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

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

 
 

 

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. 

Geef ALS Uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!



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. 

  
 

 

Zorg voor pALS is en blijft wat ons dag in dag uit aan het werk houdt. Maar uiteindelijk willen wij onze 
pALS het mooist denkbare geschenk geven: de overwinning in de strijd tegen de vreselijke ziekte ALS. 
Daarom wenst de ALS Liga België samen met u een actieve bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS. 

Met het ALS-onderzoeksfonds stimuleren we belangrijke wetenschappelijke projecten en moedigen we 
Belgische onderzoekers aan met financiële ondersteuning. Deze steun kan door de onderzoeker worden 
ingezet voor alle materiële middelen die het onderzoek bevorderen, zoals apparatuur en onmisbare 
werkingsmiddelen. Zo blijft elke bijdrage concreet. Bovendien houden we als ALS Liga de vinger aan de 
pols en zijn we meteen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen ALS. Onder het 
motto ‘A cure for ALS’ wordt uw gift, samen met die van vele anderen, vanuit het onderzoeksfonds ter 
beschikking gesteld van een verkozen onderzoeksproject. Jaarlijks in de kerstperiode overhandigen we 
officieel de bijdrage aan een onderzoeksteam dat zich in de strijd tegen ALS verdienstelijk maakt. 

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 
gestart met de bouw van een zorgverblijf specifiek voor patiënten met ALS. In het zorgverblijf 
‘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 
kwalitatief verblijf aan te bieden, blijft uw bijdrage belangrijk. Nieuwe giften worden verzameld in 

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

Terwijl het zorgverblijf wordt opgetrokken, bouwen wij ook het sociaal fonds mamuze 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 

‘A cure for ALS’

Voorwoord 1

Intervieuw 3

Onderzoek  7

Activiteiten 12

Gadgets 16

Aan ‘t woord 18

Tips 20

Smakelijk 22

ALS Mobility & Digitalk vzw 27

Communicatie-test 27

Giften 30

Nalatenschap 32

ALS-jeblief 34

Gezocht – Vacatures 38

Nuttige adressen en brochures 40

Fondsen 

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

MARC PINTE
(radiopresentator) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(zangeres) Kate Ryan

LEAH THYS
(actrice) Marianne uit thuis
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‘A cure for ALS’



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

Hallo,
De voorbije maanden waren bijwijlen 
hectisch, maar het heeft ons heel wat 
resultaat opgeleverd. Lees maar verder 
en oordeel zelf. 

Op 24 augustus hadden we de eer en 
het genoegen om minister van welzijn, 
gezondheid en gezin, Jo Vandeurzen 
en zijn adviseur Ritje Pauwels te ont-
vangen. Lees meer hierover op de vol-
gende pagina.

Centraal staat Middelpunt dat vorm 
gekregen heeft van bouwput en be-
tonijzer naar ruwbouw en beneden-
verdieping naar 1ste verdieping. De 
opbouw van de tweede verdieping is 
gepland onmiddellijk na het bouwver-
lof en op het einde van het jaar dient 
MIDDELPUNT winddicht te zijn zodat 
tijdens de wintermaanden de binnen-
ruimten kunnen afgewerkt en ingericht 
worden. En om jullie helemaal goes-
ting te geven om te proeven kondig ik 
hier aan dat jullie vanaf september 
al kunnen reserveren voor een ver-
blijf dat vanaf juni 2013 kan plaats-
vinden. Ik ga regelmatig zelf kijken 
naar de werken in Middelkerke om er 
mij van te vergewissen dat dit project 
in volle opbouw is. Daarom ook zijn 
wij hier met zijn allen zo blij telkens wij 
met nieuwe foto’s die nieuwe vorde-
ringen tonen op onze website. Denk 
dus maar eens na over mijn aanbod en 
neem in 2013 vakantie in Middelpunt 
zodat binnenin dat gebouw van beton 
en glas het hart zal kloppen van pALS 
die dank zij goede zorgen kwaliteits-
vol willen leven en die in een stimule-
rende omgeving mentale steun willen 
vinden. Jullie naaste familie kan even-
eens in Middelpunt verblijven voor een 
heerlijke vakantie en ondertussen nog 
veel bijleren over jou dagelijkse zorg-
verstrekking.

Het doet mij ook genoegen dat ik jullie 
een belangrijke correctie mag signa-
leren van het aanvraagformulier voor 
FOD. Vanaf nu is het mogelijk om aan te 
geven dat het om een ALS-dossier gaat 
en dat er bijgevolg een snelle behan-
deling vereist is. Daarom is het nodig 

om op bladzijde 9 van het aanvraagfor-
mulier in het Vak Prioritaire Behande-
ling de derde optie ALS aan te vinken.

In 2014 ontvangen wij de interna-
tionale ALS wereld in Brussel voor het 
ALS/MND Symposium 2014. Dat bete-
kent de bijeenkomst van de belang-
rijkste onderzoekers op ALS die hun 
laatste bevindingen komen voorleg-
gen, dat betekent contacten met pALS 
en medestanders van over gans de 
wereld, dat betekent een massale be-
langstelling, media aandacht en veel 
ruchtbaarheid over ALS in ons land. 
Jullie kennen mij als voorzichtig opti-
mist maar ik had bijna alle hoop ver-
loren en toch kwam het nog zover 
door het prima lobbywerk van Evy die 
de Liga vertegenwoordigd in Interna-
tionale board. Sceptici zullen zeggen: 
“Ja goed en wel, maar wat kan ons dat 
bijbrengen?”. Concreet kan ik dat niet 
zeggen - behalve dat wij weer met veel 
werk en veel stress opgezadeld zitten - 
maar ik ben er zeker van dat die aan-
dacht voor ALS ons in België heel wat 
gaat bijbrengen. Het onderzoek dat bij 
ons gebeurt zal in de schijnwerpers ge-
plaatst worden en extra gestimuleerd 
worden. Op weg naar wat de uitein-
delijke behandeling voor de ziekte zal 
worden is dit een ruggensteun die ons 
resultaten zal opleveren waar wij an-
ders veel jaren voor zouden moeten 
werken. In alle geval, vergeet de af-
spraak niet met 2014 in Brussel.

