werken via een verschillende biologische
pathway. Dat product wordt geëvalueerd op basis van een samengesteld
doel dat de ALSFRS scores en overleving combineert. Shefner, die heeft samengewerkt met Biogen op het testen

van die drug zoals met de drug van
Cytokinetics, zei dat hij optimistisch
is over dat programma omdat het al
bemoedigende voorlopige resultaten
leverde na evaluatie van patiënten na
drie maanden behandeling. Uiteindelijk, zei hij, is hij hoopvol dat beiden
zullen werken en dat ze uiteindelijk in
combinatie kunnen worden gebruikt.
Dat is nog een idee veraf. Maar Shefner komt telkens weer terug op het
idee van hoe “uniek” het is te zien dat
ALS-patiënten verbeteren na twee weken therapie. Hij is duidelijk brandend
nieuwsgierig om uit te vinden of dat
effect kan worden volgehouden gedurende een periode van enkele maanden, op een door de FDA gevalideerde
score. “Het wordt heel boeiend,” zegt
Shefner.
Vertaling: ALS Liga: Anne
Bron: Xconomy

Cytokinetics kondigt deelname en ondersteuning van ALS fondsenwervende activiteiten aan in verband met de ALS Awareness Month
South San Francisco - 9 mei 2012 - Uittreksel / resultaten van de tweede “fase ii” studie
Cytokinetics voltooide ook onlangs de
CY 4025, een fase II, gerandomiseerde,
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, meerdere-dosis klinische proef van
CK-2017357 in patiënten met ALS die
Riluzol in een verminderde dosis van 50
mg per dag nemen. De primaire doelstelling van CY 4025 was om de veiligheid en verdraagzaamheid van CK2017357, tweemaal daags ingenomen,
te beoordelen en om te bepalen of de
totale dagelijkse dosis van CK-2017357
kon worden verhoogd van de 375 mg
eenmaal per dag (die in eerdere proeven van CK-2017357 bij patiënten met
ALS is geëvalueerd) naar een dosis van
250 mg tweemaal per dag. De auteurs
concludeerden dat de tweemaal dagelijkse dosis over het algemeen veilig
en goed verdragen werd, dat de meerderheid van de patiënten met succes
een dosis CK-2017357 van 250 mg
tweemaal daags kon innemen en dat

er een bemoedigende tendens naar
functionele verbeteringen werd waargenomen bij patiënten die CK-2017357
namen versus die placebo namen. De
studie CY 4025 was niet ontworpen of
bekrachtigd om statistisch de effecten
van CK-2017357 voor de verschillende
eindpunten die werden beoordeeld
tijdens de studie te meten; niettemin
werden stijgingen van de ALSFRS-R
score en de MVV waargenomen bij
patiënten die CK-2017357 kregen ten
opzichte van zij die placebo kregen en
de richting en de grootte van de stijgingen waren gelijkaardig aan die resultaten die in de (vorige studie) CY 4024
waargenomen waren.
Cytokinetics heeft gesproken met de
Amerikaanse Food and Drug Administration’s Center for Drug Evaluation
and Research’s Division of Neurology
Products en met het Europees Genees-

middelenbureau om zijn vooruitgang
bij de ontwikkeling van CK-2017357
als een potentiële behandeling voor
patiënten met ALS te bespreken en
over de plannen van het bedrijf voor
de verdere ontwikkeling ervan, met
inbegrip van potentiële registratie strategieën. Cytokinetics is de opties aan
het beoordelen die een registratieprogramma voor CK-2017357 kunnen initiëren en anticipeert op extra interactie
met Amerikaanse en Europese regelgevende instanties tijdens 2012 om te
discussiëren over de verdere ontwikkeling van CK-2017357 als een potentiële
behandeling voor patiënten met ALS,
met inbegrip van potentiële registratie
strategieën.
Vertaling: ALS Liga: Anne
Bron: website Cytokinetics

Weerstand ALS-geneesmiddelen
Het bestrijden van weerstand tegen ALS-geneesmiddelen
Nieuw onderzoek kan bijdragen in de
verklaring waarom er zo weinig ALSbehandelingen zijn.

van Davide Trotti in de Thomas Jefferson Universiteit in Philadelphia, hij is de
eerste auteur van deze studie.

Ondanks honderden potentiële onderzoeksdoelwitten en ongeveer evenveel
trials blijft Riluzole nog steeds het enige geneesmiddel tegen ALS dat door
de FDA is goedgekeurd. Het gamma
van benaderingen voor behandeling
gecombineerd met hun belofte in preklinische trials deed onderzoekers vragen stellen naar wat precies de vooruitgang tegenhoudt.

Wat deden zij?

Wetenschappers hebben een van de
vele hindernissen geïdentificeerd die
maken dat zo veel geneesmiddelen
niet effectief zijn tegen ALS en andere
neurologische aandoeningen. Een
aantal proteïnen in de beschermende
bloed-hersenbarrière die optreden als
lokale buitenwippers werkende via het
uitstoten van ‘vreemde’ chemicaliën
uit hun cellen zijn overactief bij ALSpatiënten volgens een nieuwe studie
die deze maand gepubliceerd werd
in Neurobiology of Disease. Die toegenomen activiteit verwijdert potentiële therapeutische geneesmiddelen
uit het centraal zenuwstelsel voordat
zij een kans krijgen om werkzaam te
zijn. Het uitwerken van een manier
om dat proces te voorkomen zou in de
toekomst de efficiëntie van potentiële
ALS-geneesmiddelen kunnen verbeteren.
Mike Jablonski, een doctorale neurowetenschappelijke
onderzoeker
omschrijft het zo: “Wij hebben twee
welbepaalde uitstroom transporteurs
geïdentificeerd die ‘upregulated’ zijn in
het ruggenmerg bij ALS. (‘Upregulated’
gen is te omschrijven als een gen dat
bij het ontvangen van een signaal een
verhevigde activiteitsreactie vertoont
die in normale omstandigheden niet
zou plaatsgrijpen.) De toegenomen
activiteit van die transporteurs zou potentieel de bio-beschikbaarheid en de
efficiëntie van de bestanddelen die ALS
behandelen kunnen aantasten.”. Mike
Jablonski werkt in het laboratorium

Een van de uitdagingen bij het ontwikkelen van een geneesmiddel om een
neurologisch probleem op te lossen is
het penetreren van de bloed-hersenenbarrière (BBB). De BBB is een fysische
barrière die alles belet, van beschadigende microben tot grote moleculen,
om in het centrale zenuwstelsel door
te dringen. Hoewel de BBB nuttig is om
het delicate evenwicht in het centraal
zenuwstelsel te bewaren, verhindert
het ook veel potentieel nuttige geneesmiddelen om hun doel te bereiken.
Naast een fysische barrière van nauw
aangesloten endothele cellen bestaat
de BBB ook uit proteïnen binnenin de
membranen van die cellen die actief
gelijk welke ‘vreemde’ moleculen, met
inbegrip van ziekte bevechtende geneesmiddelen, buiten stoten. Een bepaald type van die proteïnen is een ABC
transporter, die in verband gebracht
werd met weerstand aan geneesmiddelen voor verschillende ziekten. ABC
transporter proteïnen worden ook geactiveerd om het ontstekingsproces te
concentreren in het centraal zenuwstelsel.
Vroegere studies wezen er op dat een
van de ABC proteïnen in hogere mate
worden uitgedrukt bij ALS. Dit, in combinatie met de uitdaging om het aantal medische behandelingen voor ALS
te verhogen, bracht Davide Trotti een
senior onderzoeker er toe om samen
met Jablonski, Piera Pasinelli de senior
directeur van Packard en de Packard
wetenschapper Nick Maragakis er toe
om twee ABC transporters: P-gp (P-glycoprotein) en BCRP (Breast Cancer Resistance Protein nader te bestuderen.
De onderzoekers bekeken hoeveel van
die proteïnen geproduceerd werden in
twee verschillende ALS-muismodellen:
mutante SOD1-muizen en mutante
TDP43-muizen.

Aanvankelijk bestudeerden de onderzoekers de expressiepatronen van een
groot aantal ABC transporters en daarbij ontdekten zij een specifieke aangroei van P-gp en BCRP, terwijl andere
transporters onveranderd bleven doorheen het ziekteverloop. Toen de muizen symptomen van ALS ontwikkelden
toen zij 130 dagen oud waren brachten
experimenten aan het licht dat mRNA
uitdrukkings niveaus van de genen die
P-gp en BCRP codeerden respectievelijk 1,64 en 1,66 maal groter waren dan
in het pre-symptomen stadium van de
muizen. Uitdrukkingsniveaus van deze
proteïnen bij de zieke muizen lagen
ook ongeveer twee maal hoger dan in
het stadium voor de symptomen bij de
muizen. Belangrijk ook was dat de activiteit van P-gp en BCRP toenam naarmate de ziekte evolueerden van de
SOD1-muizen, wat er op duidt dat de
uitdrukkingsveranderingen eveneens
functionele gevolgen hebben.
Vervolgens richten de onderzoekers
hun aandacht op de uitdrukking van
die twee proteïnen in post-mortem stalen van het ruggenmerg ter hoogte van
de lage rug van drie ALS-patiënten en
van twee neutrale controlepersonen.
Jablonski en zijn team vonden consistent hogere niveaus van P-gp en van
BCRP bij ALS-patiënten dan bij controlepersonen. Riluzole dat door de FDA
goedgekeurd werd voor ALS-behandeling laat beperkte effectiviteit blijken
in het vertragen van de progressie van
de ziekte en is bovendien een substraat
van die beide transporters.
Davide Trotti merkt op: “Die weerstand
tegen medicijnen is een struikelblok in
de behandeling van ALS. Die ‘upregulering’ van die proteïnen heeft het neveneffect dat gelijk welk geneesmiddel dat
toegediend wordt om ALS te bestrijden
risico loopt om uit de cellen geduwd
te worden voordat het een kans krijgt
werkzaam te zijn. Dat betekent dat wetenschappers kennis moeten hebben
van die neveneffecten om een effectieve behandeling voor ALS te kunnen

vinden.”