Ook op het vlak van de zorg en meer 
bepaald van de communicatie be-
weegt er veel. Maar ik waarschuw jullie 
meteen, wat ik nu ga benoemen vind je 
niet (nog niet) terug in onze voorraad 
hulpmiddelen. Maar het duidt er op dat 
de 21ste eeuw wat betreft technologie 
volop bezig is.  Veel pALS zijn inmiddels 
vertrouwd met de spraakcomputer 
met handbediening, sommigen met 
de Lucy: het laser klavier, wij kunnen 
zelfs al voorzien in een oogbolbestu-
ringssysteem dat dient om patiënten 
die niet meer in staat zijn het hoofd 
te bewegen om schrijf of spreekcom-
mando’s op te stellen. Nu hebben wij 

echter al een demonstratie gezien met 
een ET, een Eye-Tracking Technologie 
die onder de naam BLINK furore maakt. 
Daardoor wordt het mogelijk om met 
een nieuw touch-screen geoptimali-
seerde software het menselijk oog nog 
meer te gebruiken bij de bediening 
van de computer. Meer daarover kan 
je ook lezen in onze rubriek Nuttige 
Artikels op de website. Je merkt dat ik 
veel Engelse termen moet gebruiken 
en misschien is dat zo slecht nog niet, 
want op die manier is wereldwijde ver-
spreiding sneller mogelijk wat de kost-
prijs van onbetaalbaar naar betaalbaar 
kan terugbrengen. En daarmee is de 
laatste stap nog niet eens gezet. Nieuw 
onderzoek richt zich op het mogelijk 
maken van BCI (brein computer inter-
face), hiermee wordt gemikt op het 
helpen van pALS die ook niet meer in 
staat zijn om visueel-motorische activi-
teiten te ontwikkelen. In een nog niet 
bereikte toekomst zouden cognitieve 
taken beheerd kunnen worden zonder 
de noodzaak van verbale of motori-
sche commando’s. Of in mensentaal: 
een pALS die nu niet meer bij machte 
is enig signaal te geven aan zijn doch-
tertje van tien zal haar daarmee een be-
dankje kunnen geven voor haar mooie 
tekening. Of BCI geeft levenskwaliteit 
die op dit moment niet bestaat. Ik geef 
toe dat dit optimistisch geformuleerd 
is maar dromen zijn niet steeds bedrog 
en geloven in technologie doe ik zeker 
want mezelf, heeft het al veel (terug)
gegeven. >>>



Vlaams minister Jo Vandeurzen op werkbezoek biJ de als liga.

Vrijdag 24 augustus verwelkomden 
wij op het secretariaat van de ALS Liga 
Vlaams minister Jo Vandeurzen, be-
voegd voor beleidsdomeinen Welzijn, 
gezondheid en Gezin, en zijn adviseur 
mevrouw Ritje Pauwels.

De minister werd vooreerst rondgeleid 
in onze lokalen, waar hij kennis maakte 
met de verschillende aspecten van 
onze werking. De staf en vrijwilligers 
gaven hem toelichting bij hun inzet 
voor pALS via ondermeer administra-
tief werk op het secretariaat, het onder-
houd en de aanschaf van hulpmidde-

len binnen onze uitleendienst.

Van de minister mochten wij de pri-
meur ontvangen dat 2014 internatio-
naal wordt erkend als het ‘Jaar van het 
Brein’. In dit kader zal waarschijnlijk 
extra aandacht voor wetenschappelijk 
onderzoek naar neurologische aandoe-
ningen (Alzheimer, Parkinson, ALS, …) 
beschikbaar komen.

Tijdens een overlegmoment werden 
meerdere initiatieven ten behoeve van 
pALS besproken waarin de ALS Liga 
momenteel samenwerkt met het kabi-

net van de minister. De minister toonde 
daarbij grote luisterbereidheid en inte-
resse. Hij wil ondermeer een belangrijk 
dossier rond hergebruik en recuperatie 
van hulpmiddelen snel verwezenlijkt 
zien.

 De ALS Liga dankte de minister voor 
het Flanders’ Care project “Proeftuin 
ALS Digitalk” dat hij mee heeft toege-
kend, en voor de financiële steun in de 
opstartfase van zorgverblijf Middel-
punt. Met enige trots konden we hem 
meedelen dat de bouwwerken volgens 
plan verlopen, en we hem graag uitno-
digen op de plechtige opening van het 
zorgverblijf in juni 2013.

ALS Team

>>> Verder meld ik jullie met vreugde 
dat onze hulpmiddelenwerking een 
mooie impuls gekregen heeft met een 
tweejarig durend project toegekend 
door Flanders Care. Daarmee zal de 
communicatiewerking en toelevering 
in een verhoogde versnelling geprofes-
sionaliseerd worden.  De bedoeling is 
ondermeer een hoog kwaliteitsniveau 
te bereiken in de dienstverlening die 
ook de aandacht moet kunnen trek-
ken van industriële en commerciële 

partners die verdere toepassingen en 
nieuwe mogelijkheden zullen ontwik-
kelen die internationale aandacht kun-
nen genieten. Aan dit project wordt 
ook een werkbudget toegekend waar-
mee ondermeer de dienstverlening 
voor onze pALS sneller en nog effici-
enter zal kunnen toegeleverd worden. 
De bedoeling is dat wij in functie van 
de overheid tot een wetenschappelijk 
eindresultaat komen waar verder op 
gebouwd kan worden.

Graag verwijs ik jullie naar de boeiende 
inhoud van interviews die onze me-
dewerkers afnamen van topmensen 
Jo De Cock, RIZIV en Leo Neels, Pharma.
be. Ik dank de beide heren trouwens 
hartelijk voor de belangstelling in onze 
problematiek. Je vindt ze verderop in 
deze NB en op de website.