Het doorbreken van die barrière
Omdat toegenomen uitdrukkingsniveaus van P-gp en BCRP en bijhorende
activiteit correleren met de progressie
van ALS hebben de onderzoekers reden om te geloven dat die twee proteïnen een betekenisvolle rol spelen in de
weerstand tegen toegediende geneesmiddelen voor ALS. Die toegenomen
activiteit blijft beperkt tot de endothele cellen van de BBB, en dat duidt
er verder op dat dit specifieke type
van weerstand tegen geneesmiddelen rechtstreeks met ALS te verbinden

is. Het excessieve (overdreven grote)
karakter van de activiteit van die transporter proteïnen heeft waarschijnlijk
bijgedragen tot het doodmaken van de
effectiviteit van de ALS-behandelingen
die tot op heden voorgesteld werden.
Om effectieve geneesmiddelen te maken zullen wetenschappers moeten
trachten een manier te vinden om die
transporters te neutraliseren concluderen de auteurs.

het is mogelijk dat het afblokken van
die transporters of het verhinderen van
hun activiteit de biologische beschikbaarheid van ALS-geneesmiddelen zou
kunnen verbeteren.”

Jablonski zegt daarover: “Dit is ongetwijfeld een domein voor farmaceutische tussenkomst. Simpelweg die
transporters afblokken zou niet noodzakelijk een impact hebben op het eigenlijke verloop van de ziekte, maar

Carrie Arnold

De wetenschappers zijn op dit moment
bezig om in muismodellen uit te testen
of het afblokken van P-gp en van BCRP
de efficiëntie van de biobeschikbaarheid van riluzole zou verbeteren.

Vertaling: ALS Liga: Dirk
Bron: Packard Center

Stap voor stap
Stapje per stapje geraken wij er wel
Het was een gedachtewisseling op
hoog niveau. Op 8, 9 en 10 maart verzamelden onderzoekers die door het
Packard Center gesteund worden zich
in het Baltimore Marriott Waterfront
om de bevindingen van hun onderzoek gedurende het afgelopen jaar
voor te stellen en in discussie te stellen.
In tegenstelling tot vorige jaren bracht
het symposium zowel wetenschappelijk werk in laboratoriumomgeving als
zuiver klinisch onderzoekswerk. Piera
Pasinelli, de directeur van Packard Science stelde op de openingsdag dat
laboratorium onderzoek en klinische
trials onderling verrijkende informatie
voortbrengen. Piera voegde er aan toe
dat elk perspectief leert van het ander,
wetenschappers zullen sneller in de
richtingen gaan van het vinden van
beloftevolle therapeutische doelwitten
die kunnen uitgewerkt worden tot medicamenten voor ALS.

bijbrengen is deze uitwisseling vruchtbaar om toegepaste strategieën in lab
en kliniek te verfijnen.

Pasinelli zegde verder: “Het doel van
Packard is altijd geweest om nieuwe
ontdekkingen aan te brengen en die zo
snel mogelijk dichter naar de klinische
omgeving te leiden. Door het aanmoedigen van die samenwerking en gedachtewisseling tussen clinici en laboratorium wetenschappers willen wij de
meest beloftevolle wetenschappelijke
ideeën sneller onder de aandacht van
clinici brengen. Omdat basis wetenschap en klinische mekaar informatie

Hoewel er sinds de ontdekking van de
C9ORF72 herhaling slechts zes maanden zijn verlopen zijn er al meerdere
Packard-wetenschappers al hard aan
het werk om te achterhalen wat het
gen doet en hoe het mede oorzaak is
van ALS. Op dit ogenblik nemen onderzoekers aan dat de herhalingsexpansie
van C9ORF72 degeneratie van motorische neuronen veroorzaken ofwel
omwille van het feit dat de herhalingsexpansie het gen belet om een eigen

Onderzoeksuitbreiding...
De meest betekenisvolle doorbraak in
het ALS-onderzoek van de laatste jaren
was misschien de ontdekking van de
uitbreiding door herhaling op chromosoom 9, bekend als C9ORF72, die mede
door Packard-wetenschapper Bryan
Traynor werd ontdekt. Het is de meest
voorkomende genetische oorzaak van
familiale ALS in Noord Amerika. De
identificatie van honderden kopieën
van een herhalende zes DNA basenparen lange sequentie was een mijlpaal,
maar zoals zo veel belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen bracht het
meer vragen dan antwoorden aan. Hoe
kan de verstoring door het C9ORF72
gen leiden nu precies naar ALS?

belangrijke taak uit te voeren of omdat
de expansie zelf de motorische neuronen beschadigd. Om op die vraag te
kunnen antwoorden zullen de onderzoekers een dierlijk C9ORF72 model
moeten creëren, en dat zal wellicht een
zware taak worden.
Thomas Cooper van de Baylor School
of Medicine zette de toon voor het
symposium door de ontdekking van
C9ORF72 te bekijken vanuit het standpunt van myotone dystrofie (MD), de
tweede meest voorkomende type
van Musculaire Dystrofie. MD werd in
verband gebracht met herhalingsexpansies zoals C9ORF72. Cooper legde
uit dat de toxiciteit van de spiercellen
waarschijnlijk volgt uit problemen met
RNA splicing, een verandering van genetische informatie van RNA na transcriptie. Cellen maken typisch proteïnen
in een onafgewerkte vorm die bij wijze
van spreken uit mekaar moet geknipt
worden om daarna weer aan mekaar
geplakt te worden. Bij MD wordt dat
proces doorkruist door herhalingsexpansies waaruit uiteindelijk de ziekte
ontstaat. Cooper suggereerde dat iets
gelijkaardigs zou kunnen voorvallen bij
patiënten met de C9ORF72 expansie.
Andere wetenschappers merkten op
dat ook andere proteïnen met herhalingsexpansies aan ALS zouden kunnen
toegewezen worden, alhoewel hun

potentiële verwantschap bestudeerd
dient te worden voordat wetenschappers stellige conclusies kunnen publiceren.

zebravissen als dierlijk model voor de
studie van de toxische effecten van genetische mutaties die verband houden
met ALS.

De rest van de ijsberg

Databases en beschermde bewaarplaatsen van biologisch materiaal

De symptomen van ALS vormen het
spreekwoordelijke topje van de ijsberg.
Op het moment dat een patiënt de
ALS-diagnose krijgt is de degeneratie
van de motorische neuronen wellicht
al jaren lang, en waarschijnlijk nog veel
langer, bezig. Wetenschappers weten
dat niet omdat de allereerste symptomen van de ziekte jarenlang onopgemerkt kunnen blijven. Om ALS te kunnen begrijpen dienen wetenschappers
op te sporen wat er precies verkeerd
begint te gaan en hoe dat dan komt.
De Packard-wetenschappers zijn begonnen met de studie van het presymptomatische fase van ALS – de periode die ligt tussen de uitbraak van de
ziekte en het opduiken van de symptomen ervan. Daarvoor dienen wetenschappers mensen op te volgen die het
risico lopen om door familiale ALS te
worden getroffen en meer bepaald de
cellulaire en andere veranderingen die
in die mensen plaatsvinden opmeten
in tijd en in voorkomen.
Zij hopen ook om biomarkers te ontwikkelen die het begin van de ziekte
aantonen en die de eerste progressie
ervan.

Van vliegen en vissen
Dierlijke modellen zijn cruciaal voor de
studie van ALS. Naast ratten en muizen
richten onderzoekers zich meer op andere, minder knuffelbare, dieren zoals
fruitvliegen, wormen en zebravissen.
Packard-onderzoekers stelden wetenschappelijke doorbraken voor die gerealiseerd werden met dat ander gedierte. De fruitvlieg werd gebruikt voor de
studie van de pathogene effecten van
twee verschillende mutaties die met
ALS in verband werden gebracht.
Met wormen werd aangetoond hoe
de normale versie van het TDP43 gen
werkt. Wetende hoe TDP43 werkt bij
gezonde dieren zal dat nuttig zijn voor
wetenschappers om te begrijpen wat
er verkeerd loopt bij ALS. Geleidelijk
aan grepen onderzoekers meer naar

Groepen onderzoekers (van NEALS,
Prize4Life en Packard Center) beklemtoonden de behoefte om toegang te
krijgen tot weefsel en ander biologisch
materiaal van ALS-patiënten. Voorstellen, voor nieuwe bio banken en weefsel inzamelingen en ook voor databases waarin de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen en hun effecten beschreven stonden, werden gedaan.
Die informatie zal er toe bijdragen dat
onderzoekers beter kunnen begrijpen
waarom ALS sneller verspreidt in sommige patiënten en kan bijdragen tot
nieuwe geneesmiddelen die efficiënter
vermarkt kunnen worden kan ook helpen bij beslissingen van medici en patiënten om het beste zorgtraject vast te
leggen.

Aandacht voor dendrieten en
astrocyten

Hoewel motorische neuronen traditioneel de ‘vedetten’ van ALS zijn, beginnen wetenschappers zich te richten op
dendrieten en astrocyten die bijrollen
vertolken in het ALS-ontwikkelingsverhaal. Die beide neurologische medespelers hebben het potentieel belang
van de ontstekingsrespons bij ALS getoond en verder zijn zij ook aanwezig
bij wat plaatsgrijpt op neuromusculaire
kruispunten gedurende het verloop
van de ziekte. Packard-onderzoekers
zijn begonnen met kleine moleculen te
bestuderen die mogelijk bijdragen om
de motorneuronale functie te handhaven wanneer de ondersteunende cellen belaagd worden.

Hardnekkig hinderende situaties
Sommige mutaties die in verband gebracht worden met ALS, bijvoorbeeld
SOD1 en TDP43, zouden hun toxische
effecten verkrijgen omwille van hun
natuurlijke neiging om aggregaten
te vormen. TDP43 aggregaten in het
cytoplasma hebben tot gevolg dat de
proteïne niet beschikbaar is om haar
normale taak te vervullen in haar kern.
Mutante TDP43 bindt zich met een pro-

teïne NF-KB die de cel helpt om in te
gaan op een reeks van beschadigende
stimuli. Door die interactie worden
motorische neuronen meer kwetsbaar
voor toxische omgevingen. In plaats
van de aandacht te richten op de moleculen die binden aan TDP43 aggregaten bestuderen andere wetenschappers de toxicologische effecten van
TDP43 aggregaten op mitochondria.

Origami
Wat een proteïne doet en hoe zij overleeft hangt of van hoe zij gevouwen
is. Indien een proteïne niet juist gevouwen is, omwille van een mutatie of
van een fout in het vouwproces, functioneert zij niet juist. Daarom zijn sommige proteïnes die verband hebben
met ALS schadelijk omwille van vouwfouten. Door cellen te stimuleren om
zich te ontdoen van die foutief gevouwen proteïnes kan mogelijk ooit een
potentiële therapie voor ALS gevonden
worden.

Klinische trials
Onderzoekers van Packard en NEALS
stelden ook werk voor uit lopende klinische trials voor nieuwe ALS-behandeling. Daarbij horende geneesmiddelen verkeren in een vergevorderd
stadium van onderzoek en de resultaten worden verwacht tegen het einde
van dit jaar. Geneesmiddelen die horen
bij onderzoek in de eerste stadia zullen
slechts later komen. De onderzoekers
wisselden ook gegeven uit over hun
vorderingen met klinische trials met
stamcellen voor ALS.
De slotconclusie van Pasinelli was: “De
positieve reactie op deze samenkomst
die zowel labo onderzoekers als puur
klinische medici samenbracht spreekt
duidelijk voor het succes. De voorbije
6 maanden bleken uitzonderlijk opwindend te zijn voor ALS-onderzoekers.
Tijdens de meeting was er veel enthousiasme. Ik was bijzonder tevreden om
te mogen vaststellen dat er hernieuwde aandacht is voor ons grote doel en
ook dat er een open en constructieve
discussie bezig is over nieuwe onderzoeksideeën.”
Carrie Arnold
Vertaling: ALS Liga: Dirk
Bron: Packard Center
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‘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.

Geluk maakt je vriendelijk
Beproevingen maken je sterk
Verdriet houdt je menselijk
Mislukkingen houden je nederig
Maar alleen de hoop laat je vooruitgaan...

Luc Vanopstal

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

Oproep ALS-Onderzoeksfonds

‘A cure for ALS’
De ALS Liga België en het ALS-onderzoeksfonds
De ALS Liga België (www.ALSLIGA.be) is een patiëntenver
eniging 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 financiële 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?

Benefiet: vrienden van Jos
Jos Coppens en zijn gezin zijn sinds 2 juli 2010 getroffen
door ALS. Jos was voor 2010 werkzaam als wegenbouwer. Hij
was voor dat de ziekte toesloeg een erg sportieve en energieke persoon. In zijn hoofd is hij dat nog steeds. Hij droeg
de sportieve microbe over op zijn kinderen.
Daarom is het des te moeilijker voor hem om deze aftakeling te moeten ondergaan. Toch draagt hij zijn ziekte met
een meer dan uitzonderlijke waardigheid. Het is geweten
dat deze ziekte erg veel van de mensen rondom de patiënt
vergt. Niet alleen fysiek en geestelijk, maar ook financieel.
Daarom hebben enkele mensen zich verzameld rondom Jos
en Marleen.
Om de ALS Liga een steuntje in de rug te geven hebben ze
een benefiet-dag in het leven geroepen. De Liga mocht een
cheque in ontvangst nemen van 3.550 euro. Dank u wel Jos,
familie en vrienden in naam van alle pALS.

verslag: ALS Liga

Verslag ‘Scala in de Opera Gent’ – 04/02/2012
Op 4 februari ging het spektakel ‘Scala in de Opera Gent’
door. Dit concert werd georganiseerd door de ‘Rotary Club’
Deinze. De opbrengst van dit concert ging integraal naar de
ALS Liga.
Scala is ondertussen wereldwijd bekend. Buiten de klassieke nummers brachten de 25 zangeressen ook nummers
van een aantal gekende pop- en rocksongs. Het succes was
overweldigend en de zaal was totaal uitverkocht.

Een geweldige stimulans voor de ALS Liga was de toespraak
die werd gehouden door Europees President Herman Van
Rompuy.
De cheque van 30.000 euro werd uitgereikt tijdens een
etentje van de Rotary Club.
We bedanken nogmaals alle leden van de Rotary Club Deinze voor dit geweldige initiatief en hun grote inzet. Ook Paul
Willems, Veerle en Francine worden hartelijk bedankt.

Verslag: ALS Liga: Bea

Verslag toernooi georganiseerd door basketbalclub Makeba –
05/05/2012
Op 5 mei organiseerde de basketbalclub Makeba in de
Sporthal Mariaburg te Brasschaat voor de derde keer een
toernooi waarvan de opbrengst naar de ALS Liga gaat om
verder onderzoek te financieren. Er vonden twee demonstratiewedstrijden plaats van oud-spelers en er werd een
wereldrecordpoging ‘popcorn shoot-out’ gehouden, een
wedstrijd in het nemen van vrijworpen. Deze actie werd mee
ondersteunt door de Antwerp Giants.

werd als coach enorm gewaardeerd om zijn vakkundige en
menselijke aanpak. Dankzij zijn vele vrienden die hem niet
in de steek laten, blijft hij ondanks deze ziekte in contact
met de sport en kan dit initiatief reeds voor de derde maal
doorgaan. De ALS Liga dankt dan ook in het bijzonder Eddy
en zijn vrouw Christel voor de talrijke activiteiten die in hun
naam georganiseerd worden en iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet.

De reden waarvoor de basketbalclub Makeba de ALS Liga
wil bekend maken en ondersteunen, is de waardering voor
hun basketbalcoach Eddy Rillaerts, waarbij drie jaar geleden
de erfelijke vorm van ALS werd vastgesteld. Eddy Rillaerts

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief hadden we nog
geen informatie over de opbrengst van dit evenement.
Verslag: ALS Liga: Bea

Nice Guys & Friends
De Nice Guys & Friends heeft aan de ALS Liga de opbrengst
van hun activiteit overhandigd.
We hebben een mooie cheque van 2.500 € in ontvangst
mogen nemen. Daarop komt nog de opbrengst van de tombola, die georganiseerd werd tijdens het event, tevens goed
voor een bedrag van 900 €. De volledige som van 3.400 €
gaat eerstdaags gestort worden ten voordele van het fonds
‘A Cure for ALS’. De ALS Liga dankt hierbij van harte Katrien,
Alain en al de vrienden voor het organiseren van al deze activiteiten.
Verslag: ALS Liga: Bea

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

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

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

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

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

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.

Knuffel:
Prijs: € 8

Sleutelhanger:
Prijs: € 5

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

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

Bezoek van Gudjon Sigurdsson, Chairman van de Internationale Alliantie
of ALS/MND Association.
niets mag over ons pALS gaan zonder ons pALS
want wij pALS zijn mensen en geen proefmuizen!
‘Nothing about us without us’ is de bijhorende slagzin.

Op donderdag 26 april 2012 ontvingen wij Gudjon Sigurdsson die vergezeld was van zijn vrouw en dochter. Gudjon
sloot in België een tweeweekse wereldreis met bezoek aan
organisaties af die hem ondermeer bracht in China en Taiwan. Hij is pALS en verplaatst zich in een rolstoel, hij beschikt nog voldoende over handfunctie en heeft beperkte
spreekmoeilijkheden. Zijn spreekstijl is ietwat traag, maar
duidelijk verstaanbaar en zorgvuldig gearticuleerd.
Hij toonde ons een persoonlijke presentatie over het leven
als pALS in een ruimere context. Op zijn verzoek gaven wij,
een groep van ongeveer acht mensen, onze kritische mening over zijn werkstuk.
In zijn presentatie brengt hij zijn boodschap als ambassadeur die leeft op een ver eiland in de Atlantische Oceaan en
die zo veel mogelijk pALS over heel de wereld wil bereiken.
Elke kleine tussenstap geeft een boodschap die deel uit
maakt van het geheel. En meestal wordt tegelijkertijd een
foto getoond van het ietwat aparte leven in de natuur van
zijn thuisland IJsland.
Zo belicht hij:
1. De waarde van Familie en Vrienden voor een pALS.
2. De keuze die de pALS moet maken : leven of sterven.
3. De pALS moet zich richten op dingen die hij/zij nog
kan doen en moet de dingen vergeten die hij niet
meer kan doen.
4. Het zal nooit gemakkelijk zijn, maar de pALS kan een
manier vinden om een hindernis te overwinnen.
5. Daarom moet de pALS het feit aanvaarden dat hij hulp
nodig heeft en daarna moet hij gebruik maken van de
hulp die hij krijgt om zijn levenskwaliteit te vergroten
en om met die hulp een persoonlijk verschil te maken.
6. Gudjon roept de pALS op om in contact te blijven met
andere pALS en die bij te staan met goede raad en ook
hun goede raad zelf te gebruiken, want pALS zijn de
specialisten op het vlak van hun eigen ALS.
7. Hij roept pALS op om van elk moment van hun leven
te genieten want:

Dit is een korte samenvatting van de zienswijze die Gudjon
in zijn laatste jaar als Chairman van de ALS/MND-alliantie wil
blijven uitdragen. Hij wil pALS van over heel de wereld eenzelfde boodschap geven om hen er van te overtuigen dat samenwerking vanuit een warme thuisbasis de enige manier
is om met die vreselijke ziekte te overleven als mens zo goed
en kwaad als het kan.
Gudjon gebruikt zijn boodschap om de rol die de Internationale Alliantie ALS/MND op zich neemt gedeeltelijk in te vullen. Binnen de Alliantie met haar meer dan 50 nationale patiëntenhulp groepen is er behoefte aan een wervende visie
die vertrekt vanuit het standpunt van de individuele pALS.
Daarvoor vertrekt hij vanuit de schok die elke pALS krijgt zodra hij beseft wat ALS inhoudt. Gudjon demonstreert met
zijn getuigenis de kracht die uitgaat van een individu die
een boodschap heeft die moet gehoord worden. Ook wij
zouden graag pALS vinden die bereid zijn om te getuigen en
daarmee het publiek te overtuigen. Daarom is ons respect
voor Gudjon ook zo groot en daarom ook geven wij hem zijn
aparte plaats in onze harten.
Wij hadden ook een kort apart vraaggesprek met
Gudjon, waarvan hier een korte weergave :
Gudjon beklemde eerst dat het voor hem een genoegen is
om met mensen te mogen werken. Door zijn internationale
en zelfs intercontinentale contacten stelt hij vast dat de levensomstandigheden van pALS op veel plaatsen bedroevend slecht zijn. Om dat niveau enigszins omhoog te halen
tracht hij meer en meer organisaties van landen over te halen om zich aan te sluiten bij de Internationale Alliantie. Zo
kan er op grotere schaal gevochten worden voor de rechten
van pALS over heel de wereld.
Gudjon beseft dat hij met zijn dagelijks werk weinig problemen kan oplossen, maar hij wil wel hoop en inspiratie doorgeven en uitstralen. Dat gaat volgens hem twee kanten uit
want hij ontvangt zelf veel energie uit zijn contacten met
anderen. Die energie beschouwt hij als zijn motivatie en zijn
beloning. Die energie heeft hij, net zoals zijn vriend en onze
voorzitter Danny, ook nodig omdat hij voortdurend mensen
ontmoet die stervende zijn. Tenslotte drukt hij het grote belang uit van een goede familie voor alle pALS. De naaste
omgeving is draagt in grote mate bij om in een open sfeer
problemen te kunnen bespreken en om de nieuwe problemen van elke dag op een gepaste manier het hoofd te kunnen bieden.

Getuigenis door Tanja Willems
Zomaar een dag in januari 2009. Een dik pak sneeuw voor de
deur. Nietsvermoedend besloot ik om mijn zoontje met de
slee naar school te brengen. Op de terugweg voelde ik plots
dat ik minder greep had in de sneeuw met mijn rechtervoet.
Vele scans en onderzoeken verder zat ik uiteindelijk op de
afdeling neurologie van het UZA waar de diagnose luidde:
een tentatieve (twijfelachtige) ALS.
ALS?....Zowel mijn prof. (Dr de Jonghe) als mijn sociaal-verpleegkundige (Mevr. Iris Smouts) hebben mij en mijn partner uiteindelijk proberen duidelijk te maken wat we wel
en niet konden verwachten en wat onduidelijk zou blijven.
Het UZA maakte mij ook attent op het bestaan van de ALS
Liga. Op een bepaald moment had ik behoefte aan een
actieve rolstoel, maar gezien de onzekerheid over het verloop van de aandoening kon ik deze nog niet aanvragen.

Na contact met de ALS Liga te hebben opgenomen en na
een hartelijk gesprek ging ik buiten met mijn ontleende actieve rolstoel. Wat fantastisch dat er mensen zijn zoals zij!
Nu 3 jaar verder ben ik rolstoelafhankelijk maar de rest van
mijn lichaam functioneert momenteel nog naar behoren en
het is het NU dat telt! Voor mij zit geluk nog altijd in dezelfde
dingen als vóór dat deze ziekte mij overviel. Ik probeer dan
ook op de vele zegeningen die er nog zijn te blijven focussen. Naast mijn partner, mijn kinderen, mijn ouders, familie
vrienden zijn er nog mijn hobbies zoals schilderen, lezen,
kleien, uitstapjes naar steden & musea en zelfs kamperen.
Met de nodige hulp en rust tussendoor zal ik ervoor gaan
zolang het maar kan.
Daarnaast probeer ik ook nog huishoudelijke taken te doen,
mits bepaalde beperkingen zoals vloeren schrobben of ramen wassen. Ook al is mijn aandeel in het huishouden een
stuk kleiner geworden, het geeft me voldoening om toch
nog mee voor mijn gezin te kunnen zorgen.
Thans ben ik 44 jaar en er zijn natuurlijk ook momenten
waarop ik onmetelijk verdrietig en boos ben. Ook voor de
mensen die dicht bij me staan is het niet altijd gemakkelijk.
44 jaar is te jong om al je dromen te moeten omgooien en
ombuigen. Ombuigen en opnieuw uitvinden wat haalbaar
is, elke dag opnieuw, dat is mijn opgave om het ook voor
mijn geliefden leefbaar te maken. Ik wil vooral mezelf blijven
en me niet door de ziekte laten opslorpen. Het gaat er voor
mij niet zozeer om wat de ziekte IS, maar meer op welke
manier ik er het beste mee kan omgaan (ook al is dit een zeer
harde leerschool).
Uiteindelijk is de voorjaarszon nog even lekker warm als 3
jaar geleden..., is de lach van mijn kinderen nog even mooi als
3 jaar geleden..., en blijft de liefde nog even hoopgevend….
Het leven is er om geleefd te worden. Zelfs in de donkerste
dagen kan je kippenvel-momenten’ krijgen van onwezenlijk
geluk. Het komt er dus op aan, zelfs met een ziekte als ALS,
‘NU-momenten’ te creëren om heel langzaam met je geliefden te degusteren.
Tanja.

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

Vakantie tips
Tips bij kleine ongelukjes. Om altijd bij de hand te hebben...
Je gezondheid loopt op reis vaak extra risico door anders
eten en drinken, insectenbeten of -steken, klimaatverandering, slechtere hygiëne, … Tref daarom tijdig de nodige
voorbereidingen en neem een goed gevulde reisapotheek
mee. Als u de juiste spullen bij u hebt en weet wat u in geval van nood moet doen, dan kunt u de schade vaak enorm
beperken.

De voorbereiding
Verbanddoos
Allereerst zorgt u voor een goede verbanddoos. Bewaar
deze op een vaste plaats, zodat u niet hoeft te zoeken. Bij de
drogist en apotheker kunt u een uitstekende verbanddoos
kopen. Deze heeft ook speciale auto- en vakantie verbanddozen. Controleer de verbanddoos altijd voor vertrek en vul
hem bij terugkomst direct weer aan.
Wat moet er minimaal in de vakantie- verbanddoos zitten?
• steriele gaasjes
• een goed wondontsmettingsmiddel
• pleisters
• rol kleefpleister
• snelband
• verbandschaar
• pincet
• watten
• hydrofiele zwachtels
• veiligheidsspelden
• koortsthermometer
Reisapotheek
Een pijnstiller, een middel tegen diarree of een koortswerend middel: in België zijn het gangbare middelen, maar in
het buitenland zijn ze niet altijd beschikbaar of hebben ze
een andere naam. Op reis is het daarom verstandig om een
beperkte basisapotheek mee te nemen.
Idealiter omvat uw reisapotheek:
• een middel tegen diarree (motilium) en constipatie (imodium)
• een middel tegen hoofdpijn
• een middel tegen reisziekte (touristil)
• pijnstiller (paracetamol, panadol, dafalgan, …)
• uw voorbehoedsmiddel
Insectenbeten en teken
Ter aanvulling kunt u bij apotheker en drogist producten
aanschaffen die de pijn van insectenbeten verminderen. Als
iemand is gestoken door een mug, wesp, bij of hommel probeert u de angel te verwijderen met een pincet. Smeer dan

de plek in met een speciaal middeltje of leg een nat washandje op de steekplaats. Als de steekplaats erg dik wordt,
of als iemand overgevoelig is voor insektenbeten ga dan
naar een arts. Wanneer iemand in de mond of in de keel is
gestoken, ga dan onmiddellijk naar een arts of ziekenhuis.
tip: parfum trekt insecten aan, knoflook stoot ze af. Het
aandoen van parfum en daarna in de zon liggen, kan lichte irritatie tot gevolg hebben.
Gaat u naar bosrijk gebied, houdt dan rekening met teken.
Deze beestjes kunnen zich vastzuigen in de huid. De eerste
schrikreactie als iemand een teek op de huid ontdekt, is hem
er meteen afrukken. De kop van het beestje blijft dan echter
zitten en dat kan gevaarlijk zijn, omdat veel teken besmet
zijn met bacillen die de (gevaarlijke) ziekte van Lyme veroorzaakt. Het is zaak de hele teek binnen 48 uur te verwijderen.
De makkelijkste manier daarvoor is met een tekentang, te
koop bij apotheker en drogist. Wanneer de teek volledig is
verwijderd, is het aangeraden ze te verbranden, zo kan ze
niet opnieuw toeslaan.
Injecties voor reizen naar de tropen
Wie naar Afrika, het Midden-Oosten, Azië of Latijns-Amerika
reist, heeft een verhoogd risico op infectieziekten. De tropenreiziger laat zich daarom van tevoren inenten. Dat kan
bij het Centrum voor tropische ziektes of daar vindt U de
juiste verwijzingen. Welke inentingen gelden voor welke
streek, vind je op internet. (www.reisgeneeskunde.be)
Reisziekte
Reisziekte is enigszins te voorkomen door niet te reizen met
een te lege of te volle maag en te zorgen voor frisse lucht in
de auto of bus. Bij een bootreis gaat men het liefst midden
op het schip zitten, waar de schommelingen het minst zijn.
Als men toch misselijk wordt tijdens die lange autorit naar
het buitenland of bij woeste zee tijdens de oversteek naar
een eiland, dan grijpt men naar een reispilletje. Van deze
middelen word je overigens vaak een beetje suffig. Niet geschikt dus voor de bestuurder!