Danny



als liga sprak met de Heer Jo de CoCk, administrateur-generaal Van Het riziV

Het RIZIV is bij pALS goed gekend omwille van een aan-
tal belangrijke praktische zaken waar uw dienst nu reeds 
het verschil maakt. Zo wordt haar rol die het vervult in de 
snelprocedure voor toekenning van een rolstoel binnen 
30 dagen zeer geapprecieerd. Staan er momenteel nog 
initiatieven ten behoeve van pALS op stapel waar het RI-
ZIV aan meewerkt?
Op dit ogenblik zijn wij inderdaad een specifiek project aan 
het uitwerken naar pALS toe, om het hergebruik van hulp-
middelen nog beter te organiseren. Mobiliteit- en spraak-
hulpmiddelen dienen op een goede manier centraal ge-
structureerd te worden zodanig dat patiënten niet langer 
het slachtoffer zijn van allerlei administratieve problemen 
tussen versnipperde instanties. Via een financiële inbreng en 
de inzet van de ALS Liga willen we er voor zorgen dat voor 
snel degeneratieve ziekten kort op de bal kan worden ge-
speeld en beroep kan worden gedaan op flexibele procedu-
res die inspelen op onmiddellijke concrete behoeften, met 
minimale administratieve ballast. Een uitleensysteem zal 
worden ontwikkeld met de inbreng van fondsen die in de 
gemeenschappen beschikbaar zijn voor personen met een 
handicap, en het betrekken van de Neuro Musculaire Refe-
rentiecentra (NMRC’s) in deze werking. Het dossier bevindt 
zich momenteel op interministerieel niveau. Het zou ideaal 
zijn indien het uiteindelijk door 1 politiek verantwoordelijke 
ter harte wordt genomen, bv staatssecretaris Courard. Ik zou 
graag hebben dat dit dossier voor het einde van dit jaar vol-
ledig rond is.

Het is de ultieme wens van pALS dat er op korte termijn 
een afdoend geneesmiddel tegen de ziekte wordt ge-
vonden. Staat het RIZIV in dat geval klaar om dit snel te 
registreren voor commercialisering en terugbetaling?
We gaan in de eerste plaats het statuut van dit genees-
middel bekijken. Indien het als weesgeneesmiddel wordt 
bestempeld dan bestaat er een specifieke procedure voor. 
Is het geen weesgeneesmiddel dan zal dit de klassieke me-
thode voor terugbetaling dienen te volgen. In ieder geval 
– en dat is zelfs in het regeerakkoord opgenomen – zullen 
we vanuit het RIZIV prioriteit geven aan geneesmiddelen 

met high medical needs, dat is bijvoorbeeld medicatie die 
levens redt of minstens een hoge toegevoegde waarde 
heeft voor bepaalde zeldzame pathologieën. Dat betekent 
dat van zodra er een Europese erkenning is, en in sommige 
gevallen zelf vroeger terwijl het registratieonderzoek loopt, 
een dergelijk geneesmiddel in België onder strikt medisch 
omkaderde voorwaarden snel ter beschikking kan worden 
gesteld. We volgen vanuit het RIZIV de medische evoluties 
in dit veld nauwkeurig op, alhoewel we willen waarschuwen 
voor het creëren van te grote hoop. Een aankondiging vanuit 
een farmabedrijf kan immers in de eerste plaats gericht zijn 
naar financiers.

Het European Medicines Agency (EMA) heeft enkele ja-
ren geleden een Orphan Designation programma inge-
steld om het onderzoek naar weesgeneesmiddelen te 
verhogen. Vanuit de ALS Liga menen wij aan te voelen 
dat de impact van dit initiatief wat wegdeemstert. 
Dat is niet waar denk ik. EMA verricht op dit vlak nog steeds 
goed werk. Binnen de verschillende Europese lidstaten 
bouwt men hier op verder via het opstellen van een Euro-
pees fundamenteel plan voor zeldzame ziekten. De Koning 
Boudewijn Stichting heeft de redactie van het Belgische luik 
ervan verzorgd en het RIZIV heeft dit goedgekeurd. Het is 
misschien niet prominent in de media geweest, maar het 
debat rond weesziekten is niet weg. Integendeel, het zit 
ook duidelijk in de beleidsdoelstellingen voor de komende 
regeerperiode om daar een aantal initiatieven te nemen. In 
2013 moet België aan Europa meedelen welke inspanningen 
we al hebben gedaan rond zeldzame ziekten en hoe we het 
plan verder gaan uitwerken. Het RIZIV wil daarbij bijvoor-
beeld een aantal bijkomende referentiecentra financieren 
voor weesziekten waarvoor deze centra nog niet bestaan. 
We dragen daarbij het goede praktijkvoorbeeld van de wer-
king van de NMRC’s voor pALS uit naar andere doelgroepen.

De sociale wetgeving is in België doorgaans goed ge-
structureerd. Toch duiken er regelmatig hiaten op die 
van toepassing zijn voor pALS. Zo is het op dit moment 
niet geheel duidelijk of implantatie van een diafragma 
pacing systeem in aanmerking komt voor terugbetaling.
In dergelijke voor ons nieuwe dossiers is vooral de formu-
lering van de indicatie voor de ingreep belangrijk. Indien 
er voldoende klinische evidentie voorhanden is kunnen we 
een voorwaardelijke terugbetaling of conditionele terugbe-
taling toestaan, bijvoorbeeld via het bijzonder solidariteits-
fonds. Procedures voor baanbrekende toepassingen blijven 
echter niet eenvoudig. Wegbereiders dienen steeds duidelijk 
de toegevoegde waarde van hun product aan te tonen. Van-
uit het RIZIV kunnen wij proefprojecten starten om objec-
tief na te gaan of terugbetaling aangewezen is. Ook richten 
patiënten zich soms al tot ons voor terugbetaling van een 
therapie of ingreep die in een universitair ziekenhuis nog in 
de klinische testfase zit. De effectieve medische meerwaarde 
is  eigenlijk op dat moment nog niet duidelijk, zodat toch 
enige terughoudendheid of minstens voorzichtigheid nood-
zakelijk is. >>>



>>> Voor patiënten is het jammer dat bepaalde genees-
middelen of medische toepassingen door Amerikaanse 
bedrijven worden geproduceerd maar niet uitgetest en 
gecommercialiseerd in Europa.
Dergelijke beslissingen worden door een bedrijf meestal 
omwille van het zakenmodel of van een ethische politiek ge-
nomen. Al bij al blijft het soms toch wat raar. Een FDA appro-
val (goedkeuring voor de Amerikaanse markt, nvdr) hebben 
volstaat voor een bedrijf soms.

De overheid stimuleert het gebruik van generische ge-
neesmiddelen. Is dit een louter budgettaire oefening?
De reden is eerder tweeërlei. Uiteraard wil men prijscompeti-
tie laten spelen via het gebruik van waardevolle geneesmid-
delen die goedkoper zijn dan het origineel. Hierdoor komt 
er echter marge vrij in de budgetten voor terugbetaling 
van dure innovatieve medicijnen zoals recente kankerbe-
handeling op basis van antilichamen. Het is dus zeker niet 
zo dat het RIZIV alleen nog maar oog heeft voor generische 
geneesmiddelen en gespecialiseerde medicatie van de toe-
komst ons niet interesseert. 