 Veilig zonnen
De zon is heerlijk, maar zoals bekend kun je er beter niet te
lang in zitten.
Tips voor veilig zonnen:
1. Vermijd de zon tussen 11.00 en 15.00 uur in zuidelijke
landen en op hete dagen in België.
2. Blijf niet te lang achter elkaar in de zon.
3. Let goed op kwetsbare lichaamdelen zoals neus, oren
en borsten.
4. Smeer u regelmatig in met een goed zonnebrandpro-

5.
6.
7.
8.
9.

duct, dat zowel beschermt tegen UV-B straling (verbranden) als UV-A straling (werkt vroegtijdig verouderend op de huid).
Bewegen in de zon is beter dan liggen ‘bakken’.
Draag een hoed of petje.
Wind is misleidend: door de afkoeling merkt u minder
van verbranding.
Denk aan een lippenbalsem met hoge UVA/UVB beschermingsfactor (minimaal 10).
Gebruik een waterbestendige zonne -creme, wanneer
u in aanraking zal komen met water. Veeg u na een
zwempartij terug goed in!

Op reis neemt u een zonnebril mee die tegen UV-stralen
beschermt. Een zonnebril die niet UV-bestendig is, is onverantwoord. Zorg voor goede zonnebrandproducten. Mensen
met een erg gevoelig huidtype die niet gauw bruin worden,
en kinderen, gebruiken factor 25. Anderen kunnen toe met
factor 15 en mensen die gauw bruin worden, nemen factor
8. Een After-Sun crème voorkomt uitdrogen en vervellen.
Deze producten kunnen ook tijdens de wintersport gebruikt
worden!

En verder...adressen en telefoonnummers
Laat uw vakantieadres bij iemand in België achter, degene
die op uw huis past bijvoorbeeld, of de buurvrouw. En bel
af en toe eens naar huis. Zorg er zelf voor dat u alarmnummers bij u heeft. De volgende telefoonnummers kunnen van
(levens)belang zijn:
• Alarmnummer Belgie: 112 (als u in eigen land bent)
• Alarmnummer ANWB:
+32 70-3141414 (als u in het buitenland bent)
In noodgevallen kunnen gegevens over uw gezondheid
nuttig zijn voor lokale artsen en verpleegkundigen. Vergeet
daarom niet om een Engelse tekst mee te nemen die de volgende gegevens vermeldt:
• de ziekte(n) waaraan u lijdt
• de behandeling die u neemt (naam van het middel,
dosis...)
• overgevoeligheden of allergieën waar u aan lijdt
• uw bloedgroep

De behandeling van kleine wonden en ongevallen van
A tot Z

Verhoogde ozonconcentratie
Sterk verhoogde ozonconcentraties in de lucht zijn schadelijk voor de gezondheid omdat ze een irriterend effect hebben op de longen. De Europese Unie heeft bepaald dat bij
een concentratie van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht, de bevolking moet worden gewaarschuwd. In de
zomer komen de ozonconcentraties regelmatig boven dat
niveau uit.

In eerste instantie zijn de volgende 5 punten altijd van
groot belang bij het verlenen van eerste hulp:
1. op gevaar letten
2. nagaan wat er is gebeurd/wat iemand mankeert
3. het slachtoffer geruststellen
4. zorgen voor deskundige hulp
5. iemand helpen, op de plaats waar hij of zij ligt of zit

Op een dag waarop de ozonconcentraties de drempelwaarde overschrijden, krijgen gevoelige groepen (ouderen, personen met ademhalingsklachten het advies om:
- binnen te blijven;
- geen lichamelijke inspanningen te leveren;
- de vensters niet te openen op de warmste uren van de dag
(tussen 12.00 en 22.00 uur)

Alergische reactie
Sommige personen reageren allergisch op bepaalde stoffen,
voeding, geneesmiddelen of insectenbeten. Dit kan leiden
tot jeuk en rode vlekken. In het ergste geval, een zware allergische aanval met:
• Opzwellen van het gezicht.
• Bemoeilijkte ademhaling.
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Koorts.
Duizeligheid.
Snelle, zwakke pols.
Razendsnel verloop.

In geval van een plaatselijke reactie kan
je een zalf tegen allergieën aanbrengen .
Bij reacties waarvan de oppervlakte
groter is dan het handoppervlak van
het slachtoffer: raadpleeg een arts.
In geval van een zware allergische aanval: alarmeer het Hulpcentrum 112,
deze toestand is levensbedreigend.
Bloedingen
Bij een bloeding moet het desbetreffende lichaamsdeel omhoog worden
gebracht en probeer de wond zo goed
mogelijk dicht te drukken. Waarschuw
onmiddellijk een arts.
Bloedneus
Laat het slachtoffer zitten met zijn
hoofd iets voorover, alsof hij schrijft.
Druk dan de neus 10 minuten dicht
vlak onder het neusbeen, of laat het
slachtoffer dit zelf doen. Daarna niet
snuiten. Als de bloedneus niet is gestopt, ga dan naar een arts.
Darm- en maagklachten
Andere eetgewoonten dan normaal,
geven soms buikklachten (diarree). Bij
diarree komt vochtverlies kijken. Een
dagje weinig eten en u bent zo weer op
de been.
Krampen en een opgeblazen gevoel
duiden op verstopping. Vezelrijk eten
(volkoren brood), veel water drinken
en fruit en noten nuttigen, dat alles
helpt tegen verstopping. En een beetje
lichaamsbeweging! Meestal gaat het
vanzelf over en pas in laatste instantie
gebruikt u een laxeermiddel.
Flauwvallen
Breng iemand die flauw dreigt te vallen in de frisse lucht en leg hem plat
neer, met de benen omhoog.. Hij komt
dan weer snel bij; laat hem dan nog
tien minuten rustig liggen. Als hij niet
snel bijkomt, leg hem dan op zijn zij en
waarschuw deskundige hulp, er is dan
iets anders aan de hand.
Snij- en schaafwondjes
Om kleine snij- en schaafwondjes te

behandelen, zijn er vier vuistregels:
1. Reinig de wond met huishoudzeep en zacht stromend water.
ln een land waar kraanwater niet
drinkbaar is, is het evenmin geschikt voor het schoonmaken van
wondjes. Gebruik hier flessenwater.
2. Ontsmet de wond met desinfecterende doekjes. Het is een doekje, per stuk hygiënisch verpakt,
dus gemakkelijk in gebruik en
- heel belangrijk - het prikt niet!
Dan verbindt men de wond met
pleisters (bij kleine wondjes) of
wondverband (voor grote oppervlakten). Bij de drogist treft u een
complete serie wondbedekkers,
windsels en andere hulpmiddelen.
3. Als er glasscherven of grind in de
wond zitten, moeten deze door
een arts worden verwijderd.
Bij grotere wonden raadpleegt u een
arts.
Verstuiking
Als iemand zich heeft verstapt en de
enkel doet erg pijn, maar hij kan de
voet nog wel bewegen, dan is de enkel
waarschijnlijk verstuikt. Doe de schoen
uit. Koel de enkel 10 minuten met bijvoorbeeld koud kraanwater of een
icepack (met een doek ertussen). Ook
kan een washandje of een theedoek
met ijsblokjes worden gebruikt. Geef
daarna de enkel rust door hem hoog te
leggen, bijvoorbeeld op een stoel. Kan
iemand zijn voet niet meer bewegen.
dan kan dat duiden op een botbreuk,
waarschuw dan deskundige hulp.
Wat te doen bij grotere ongevallen?
Bij onderstaande ongelukken waarschuwt u altijd een dokter!
Beademen (zie ook verslikken)
• Iemand die niet ademt, legt u op zijn
(of haar) rug.
• Plaats uw ene hand onder zijn (of
haar) nek, de andere op het voorhoofd van het slachtoffe
• Breng met de hand die op het voorhoofd ligt, het hoofd van het slachtoffer zoveel mogelijk achterover, de
mond gaat dan vanzelf open.
• Knijp met de duim en de vinger van
deze hand de neus van het slachtof-