Er is echter bezorgdheid naar winstgevendheid vanuit 
de farma sector, waar de R&D kosten onder druk staan. 
In hoeverre kunnen innovatieve bedrijven nog investe-
ren in producten voor een kleine doelgroep zoals pALS? 
Het klopt dat de kosten van onderzoek stijgen, maar ik denk 
dat ook daar nog mogelijkheden zijn om de efficiëntie te 
verbeteren. De grote vraag is eigenlijk “ wat is de kost van 
return on investment ”. Daarover zou men de nodige trans-
parantie moeten creëren. Vaak heeft men maar 1 product 
om de heel dure R&D op af te schrijven. Daar komt nog de 
discussie bij dat men veelal samenwerkt met andere bedrij-
ven, en dus ook de potentiële winst moet verdeeld worden. 
De regering ondersteunt het onderzoek in geneesmiddelen 
met een aantal stimuleringsmaatregelen. Maar daarnaast is 
er de fundamentele vraag of het de ziekteverzekering dient 
te zijn die de afschrijvingen van de R&D kost moet dragen.

We moeten ons op geneesmiddelen voor hoge prioritaire 
noden toespitsen, zoals bv tegen ALS of nog ongeneesbare 
kankertypes. Ook ons huidig financieringsmechanisme om 
product per product terug te betalen dienen we in vraag te 
stellen. Met de vergrijzing gaan de kosten van de ziektever-
zekering uiteraard stijgen. De groeipercentages die men in 
het verleden gekend heeft zijn echter niet vol te houden. Er 
moeten dus keuzes gemaakt worden. We moeten niet alleen 
inzetten op het beheersen van de prijs, maar ook het goed 
gebruik van medicatie aanmoedigen. 

In België is de farma sector een grote werkgever, maar 
ook daar dringt zich dus verandering op. In welke rich-
ting gaat deze volgens u?
We laten het blockbuster tijdperk achter ons. Het ontwik-
kelen van nieuwe geneesmiddelen voor massaproductie 
dooft uit. Als voorbeeld kijk ik naar Lipitor, een succesvolle 
cholesterolverlager, dat binnenkort zijn patent gaat verlie-
zen. Die blockbusters zitten momenteel nog wel in goede 

volumes maar niet meer in de massa’s van weleer. We gaan 
nu naar gespecialiseerde medicatie, bijvoorbeeld geprodu-
ceerd via biotechnologie. Een doorbraak daarin zijn de anti 
TNF-geneesmiddelen voor reumapatiënten. Deze zijn niet 
langer gericht op miljoenen patiënten, maar eerder voor een 
aantal duizenden. Toch weet men dat deze een meerwaarde 
vormen aan levenskwaliteit en de mogelijkheid geven aan 
mensen om actief in de samenleving ingeschakeld te blij-
ven. Ook op het gebied van kankergeneesmiddelen zullen 
we een meer gepersonaliseerde aanpak krijgen op basis van 
de genetische achtergrond van de patiënt. 

U had het zonet over levenskwaliteit van patiënten. 
Werkt het RIZIV ook in die richting mee aan initiatieven? 
Levenskwaliteit is uiterst belangrijk voor patiënten, en zeer 
zeker indien zij lijden aan een nog ongeneeslijke ziekte zo-
als ALS. Het zorgverblijf Middelpunt dat door de ALS Liga 
mee wordt in gebruik genomen om pALS samen met hun 
familieleden en vrienden op adem te laten komen aan zee is 
daartoe een mooie verwezenlijking waar ook het RIZIV ach-
ter staat. Het is een voorbeeld van zorg op maat in een aan-
gepaste omgeving. Veel meer dan de eenheidsmaatregelen 
van vroeger gaan we ons in de toekomst daarop moeten 
toespitsen. Ook moet er meer flexibiliteit in ons zorgsysteem 
komen. Het gebruik van een rolstoel door iemand die door 
een trauma zijn benen heeft verloren heeft is, bijvoorbeeld 
iets totaal anders dan het gebruik ervan door een ALS-pati-
ent die over het ganse lichaam te maken krijgt met spierver-
lamming.

En laat ons de mantelzorgers niet vergeten want zij worden 
door hun dagdagelijkse zorg voor hun pALS emotioneel 
zwaar belast. Ook voor hen is het belangrijk dat zij in het 
zorgverblijf even mee op adem kunnen komen.

Het RIZIV heeft er bij minister Onkelinx dan ook op aange-
drongen om voor dit zorgverblijf een werkingsbudget vrij te 
maken. Een grote drijfveer daarbij was dat we op het RIZIV 
zelf een medewerker met ALS hebben gehad en er in mijn 
vriendenkring ook iemand aan is gestorven. 

Wij kunnen u alvast laten weten dat de bouwplannen 
voor het zorgverblijf volgens schema verlopen. De ope-
ning is voorzien in juni 2013, waar we u graag op uitno-
digen. 
Afsluitend hoop ik dat uit ons gesprek blijkt dat het RIZIV be-
gaan is met de kwaliteit van de zorg waarop mensen mogen 
rekenen in een samenleving. Ze moeten weten dat het me-
rendeel van de middelen goed besteed zijn, ondermeer via 
projecten als deze van de ALS Liga.

Mijnheer De Cock wij danken u niet alleen voor dit op-
recht interview maar ook voor uw begrip, aandacht en 
engagement naar de ALS-patiënten toe en wensen u en 
uw medewerkers veel succes met de goede werking van 
RIZIV.

ALS Team



de als liga sprak met leo neels algemeen direCteur Van pHarma
De ALS Liga vroeg Leo Neels  naar zijn visie op het ont-
wikkelen van geneesmiddelen waarop onze pALS wach-
ten en vooral hopen.  Wij danken Dhr. Neels voor het dui-
delijk en warm gesprek.

ALS Liga : Wij weten dat het pad naar het ontwikkelen 
van geneesmiddelen over een aantal vastgelegde fasen 
loopt.  Onze pALS merken dat pogingen vaak gestaakt 
worden in fase twee, dat is voor hen teleurstellend.  Zij 
blijven aangewezen op levenskwaliteit door zorg, waar 
de ALS Liga voor staat.  Wat gebeurt er op het vlak van 
ontwikkeling en kan de overheid een en ander versnel-
len zoals Minister Lieten van Innovatie dat met budget-
verhoging tracht te bewerkstelligen?