fer dicht.
• Blaas gedurende een seconde lucht
in, tot de borstkas omhoog komt.
• Laat daarna mond en neus vrij om
het slachtoffer te laten uitademen
en kijk zelf opzij om die uitgeademende lucht niet in te ademen.
• Doe deze beademing 12 keer per
minuut.
• Ga onmiddellijk naar een ziekenhuis.
Bevriezing en onderkoeling
De bevroren teen (ook oren, neus en
vingers zijn gevoelig voor bevriezing)
is bleekgrijs van kleur met een stekerige pijn, soms zijn er blaren te zien. Al
gauw wordt de teen gevoelloos, zodat
men bevriezing vaak te laat opmerkt.
Laat het bevroren lichaamsdeel zoveel
mogelijk met rust. Vooral niet wrijven
of plots verwarmen met heet water!
Doe er een verband omheen en raadpleeg een arts. Iemand die vrijwel helemaal onderkoeld is, voelt geen koude
meer. Het lichaam is bleek en ijskoud.
Dit slachtoffer brengt men naar een beschutte ruimte.
Natte kledingstukken moeten worden
uitgetrokken. Wikkel het slachtoffer in
een deken om te beschermen tegen
verdere afkoeling. Hij (of zij) mag niet
actief worden opgewarmd. Laat het
slachtoffer kleine slokjes warme drank
drinken (geen alcohol!).
Botbreuken
Beweeg het gebroken lichaamsdeel
niet, ondersteun het hooguit in de
houding zoals u het aantrof en schakel
direct medische hulp in 000
Brandwonden
Brandwonden zijn altijd pijnlijk, ook
kleine. Zo snel mogelijk de brandplek
koelen onder koud, zachtstromend
water, ten minste 10 minuten lang. Ook
bij ernstiger brandwonden rent u onmiddellijk naar de kraan, of, als er geen
stromend water is, desnoods naar een
rivier of sloot. Dek de verbrande plek
dan af met een steriel gaasje. Smeer
nooit iets op de wond, zoals zalf. Dergelijke middelen zijn niet steriel en maken bovendien de wond ‘onzichtbaar’
als de arts er naar wil kijken.
Koolmonoxide vergiftiging
De eerste verschijnselen zijn bonkende

hoofdpijn. Later volgen misselijkheid
en ten slotte ademstilstand. Als u iemand aantreft met een (vermoedelijke)
koolmonoxide vergiftiging, breng hem
dan zo snel mogelijk in de frisse lucht
en beadem het slachtoffer wanneer hij
zelf niet meer of onvoldoende ademt.
Waarschuw een arts.
Tip: Als de afvoer van de geiser niet
goed is. worden de vlammetjes geel.
Laat er dan direct een vakman bijkomen om de afvoer weer vrij te maken.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie
in uw huisje, caravan of boot.
Reanimatie
Reanimatie is een combinatie van
mond-op-mondbeademing en uitwendige hartmassage. Om hartmassage te
kunnen toepassen, moet u een EHBOcursus hebben gevolgd.
Verdrinking
Zie beademing. Breng iemand die bijna
verdronken is altijd naar een arts. Er
kan nog water in de longen zitten. Dat
moet worden verwijderd, vanwege de
kans op longontsteking.

Vergiftiging
lemand die bijvoorbeeld te veel medicijnen heeft ingenomen mag men laten braken. Dat kan door de vinger in
de keel te steken.
Zorg dat het slachtoffer u niet kan
bijten. Waarschuw een arts. Heeft iemand een bijtende stof als spiritus of
bleekwater ingeslikt, dan mag hij of zij
niet braken, want dan richt het brandende goedje opnieuw schade aan
in de slokdarm. Laat het slachtoffer
twee glazen water drinken om het gif
te verdunnen en ga naar het ziekenhuis. Neem het spul of de verpakking
van het middel mee! (antigifcentrum:
(+32) 070 245 245)
Verslikken
Verslikt iemand zich in een zuurtje of
iets dergelijks, geeft u hem dan een
flinke klap tussen de schouderbladen.
Leg een kind over uw knie en geef een
klap tussen de schouderbladen. Helpt
dat na vier klappen nog niet, pas dan
de “Methode van Heimlich” snel toe:
• Ga achter het slachtoffer staan,
• Sla uw armen om het lichaam, on-

geveer ter hoogte van de navel,
maak van uw ene hand een vuist
en plaats die in de maagstreek tussen de onderste ribbenbogen in de
buik;
• Sla uw andere hand om uw vuist
en trek met beide handen met een
flinke ruk schuin omhoog naar u
toe. Druk niet op de ribben zelf!
Het zuurtje vliegt er als het goed is met
volle kracht uit.
Zonnesteek
De verschijnselen daarvan zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en
later flinke koorts. De huid is bleek en
droog. Breng het slachtoffer naar een
koele plaats. Koel hem zo nodig actief
af met natte doeken, die telkens ververst worden. Wanneer het slachtoffer
bij kennis is, geeft u hem twee theelepels zout en laat u hem water drinken.
Waarschuw in ieder geval een arts.
En vergeet ondanks deze voorzorgen, niet te genieten van uw vakantie!
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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.
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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.

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

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.

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:
Bloemkoolsoep met Kruidenkaas (6 personen)
Ingrediënten:
1 bloemkool - 1 bouillonblokje - 1 potje kruidenkaas (bv rambol)
Bereidingswijze:
––Snij de bloemkool in kleine stukjes. Het water waarin je deze
bloemkool kookt blijft behouden.
––Kook de bloemkool gedurende circa 10 minuten gaar in 1,5 liter
water met daarin het bouillonblokje.
––Prik in de harde stukjes met een vork. Als je er vlot doorheen kan,
is deze gaar.
––Mix het geheel tot een homogene massa met en staafmixer.
––Voeg de kruidenkaas toe en roer goed doorheen de soep

Hoofdgerecht:
Kipfilet met Krieken (4 personen)
Ingrediënten:
1/4 liter gevogeltefond (of water met bouillonblokjes) - 1/4 liter rode wijn 4 gesnipperde sjalotten - 2 stukje citroenschil - 2 mespuntje nootmuskaat
- 2 mespuntje kaneel - 250 gr ontpitte krieken - 1 eetlepel groene peperbolletjes op nat - 4 kippenfilets - 2 koffielepel bloem - 100 gr boter- zout
Bereidingswijze:
––Verhit in een kookpan de gevogeltefond met de rode wijn.
––Voeg er de sjalotten en het citroenschilletjes bij. Breng aan de kook.
––Kruid met kaneel en nootmuskaat en laat tot de helft inkoken.
––Filter het kookvocht door een zeefdoek en roer er de krieken en groene peper bij.
––Breng op smaak met zout.
––Zout de kippenfilets en haal door de bloem.
––Verhit een derde van de boter in een koekenpan en bak ze zachtjes
bruin.
––Bind de saus met de overschot van de koude boter.
––Snijd de kippenfilets in plakjes, leg ze in een serveerschotel en overgiet met de saus.

Gemixte plaat

Nagerecht:
Kleine jasmijnthee crème (4 personen)
Ingrediënten:

20 cl melk- 30 cl room- 2 koffielepels jasmijnthee - 60 g bruine suiker- 4 eidooiers

Bereidingswijze:

––De melk aan de kook brengen met 10 cl room, uit de vuur halen en de
thee laten infuseren gedurende 5 min (of minder naar smaak).

–– In een kom, de eidooiers en de suiker goed roeren totdat het mengsel romig
wordt. De thee infusie filtreren en toevoegen, roeren en laten koelen.
–– De oven voorverwarmen op 6 (180°C).
–– De rest van de room in de kom toevoegen.
–– In de kleine verrines verdelen.
–– Au bain marie laten koken gedurende ongeveer 30 min.
–– Laten koelen.
–– Voor het serveren, met bruine suiker bestrooien en laten kleuren met een
brandertje of onder een hete grill.

Piet puur

Gerechten die vlot naar binnen gaan
• Typische Piet Huysentruyt-recepten gepureerd!
• Chef-kok en tv-personality Piet Huysentruyt neemt de ALS-problematiek zeer ter harte
en creëerde een 35-tal ‘normale’ gerechten die hij dan ook tot purees, stoemps, shakes
en smoothies omtoverde.
• Dit boekje is niet alleen voor ALS-patiënten bedoeld, maar voor iedereen die problemen
heeft met kauwen, slikken of vast voedsel.
• De winst van dit mooie boekje wordt afgestaan aan de ALS Liga.
Het boek is enkel te verkrijgen via het ALS Secretariaat te Leuven (info@alsliga.be).
De prijs is 15 euro inclusief verzendkosten.
 elieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer
G
BE28 3850 6807 0320 + vermelding NAAM & ADRES.

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

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: Peugeot Partner Tepee.
Diesel, Blauw-grijs van kleur, 2010. Motorinhoud 1560 CC; 18.500 km.
Aangepast met hydraulisch doorzaksysteem voor rolstoel
door de firma Peeters Mobility Center uit Alken.
Prijs: 17.000 EUR; Beschikbaar vanaf 12 mei 2012.
Tel.: 054/245.927; GSM: 0470/05.29.12
Lieve Roesems – Asselman
Gustaaf Ponchautstraat 23
1760 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

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

de nieuwe revolutie in zitsystemen

‘Iedereen heeft het recht zijn functiebeperking
te compenseren met de meest innovatieve
technologie’ Per Uddén

The Power of Mobility

www.permobil.com

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

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.

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
• Lightwriter
• PC software

• Lucy
• Allora
• Dubby
• Spock
• Mudikom
• Tellus
• Canoncommunicator
• Oogbolbesturing, ea……

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.

COMMUNICATIE -TEST ! ! !
Personen met ALS kunnen bij de ALS
M&D vzw een communicatieapparaat
gratis ontlenen. De procedure verloopt
als volgt:
• Als je nog geen lid bent, laat je dan
gratis registreren bij de ALS Liga België vzw op www.ALSLIGA.be
• Neem contact op met ons.
• We leggen een afspraak vast op het
ALS secretariaat te Leuven.
• Vervolgens nemen we gratis een kleine test af om na te gaan welk apparaat
geschikt is.
• Wanneer de test te gecompliceerd is
kunnen wij u doorverwijzen naar adviesinstanties.
• Is het toestel voorradig dan kun je het
onmiddellijk meenemen en aan de
slag gaan.
• Een waarborg van 80 euro wordt betaald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.

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
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 commerciële 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
• Gesofisticeerde elektrische rolwagens
• Manuele rolwagens
• Elektrische scooters

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
• Tilsystemen (actieve en passieve)
• Badliften
• WC douchestoelen
• Bladomslagapparaten
• Elektrisch verstelbare bedden
• Omgevingbesturingssystemen
• Relaxzetels
• Antidecubitus materiaal
• Rollators
• Rolstoelfiets
• Elektronische trappenklimmer
• Alterneringsmatrassen
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

Giften van 28/02/2012 tot en met 7/05/2012
AMC
3X
Ackein-Van Steenberge

Anzegem
Afsnee

Geraarsbergen
AKS Benelux BVBA
Nieuwerkerken
Alewaters Alina
Borsbeek
AMHE Joosten en/of JCM Vonk
Aselman Lieve
O-L-Vr-Lombeek
Asselman Jozef
Ternat
Avalon
Buggenhout
AVGI (Pharma.be) ASBL
Brussel
Becro asbl
Bruxelles
Bello Angele
Sint-Joost-Ten-Node
Bleeckx Ben
Mechelen
Bodson Suzanne
Hove
Boerjan Arsene
Bassevelde
Bogaert-De Bruyne
Lochristi
Bogaerts August
Turnhout
Bom-Van Oeveren
Kapellen
Breynaert-Avaux
Herne
Buedts-Kerkhof
Vosselaar
Bvba Not, Van Achter/Derden
Halle
C.Gasth.Zrs Aug./gemeenschap Lier
Cosse Paul
Beyne-Heusay
Creaplan NV
Nazareth
Crikemans Dirk
Leuven
Dabekaussen-Biermans
Kinrooi
De Bels Jean-François
Diksmuide
De Beusscher Magdalena
Duffel
De Boer Janssen
Zwolle
De Canniere Frederik
Elsene
De Cuyper Elisabeth
Lier
De Grave Imelda
Gent
De Haen Marie-Rose
Aalst
De Ridder Nicole
Hoboken
De Roo NV
Deinze
De Schouwer Georgette
Willebroek
De Smedt-Sperandieu
Vilvoorde
De Smeyter David
Aalter
De Vrieze-Vanfleteren
Sint-Amandsberg
De Win Simon
Meise
Debaere-Vroman
Waregem
Debakker Pierre
Deerlijk
Degens Rita
Brussel
Deinze Rotary Club
Deinze
Delanghe Jenny
Oostende
Demaegd-Breynaert
Antwerpen
Depaepe Marie-Jeanne
Halle
Dierick-Decoene VOF
Waregem
Dings Myriam
Kapellen
Dings-Hardeman
Sint-Joris-Weert
Distri Consult Comm V
Werchter
Dobbelaere Harry
Wingene

Dokter Jan en Frank Mertens Bvba
Sint Pieters Leeuw
Dokter Monsieur Erik
Halle
Dokter Paul Jolie
Kortrijk
Driessen Paula
Lanaken
Eerdekens Karel
Deinze
Endert Jozef
Lommel
Erkens Theodora
Riemst
FDS Invest NV
St.Martens-Latem
Felke BVBA
Stekene
Freson-Vrijsen
Brustem
Frippiat Celine La-Roche-en-Ardenne
Geleyn-Duyvejonck
Torhout
Gemeentebestuur Lendelede
Lendelede
Gezinsbond Afd Linden
Linden
Gilles-Verkuil
Linden
Goemanne Virginie
Gentbrugge
Goovaerts David
Puurs
Graulus Julia
Tervuren
Grauvogl Clarette
Halle
Knokke-Heist
Hellings-Vercammen
Hendriks-Van Rooijen
Lubbeek
Hoste Apotheek NV
Deinze
Icorda
Mariakerke
ING BRUSSEL
Janssens Leona
Kontich
Jaspers Johannes
Werchter
KBS
Brussel
Wolvertem
Keymolen-Cayet
La Begge Renee
Mechelen
Lauwens Guido
Liedekerke
Le Begge Renee
Mechelen
Lescrenier Marie-Paule
Melin
Lindekens Mariette
Deurne
Lindemans Ignaas
Halle
Lybaert Lucrece
Bassevelde
M. Francis D’hoop
Peruwelz
M.G.M. V.D. Weijst EO
Sint Hubert
Marivic Bvba
Appelterre-Eichem
Mathues Willy
Velm
Mathys Bernadette
Hoboken
Menerga NV
Aarschot
Nidus
St.Denijs-Westrem
Nimmegeers-Deygers
Merelbeke
Optiplus NV
Wichelen
Ortho-Trends
St.Denijs-Westrem
Oudermans Patricia
Schoten
Paesmans Chris
Kuringen
Paquet Monique
Montegnee
Parton-Eerlingen
Heverlee
Paulus Walther
Forest
Peeters Bvba
Alken
Proost-Schellens
Malle

Proot Willy
Halle
Provincie Vlaams Brabant
Leuven
Ron-Weygantt
Berchem
Rosvelds-Dillen Emilie
Herent
Roth Renate
Sint-Pieters-Woluwe
Simmilon Annie
Halle
Smet Ellen
Sint-Niklaas
Soete Godelieve
Blankenberge
Soetens Eva
Lausanne
Spiritus Marie-Jeanne
Kortenberg
Stad Sint Truiden
Sint-Truiden
Stadsbestuur van Bilzen
Bilzen
Stevens-Bervoets
Schoten
Stichting voor de Psychose
Brussel
Stoquart-Roox
Diepenbeek
Storkebaum Erik
Lier
Theijbers-Neijens
Kinrooi
Theuninck Freddy
Zarren
Toelen-Marzee
Velm
Tuymans Emiel
Bonheiden
Van Cutsem P.
Pepingen
Van Den Bogaert Patricia
Sint-Lenaarts
Van Den Hauwe Tom
Gent
Van Endert Jozef
Lommel
Van Eylen Joannes
Antwerpen
Van Gysegem ludo
Wetteren
Van Hemelryck-Van Nimmen
Wolvertem
Van Nieuwenhove Nely Denderleeuw
Van Steenberge-Demeyer Zaventem
Van Vaerenbergh-Vandevin Kessel-Lo
Vanderpypen Theo
Bornival
Vandewalle Karin Sint-Martens-Latem
Vanspauwen Maufort Monique
Koersel
Velle Rosa
Stene
Verbeke-De Rouck
Wichelen
Verbessem Alfons
Kontich
Vermeyen Bram
Kessel-Lo
Vernieuwe Jan
Brugge
Vosselaar
Wellens Hilde
Wilms-Lorent
Herent
Wittens Josephine
Bonheiden
Wouters Carlo
Geel
Wynants-van Den eynde
Westerlo
Zaman Claudine
Asse

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.

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.

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’, …

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).
Vanwege de stijging van de index van
de consumptieprijzen tijdens de laatste

maanden, moet het minimumbedrag
van giften tenminste 40 euro op jaarbasis bedragen, om in aanmerking te
komen voor fiscale aftrekbaarheid.
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.
Dit fiscaal attest moet aan een aantal
voorwaarden voldoen om als geldig
beschouwd te worden bij de Federale
Overheidsdienst Financiën.
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
oog op sponsoring, tickets, gadgets,
e.d. kan geen fiscaal attest afgeleverd

worden vermits er iets tegenover staat
voor de schenker.
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. Materiële zaken kunnen ook niet omgezet
worden in geldwaarde om een fiscaal
attest te bekomen.
De schenker mag dus geen enkel voordeel ondervinden (eventueel iets van
zeer geringe waarde, zoals een plooifoldertje, een brochure,…).

Er mag ook geen fiscaal attest afgeleverd worden voor stortingen die ontstaan zijn uit collectieve geldinzamelingen en die dus niet voortkomen van
individuele schenkers. Ook niet voor
stortingen die niet rechtstreeks op de
rekening gestort werden van waaruit
een fiscaal attest kan uitgeschreven
worden.
Daarom raden wij u aan bij twijfel,
en om misverstanden te vermijden,
ons secretariaat te contacteren op
info@alsliga.be of 016/23 95 82

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 testament 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
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.