Leo Neels : Om te beginnen met het overheidsoptreden 
moet ik toch wat wantrouwen uitdrukken.  Een politieke 
boodschap dat alles nu sneller, korter en goedkoper zal ver-
lopen staat haaks op alle aanduidingen van wetenschap-
pelijke aard.  Wij beleven daar een fase van ontnuchtering 
na het grote optimisme nadat in 2003 – negen jaar geleden 
– de volledige samenstelling van het DNA werd ontdekt.  
Daarmee dacht men soms : dit is een goudader die wij gaan 
aanboren.  De chemische pijplijn (weg) die de zestig jaren 
daarvoor met groot succes was geëxploreerd, zal minder en 
minder opleveren, maar met de nieuwe inzichten en ken-
nis in genetica zullen  de successen  voor het grijpen liggen.  
Maar dat optimisme bleef niet duren want blijkbaar werd 
de complexiteit van het menselijk metabolisme fenomenaal 
onderschat.  

Toen ik probeerde de fysici en genetici probeerde te begrij-
pen , viel ik van de ene verwondering in de andere.  Stem-
men die enthousiast spraken over de goudader die klaar was 
om ontgonnen te worden,  waren blijkbaar toch naïef.  Mijn 

gedeeld enthousiasme bleek voorbarig toen ik nog niet lang 
geleden andere verhalen hoorde.  

Ik dacht nog dat fysici het laatste partikeltje kenden toen ik 
hoorde dat hun kennis zowat 4% van de materie betrof en 
dat er nog zowat 96 % te verkennen was.  Ik geef een voor-
beeld : Christine Van Broeckhoven zegt in recente interviews 
over haar levenswerk dementie : “Ik ben ondertussen 40 jaar 
aan het onderzoeken en onze kennis is enorm toegenomen.  
Maar wij weten nog niet voldoende de oorzaak waarom 
mijnheer A of mevrouw A dementie krijgt met quasi hetzelf-
de metabolisme en dezelfde DNA kenmerken die wij kunnen 
ontrafelen als mevrouw B of C die niet dement wordt.  Wij 
weten het …bijna.”  Maar zij gaat verder : “Een middel tegen 
dementie?  Misschien binnen 30 of 40 jaar als ik hoopvol ben 
vandaag!”.  Dus iemand zoals Christine Van Broeckhoven 
- met al die terechte bekroningen - zegt nu : ”Wij naderen, 
maar hoe meer wij weten, hoe meer wij beseffen wat wij nog 
niet weten omdat wij de schakels zien die wij nog moeten 
uitwerken.”   

Terug bij minister Lieten.  Zij stelt haar hoop op translatio-
neel onderzoek om vertragingen uit het verleden weg te 
werken.  De afstand is te lang, tussen de researcher in de 
universiteit die ‘basic research’ verricht en de farmasector die  
geneesmiddelen  ontwikkelt, ze vervolgens test, en ze dan 
op de markt brengt.   Met het zgn. “translationeel onderzoek” 
beoogt men om  de  fase van het fundamenteel labo-onder-
zoek dichter te brengen bij de fase van de ontwikkeling van 
het geneesmiddel  bij de  patiënt met zijn aandoening.  Zo 
zou research niet meer, of toch minder, in de steriele omge-
ving van ‘medical trials’ verlopen, maar met echte patiënten 
in een klinische praktijk.  

Dat moet correct en ethisch gebeuren, dat spreekt vanzelf. 
Maar je voelt zo duizend ethische vragen opduiken bij ‘trial 
and error’ die direct in de klinische praktijk gebracht wordt.   
Stel dat research zo gaan werken… : wat als het resultaat ne-
gatief is.  De echtgenote van de patiënt kan zeggen : “ Maar 
professor zo hadden wij het niet bedoeld, wij dachten dat 
het zou helpen, het valt tegen en ik leg klacht neer.”  Zo ope-
nen wij een nieuwe problematiek in een ethisch domein  met 
juridische implicaties waar wij geen ervaring mee hebben.  
Want wat zal de waarde zijn van de handtekening waarmee 
de patiënt zijn toestemming heeft gegeven?   Er zijn stem-
men die hier zullen beweren : indien wij zo kunnen werken 
gaan wij dat ook adequaat kunnen oplossen.  Toch moeten 
we ook beseffen dat  iets dergelijks nu al gebeurt in de on-
cologie, en dat gebeurt in een serene ethische en verant-
woordelijke omgeving. Toch is de hypothese nog enigszins 
anders dan bij ALS.  In de oncologie zit je echt in een laatste 
levensfase, anders  dan bij ALS waar de levensverwachting 
soms op drie tot vijf jaar ligt tegenover een tijdspanne van 
enkele maanden in de oncologie.  

In de oncologische afdeling kennen wij dat translationeel 
onderzoek.  Daar geeft de arts zijn inschatting van een mo-
gelijke ingreep te kennen aan patiënt en familie en daar kan 
hij een toestemming bevestigd op papier krijgen.  >>>



united in tHe world-wide figHt against als/mnd

>>> Maar wat kan ik als de onderzoeker in zo’n context aan 
de patiënt bieden?  Daar test men omdat men niet weet wat 
het resultaat zal worden.  Misschien kan de pALS een kwali-
teitsvolle levensverlenging krijgen van een periode van en-
kele maanden?  Indien de pALS met zijn familie zou vragen 
naar het alternatief, zou de onderzoeker dan moeten zeggen 
: “dat ik de patiënt uit handen geef”.  

Terwijl wij nu zien dat een aantal pALS,  gelukkig maar, be-
reid is om mee te werken aan het experiment,  zonder enige 
garantie want de onderzoeker heeft nog niets.  Andere pALS 
kiezen er dan weer voor een tijd verder te leven met grote 
levenskwaliteit.  In zekere zin is het voor beide groepen van 
pALS een fatale keuze.  Daarover heb ik veel geleerd toen 
ik ‘The Memory Chalet’ (vertaald als ‘De Geheugenhut’) van 
Tony Judt las.  Judt was een vooraanstaand Brits historicus 
die een ander boek schreef ‘Ill fares the Land’ (vertaald ‘Het 
Land is moe’) waarin hij het heeft over de sociale democratie 
waar wij te slordig mee omspringen.  Maar in De Geheugen-
hut beschrijft Judt hoe hij in de slotfase van zijn ALS te bed 
gelegd wordt en hoe hij machteloos de nacht doorstaat en 
ondertussen in zijn gedachten een boek over zijn eigen le-
ven componeert dat hij later dicteert.  