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
Wat zijn de voorhoorncellen van het ruggenmerg?
By Peter Pressman, About.com Guide February 27, 2012

Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is een aandoening die
leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren.
Bij ALS gaan de motorische voorhoorncellen gelegen in de
hersenen en het ruggenmerg om onbekende reden kapot.
Motorische voorhoorncellen zijn zenuwcellen die zorgen
voor de overdracht van prikkels vanuit de hersenen, via de
zenuwen naar de spieren. Doordat deze prikkels niet goed
meer doorgegeven worden, werken de spieren niet goed
meer.
De voorhoorn van het ruggenmerg wordt regelmatig genoemd in gesprekken over motor neuronen ziekten zoals
polio of ALS. Bij de vorming van het ruggenmerg wordt het

achterste deel bestemd voor het beheren van de meeste
aspecten van gewaarwording en gevoel en het voorste gedeelte beheerd de aspecten van beweging. Bij elke beweging die je wil maken zendt de hersenschors een boodschap
naar cellen in het ruggenmerg. Die cellen dragen de boodschap verder uit naar het perifere zenuwstelsel en naar de
spieren. De zenuwcellen die instaan voor het doorgeven
van boodschappen tussen de hersenen en de periferen
zenuwcellen worden motorische neuronen genoemd. De
zenuwencellen die boodschappen versturen tussen de hersenschors en het ruggenmerg worden bovenste motorische
neuronen genoemd, en de zenuwcellen die boodschappen
verder dragen van het ruggenmerg naar de spieren worden
lagere motorische neuronen genoemd. Die neuronen communiceren via synapsen in de voorhoorn van het ruggenmerg, zoals wordt voorgesteld in de afbelding. Ziekten die
de neuronen selectief aantasten worden motorische neuronen ziekten genoemd. Zoals de naam het suggereert, reduceren motorische neuronen ziekten de mogelijkheid van
een patiënt om te bewegen. Het best gekende voorbeeld is
ALS, maar andere voorbeelden zijn polio, PMS en de ziekte
van Kennedy. Neurologen kunnen na onderzoek bepalen
welke ziekte op het lichaam inwerkt. Indien het probleem
zich situeert bij de bovenste motorische neuronen alleen
kunnen verstijving en spasticiteit optreden. Indien de lagere motorische neuronen aan de basis liggen kunnen atrofie
en spiertrekkingen optreden. In sommige vormen van motorische neuronen ziekten, zoals ALS, zijn zowel bovenste en
onderste motorische neuronen signale betrokken.
Vertaling: Rudy De Graeve

Voor 1 euro naar de huisarts
Als ALS-patiënt zal een bezoek aan uw huisarts regelmatig
deel uitmaken van uw dagelijks leven. Hij/zij is immers het
belangrijkste aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de
behandeling van uw aandoening en is tevens de centrale

spil in het opvolgen en doorverwijzen. Toen u zo af en toe
eens bij hem of haar langsging, stond u misschien niet stil
bij de kostprijs van de consultaties. Maar als de bezoeken
frequenter worden, wordt de rekening al vlug wat duurder.

Omdat er vorig jaar een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd
betreffende de terugbetalingstarieven van de huisarts, geven we u wat informatie.

Derdebetalersregeling

De afspraak over de toepassing van de derdebetalersregeling geldt voor raadplegingen in het dokterskabinet. Voor
huisbezoeken mag de huisarts voor deze sociale categorieën de derdebetalersregeling ook toepassen, maar hij is dat
niet verplicht.

Misschien hebt u het al vernomen, maar sinds 1 juli 2011
mogen geconventioneerde huisartsen (dit zijn alle huisartsen die het officiële tarief aanvaarden en toepassen) de
toepassing van de derdebetalersregeling niet langer weigeren aan mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut. Deze regeling houdt
in dat u als patiënt slechts het remgeld (uw aandeel in de
kostprijs) betaalt en dat de arts de rest van het honorarium
rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds.

Wie komt in aanmerking?

Voor gewoon verzekerden betekent dit dat ze 4 euro remgeld betalen als ze een globaal medisch dossier (GMD) hebben en 6 euro als ze dat nog niet hebben. Patiënten die tot
een sociale categorie behoren, betalen vanaf 1 december
2011 nog maar 1 euro voor een consultatie bij de huisarts.
Hebt u als patiënt nog geen globaal medisch dossier, dan
betaalt u een halve euro extra.

Wilt u zeker zijn dat uw arts op uw vraag zal ingaan, kies dan
een huisarts die geconventioneerd is. Dit is een arts die het
akkoord met de ziekenfondsen volgt en de afgesproken tarieven toepast. Als u twijfelt of uw arts geconventioneerd is,
kan u altijd navraag doen bij uw ziekenfonds.

Honorarium

U komt dus in aanmerking als u recht hebt op de verhoogde
tegemoetkoming of het Omnio-statuut. Dit statuut staat
vermeld op het klevertje van uw ziekenfonds, in de vorm
van een code. Is het laatste cijfer van het eerste deel van de
code een 1, dan heeft u er recht op, bv. 121/121 of 131/131.
U overhandigt een klevertje aan uw huisarts en vraagt of hij
de derdebetalersregeling wil toepassen.

Tarieven consultatie huisarts vanaf
1 januari 2012

Terugbetaling
Gewoon

Remgeld

Voorkeurtarief

Gewoon

Voorkeurtarief

Zonder GMD

23,32 euro

17,32 euro

21,82 euro

6 euro

1,50 euro

Met GMD

23,32 euro

19,32 euro

22,32 euro

4 euro

1 euro

Nog even dit: indien u het Omnio-statuut niet heeft, kan
u natuurlijk ook altijd even bij uw huisarts informeren, en
vragen of hij de derdebetalersregeling voor u wil toepassen,

maar dan is hij dat niet verplicht en gaat het over een gunst.
Bron: MS-Link

Wanneer de vakantie in aantocht komt, is het tijd voor
familiebijeenkomsten, bezoekjes en om samen plezier te maken.
Maar nu ALS ons leven en onze levensstijl binnendringt is
het makkelijk om beginnen te geloven dat het vanaf dit jaar
nooit meer hetzelfde zal zijn als voorgaande jaren. Je voelt je
waarschijnlijk triest en machteloos wat leidt tot ontgoocheling en niet-vervulde verwachtingen.
Daarom is het in de allereerste plaats nodig om deze manier
van denken om te buigen naar een meer positieve houding.
ALS kan inderdaad onze kracht en beweging afnemen maar
nooit onze benaderingswijze van situaties. De manier waarop we met onze beperkingen en belemmeringen omgaan is
uniek voor elk van ons. We mogen niet toelaten dat ALS mag
bepalen wie we zijn als persoon.
Het is dus zeer belangrijk te aanvaarden dat de vakanties
vanaf nu anders zullen zijn en te beseffen dat een vakantie
op een andere manier beleven niet noodzakelijk een negatieve ervaring zal worden. Ze kan evenzeer deugddoend

zijn als je ze met de juiste attitude aanpakt.
Als voorbereiding op je vakantie zal je moeten beslissen hoe
je de overgang gaat maken van een fysieke rol naar een rol
die meer te maken heeft met planning, coördinatie en delegeren. Je kunt bv. een meer organiserende rol op je nemen
door het menu plannen, de gasten uit te nodigen, recepten
uit te wisselen, bepalen wie voor welke etenswaren moet
zorgen, opdrachten geven met betrekking tot spelletjes en
activiteiten en nog zoveel meer.
Het is dus echt niet nodig dat je fysiek in de drukte aanwezig bent. Jouw aanwezigheid is op deze manier in alles en
overal voelbaar en je inbreng zal ten zeerste geapprecieerd
worden door iedereen. En op deze manier zal deze vakantie
voor jou even gedenkwaardig en genietbaar zijn als om het
even welke andere!

dringend

Vertalers gezocht

dringend

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers en dan meer bepaald om het onderzoeksnieuws te vertalen vanuit het Engels
naar het Nederlands en het Frans, andere talencombinaties zoals… naar het Duits zijn eveneens welkom om onze
website DRINGEND te vertalen. 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 ALSzorgverblijf 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?
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…)
Organiseer je graag grote evenementen,
die ook leuk zijn en wil je jezelf eens volledig uitleven?

werkzaamheden. Een loopbaan die op wieltjes loopt.
Ervaring, geduld, begrip en tweetaligheid
zijn voordelig.
Contacteer:
www.ALSLIGA.be
telefonisch: 0496/46.28.02

Dan ben jij de geknipte persoon voor ons!
Wij zijn constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers die voor ons evenementen op poten willen zetten! De organisatie van een
evenement neemt veel tijd in beslag, welke
ons echter ontbreekt.
Profiel:
– Je bent laatstejaars of hebt een diploma
in evenementenorganisatie, of je hebt er
ervaring in
–
Je bent sociaal geëngageerd of doet
graag vrijwilligerswerk
– Je bent punctueel en kunt goed 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 gebruikte 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.
Respect en volle ondersteuning bij zijn

Vrijwillige technieker of
mecanicien gezocht

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

Poetsvrouw/man
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerd persoon die bereidt is om op vrijwillige basis
onze kantoren en hulpmiddelen te komen
poetsen.
Het betreft onderhoud van de keuken, afstoffen van de bureaus, het dweilen van
de vloeren en reinigen van hulpmiddelen,
vooral rolstoelen.
Voel jij je hiervoor geroepen en wil jij ons
vrijwilligersteam versterken, contacteer ons
via info@alsliga.be of 0496/46.28.02 .

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 informatiebrochures 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

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.

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

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.

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

BE28 3850 6807 0320

Soms lukt het ons om dankzij de bijdragen van velen een mirakel waar te maken. In januari 2012 werd
sp
ek voor patiënten
p ënten met ALS. In het zorgverblijf
gestart met de bouw van een zorgverblijf speciﬁek
‘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.
Het zorgverblijf ‘Middelpunt’ is in aanbouw. Maar om onze gasten binnenkort een aangenaam en
kwalita ef verblijf aan te bieden, blijft
bli uw bijdrage belangrijk. Nieuwe giften
gi en worden verzameld in
kwalitatief

mm

pa
n ter plaatse. Binnen het verblijf
het
a uze fonds dat zal dienen ter ondersteuning van de patiënten
p
worden, naast een aantal relaxatie en verwentherapieën voor de patiënten,
ook tal van
vakan gevoel voor onze gasten.
ontspanningsmogelijkheden aangeboden. Zo zorgen we voor een vakantiegevoel

mm

Terwijl het zorgverblijf wordt opgetrokken, bouwen wij ook het sociaal fonds
a uze uit. Wij
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.

BE28 3850 6807 0320

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