Dat heeft op mij een heel grote indruk gemaakt en die as-
sociatie maak ik naar alle pALS die als het ware gevangenen 
zijn in hun eigen lichaam maar ondanks dat de kracht vin-
den om moedig verder te leven.  Mijn reactie daarop is  : “Ok 
Neels, daar kun je nog wel iets van leren”.  

Terug naar het onderzoek.  Nieuwe ondersteuning door de 
Vlaamse Overheid is goed, maar die steun hadden wij al een 
jaar eerder verwacht in het centrum voor medische innova-
tie voor onderzoek met cellen en weefsels.  Dus liefst geen 
politieke verkoopspraatjes nu daarover.  De dingen gaan 
niet snel en communicatie daarover is niet prettig.  Ik zou 
het liever anders zien; zoals dokter Paul Janssens die vroeger 
in Beerse elke morgen aan zijn mensen vroeg : “Wat hebben 
wij  gevonden?”.  Hij heeft liefst 50 geneesmiddelen zien ont-
staan in zijn leven!  Nu is het goede nieuws dat wetenschap-
pers en farmabedrijven hun researchinspanning doorzetten 
zonder ontmoedigd te zijn.  Daarin lijken zij op pALS die 
blijven hopen maar vandaag alleen maar dingen krijgen die 
hun leven acceptabel maken.  

Wij leven dan wel in een samenleving die voortdurend aan-
kondigingen van goed nieuws wil horen, maar de werkelijk-
heid over onderzoek naar ALS is toch anders.  Nu kunnen wij 
stilaan zeggen welk eiwit dit of dat aanstuurt en waar die 
knop omgezet wordt dat bij iemand die bepaalde aandoe-
ning geactiveerd wordt of niet.  Daarop volgt het parcours 
van : wat is de juiste strategie om in dat foutproces in te 
grijpen?  Dan volgt een strategie om juist daar op het juiste 

moment een welbepaald eiwit te commanderen met : Oei, 
jij blijft daar, jij kunt niet meer dat doen.  Dan dient gedefini-
eerd te worden of dat eiwit aangevallen, inactief gemaakt of 
gereactiveerd moet worden en met welke hendel dat moet 
gebeuren.  

Wetenschappers in universiteiten en farmabedrijven breken 
daar in team hun hersenen op en het vervelende daarvan is 
dat zij niet elke dag opnieuw kunnen inschatten welke stap-
pen zij daarmee vooruit gezet hebben, noch op het medi-
sche nog op het farmaceutische vlak.  En daaruit volgt die 
super oncomfortabele stilte die de buitenwereld doet gelo-
ven dat er dan ook niets gebeurt.  Als er geen lawaai over is, 
bestaat het niet is een nieuwe wetmatigheid van de com-
municatie, want ‘the medium is the message’.

Leo Neels deelde ons ook zijn standpunt mee over zelf-
medicatie van pALS, voor dat standpunt inspireerde hij 
zich bij zijn medewerkster Ann Adriaensen.  
Het is zeer goed dat patiënten een actievere rol opnemen 
in hun behandeling. pharma.be heeft daar, recent nog,  
aandacht aan geschonken op Belgian Pharmaceutical Con-
ference in april laatstleden. Zie “The Impatient Patient”, op 
de website www.thepharmaceuticalconference.be .  Ik kan 
menselijk de wanhoop begrijpen van de ALS-patiënten die 
aan zelfmedicatie doen, maar de ontnuchterende werke-
lijkheid is dat het hen meestal niet echt helpt, en dat zulke 
geïsoleerde en geïmproviseerde experimenten ook niets bij-
brengen voor de toekomstige ALS-patiënten. Zelfs als men 
de indruk zou hebben dat er een therapeutische verbetering 
is, is die niet op een geldige wijze bewezen en blijft dat nieu-
we inzicht tamelijk nutteloos. De patiënten die in die zelf-
medicatierichting gaan, zijn ook makkelijk vatbaar voor op-
lichting en kwakzalverij en nemen ook een risico om van de 
regen in de drop te geraken.  Bij de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen blijft toch altijd belangrijk dat die gebeurt 
in een klaar kader, waarin ieders verantwoordelijkheid en 
ethiek duidelijk is. Alleen op die manier wordt  er evidentie 
opgebouwd die echt nuttig is, hopelijk al voor degenen die 
aan klinische studies deelnemen, en ook voor latere patiën-
ten. De gecontroleerde omgeving en de  principes van ‘in-
formed consent’ zijn daartoe onontbeerlijk.  Zeer regelmatig 
halen geneesmiddelen die een nieuwe doorbraak kunnen 
betekenen het nieuws. Nog op 16 juli 2012 breidde de FDA  
de indicatie van een AIDSremmer uit van behandeling naar 
preventie, voor patiënten met een hoge risicofactor.  Maar 
HIV/AIDS in een aandoening die men al redelijk goed kent, 
zodat men therapeutische doelstellingen kan formuleren 
en ontwikkelen. Voor ALS is het ziektebeeld vandaag nog 
te weinig onthuld en gekend om al te kunnen spreken van 
soortgelijke doorbraken. 

ALS Team
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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

Zebravis wijst de weg - 28-08-2012
Zebravis wijst de weg naar ontwikkeling van nieuwe therapieën voor amyotrofe lateraal scle-
rose
Leuvense onderzoekers (VIB/ 
KU Leuven) gebruiken de zebravis 
als model om te speuren naar ge-
nen die een rol spelen bij het ont-
staan van Amyotrofe Lateraal Scle-
rose (ALS). Zo identificeerden zij een 
nieuw doelwitmolecule waar een 
toekomstige therapie voor de be-
handeling van ALS zou kunnen op 
ingrijpen. ALS is een progressief ver-
lammende aandoening en tot nog 
toe volledig onbehandelbaar. Dit on-
derzoek verschijnt in het toonaange-
vend tijdschrift Nature Medicine.

Amyotrofe LAterAAL ScLeroSe of ALS

ALS is een progressief verlammende 
aandoening. Bij een patiënt met ALS 
takelen de zenuwcellen die naar de 
spieren lopen af. Daardoor verliezen de 
patiënten de controle over hun spie-
ren en geraken ze volledig verlamd, 
terwijl ze blijven beschikken over hun 
mentaal vermogen. Van deze ernstige 
aftakelingsziekte met een enorme 
medico-sociale impact, blijft het ont-
staansmechanisme onopgehelderd. De 
ziekte is tot nog toe onbehandelbaar. 

De zebrAviS ALS moDeL

Het onderzoeksteam van Wim Robbe-
recht  ontwikkelde een uniek model 
voor ALS in de zebravis. In dit zebra-
vismodel speuren de wetenschappers 
naar genen die de ziekte verergeren 
of beter maken. Annelies Van Hoecke, 
Wim Robberecht en collega’s identifi-
ceerden de receptor EphA4 als geneti-
sche factor die het ALS-ziektebeeld bij 
de zebravis wijzigt. Het uitschakelen 
van deze receptor bij deze dieren leidt 
tot het verdwijnen van de ziekte, en 

in muismodellen leidt het blokkeren 
ervan tot een duidelijke verbetering 
van de levensverwachting. Daarenbo-
ven toont hun onderzoek aan dat er 
bij ALS-patiënten een relatie is tussen 
expressie van de receptor EphA4 en de 
ernst van de ziekte. ALS-patiënten die 
deze receptor slechts in beperkte mate 
tot expressie brengen, ontwikkelen de 
ziekte pas later en hebben een betere 
levensverwachting t.o.v. ALS-patiënten 
die veel van deze receptor aanmaken. 
Bovendien vonden ze dat EphA4 ver-
hindert dat zenuwcellen recupereren 
van schade, en dat net die cellen die 
erg gevoelig zijn aan ALS veel van deze 
receptor tot uiting brengen.

Proof-of-concePt-StuDie

Deze studie is veelbelovend en bewijst 
dat kleine modelorganismen zoals de 
zebravis waardevol kunnen zijn in de 
zoektocht naar een therapie voor ALS. 
Het toont ook dat moleculen die es-
sentieel zijn voor de ontwikkeling van 
het zenuwstelsel ook een rol kunnen 
spelen in het ontstaan van neurodege-
neratieve aandoeningen op volwassen 
leeftijd. Verder suggereren de resulta-
ten dat het blokkeren van EphA4 een 
invloed heeft op het ziekteverloop van 
ALS, zodat deze receptor een doelwit-
molecule kan zijn voor een toekomstig 

ALS-geneesmiddel. Er is natuurlijk nog 
een hele weg af te leggen vooraleer 
zo’n geneesmiddel bij patiënten kan 
worden gebruikt. 

vrAgen

Aangezien dit onderzoek veel vra-
gen kan oproepen, willen we u vra-
gen te verwijzen naar het e-mailadres 
dat VIB hiervoor ter beschikking 
stelt. Iedereen kan met vragen over 
dit medisch onderzoek terecht op 
patienteninfo@vib.be  

reLevAnte wetenSchAPPeLijke PubLicAtie

Het onderzoek verschijnt in het toon-
aangevende tijdschrift Nature Medi-
cine (Van Hoecke A. et al., EPHA4 is a 
disease modifier of Amyotrophic La-
teral Sclerosis ) 

onDerzoekSteAm

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het 
laboratorium van Wim Robberecht 
in VIB Vesalius Onderzoekscentrum, 
KU Leuven 

finAnciering

Dit onderzoek werd o.a. gefinancierd 
door Thierry Latran Foundation for ALS 
research, de ALS Liga België, de Associ-
ation Belge contre les maladies neuro-
musculaires, IUAP, FP7, Packard Center 
for ALS Research, FWO, KU Leuven en 
VIB. 

onDerzoek

Op zoek naar een therapie voor 
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) - 
Wim Robberecht (KU Leuven) 

Bron: VIB

mailto:patienteninfo@vib.be
http://www.vib.be/nl/mens-en-gezondheid/Pages/ALS-therapie.aspx
http://www.vib.be/nl/mens-en-gezondheid/Pages/ALS-therapie.aspx


risiCofaCtoren als - 16-08-2012
belangriJke studies oVer de risiCofaCtoren biJ de ontwikkeling Van als
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is te 
vinden onder alle etnische en sociaal-
economische groepen in de wereld. 
Ondanks vele uitgebreide onderzoe-
ken in de laatste twee decennia is de 
definitieve oorzaak van ALS nog steeds 
niet bekend. 

Van januari 2008 tot januari 2011 werd 
in het Burdwan Medical College en 
Ziekenhuis, gelegen in het oostelijke 
deel van India, een case-control studie 
uitgevoerd. Het instituut is het enige 
neurologische centrum in de landelijke 
achtergrond in de wijk Burdwan, West-
Bengalen, India. De studie werd goed-
gekeurd door de ethische commissie. 
Totaal 110 duidelijke gevallen van ALS 
(man = 95, vrouw = 15) en 240 leeftijd 
(± 2 jaar) en geslacht gematchte con-
troles (mannelijk = 199, vrouw = 41) 
werden opgenomen in de studie. Deze 
studie probeerde de rol van de famili-
ale, milieu- en beroepsfactoren bij de 
ontwikkeling van ALS in kaart te bren-
gen. 

De onderzoeken werden gedaan op 
de volgende aspecten: familiegeschie-
denis, het beroep, de woonplaats, het 
drinkwater, de blootstelling aan indus-
triële, chemische, landbouwtoxines en 
zware metalen, elektrische schokken 
en letsels en meer dan 10 jaar werken 
onder magnetisch veld. 

De blootstelling aan deze risicofacto-
ren werd onderzocht voor een periode 
van meer dan 10 jaar voor het begin 
van de ziekte bij elke patiënt en voor 
dezelfde duur in de controlegroep, sa-
men met elementaire demografische 
informatie over onderwijs, geslacht, 
woonplaatsen voor meer dan 10 jaar, 
beroep, economische status, en de 
duur van de ziekte. Blootstelling aan 
toxine werd opgenomen bij elk geval 
met meer dan 3u per dag voor meer 
dan 3 maanden in een jaar voor de 
laatste 10 jaar. Om ALS-gevallen op te 
sporen in de familie, werden de eerste 
en tweede graad voor elke patiënt en 
controle onderzocht met de medische 
documenten van de neuroloog of de 
arts. Geen enkele familiale ALS-patiënt 
werd ontdekt in de familiale stam-
boom onder de patiënten en contro-

les. De factor roken werd als positief 
beschouwd wanneer de patiënt ten 
minste vijf sigaretten rookte per dag 
voor meer dan 1 jaar tijdens de laatste 
10 jaar. Het drinkwater is onderzocht 
voor een periode van meer dan 10 jaar 
voor het begin van de ziekte, ook voor 
de controlegroep. Elektrische schok-
ken of letsels werden opgenomen in 
de medische documenten van de arts 
of chirurg alsook alle gegevens over de 
behandeling en de duur van verblijf in 
het ziekenhuis indien dit beschikbaar 
was. Niemand in beide groepen had 
een geschiedenis van werken onder 
een elektromagnetisch veld. 

Onder de 110 patiënten met definitie-
ve ALS, waren er 15 (13,6%) vrouwen, 
95 (86,4%) waren mannen en in de con-
trolegroep waren 41 (17,1%) vrouwen 
en 199 (82,9%) mannen. Een aparte 
analyse werd gedaan voor mannen en 
vrouwen. Maximum aantal patiënten 
werden gevonden in de leeftijdsgroep 
51-60 jaar, maar een aanzienlijk aantal 
gevallen zijn ook geconstateerd in jon-
gere leeftijdsgroepen. Het merendeel 
van de gevallen en de controleperso-
nen hadden een landelijke woonplaats 
[98 van de gevallen (89,1%) en 193 bij 
de controles (80,4%)]. Landelijke wo-
ningen zijn ontdekt als een geassoci-
eerde factor in de ontwikkeling van ALS 
( P = 0,037, OR = 1,98, 95% CI 1.01-3.88). 

Blootstelling aan insecticiden en pes-
ticiden was aanwezig in 56 (50,9%) 
gevallen en 108 (45%) controles en dit 
is aangenomen als een geassocieerde 
factor in de ontwikkeling van ALS ( P = 
0,03, OR = 1,61, 95% BI van 1,27- 1,99). 
Andere toxines, zoals blootstelling aan 
zware metalen, heeft geen significant 
verband in de ontwikkeling van ALS. 

Roken is ontdekt als een belangrijke 
factor in verband gebracht met de 
ontwikkeling van ALS ( P = 0,009, OR 
= 1,88, 95% CI 1.19-2.96). In totaal 63 
(57,3%) patiënten hadden een geschie-
denis als roker tevens aanwezig in 100 
(41,7%) personen in de controlegroep. 

Geschiedenis van een elektrische 
schok of letsel was er in acht (7,3%) 
gevallen en bij drie (1,3%) controle-

personen. Een sterk verband is gecon-
stateerd tussen een elektrische schok 
of letsel en de ontwikkeling van ALS 
(P = 0,003, OR = 6,20, 95% CI = 1,75 tot 
21.98). 

In het onderzoek had men geen enkel 
geval met een geschiedenis van wer-
ken onder een elektromagnetisch 
veld, blootstelling aan chemicaliën 
en/of oplosmiddelen tijdens hun pro-
fessionele werk in de laatste 10 jaar. 
Dus zijn er geen analyses van deze fac-
toren gebeurd. 

De piek van ALS in de westerse landen 
is aangetroffen in de leeftijdsgroep 65-
74 jaar. Maar in deze studie werden het 
maximum aantal ALS-gevallen ontdekt 
in de leeftijdsgroep 51-60 jaar. Deze 
studie heeft aangetoond dat ALS zich 
ook kan voordoen in jongere leeftijds-
groepen. 

Een aanzienlijk deel van de ALS-pati-
enten woonden landelijk en de lan-
delijke woning is ontdekt als een ri-
sicofactor van ALS. Landelijk mensen 
worden blootgesteld aan verschillende 
chemicaliën die worden gebruikt in 
de agrarische gebieden, zoals mest-
stoffen, insecticiden en pesticiden. 
De rol van insecticiden en pesticiden 
in de ontwikkeling van ALS zijn eerder 
nog niet voldoende bestudeerd in de 
wereld, en deze studie vond een signi-
ficant verband. Een studie van Weisskof 
et al. . vond geen verband tussen bloot-
stelling aan pesticiden en de ontwikke-
ling van ALS, maar uit een Australische 
case-control studie bleek de blootstel-
ling aan bestrijdingsmiddelen wel 
een risicofactor van ALS. 

Voorheen werd ook de tewerkstelling 
in een landbouwgebied gedetec-
teerd als een geassocieerde factor in de 
ontwikkeling van ALS, maar dit onder-
zoek heeft geen enkel significant ver-
band gevonden. Het kan door het feit 
dat alle landarbeiders niet rechtstreeks 
blootgesteld worden aan insecticiden 
en pesticiden. Het verband tussen de 
landbouwarbeid en ALS blijft dus tot 
op heden een controversiële kwes-
tie. Een studie uitgevoerd in Bretagne 
toonde een sterk verband bestaat tus-



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

sen landbouwactiviteiten en ALS. Maar 
op hetzelfde moment gaf een andere 
studie in het noordelijke deel van Italië 
geen enkel significant verband tussen 
landbouw en ALS. 

De rol van elektrische schokken en 
letsel in de ontwikkeling van ALS wer-
den al eerder geëvalueerd in een aantal 
studies. Er zijn een aantal rapporten die 
een verband zien in de ontwikkeling 
van ALS na elektrische schokken en let-
sels. Maar een systematisch overzicht 
van literatuur over ALS ondersteunt 
geen oorzakelijk verband tussen ALS 
en elektrische schokken. 

Er is ook nog een grote controverse 
over roken en de ontwikkeling van 
ALS. Sommige studies vonden geen 
verband tussen roken en ALS. Ons on-
derzoek heeft vastgesteld dat roken 
een significant geassocieerde factor 
is in de ontwikkeling van ALS. Waar-
schijnlijk is dat een groot aantal giftige 
stoffen in verband met roken een rol 
kunnen spelen bij het ontstaan van 
ALS door het induceren van oxidatieve 
stress. 

Dit onderzoek heeft geen enkel sig-
nificant verband tussen de bron van 
drinkwater en de ontwikkeling van 
ALS aangetoond. 

Een andere case-control studie, uitge-
voerd in het Boston University Medical 
Center, heeft aangetoond dat het risico 
op ALS aanzienlijk lager bleek te zijn 
onder consumenten van alcohol. 

Reviewers denken dat dit een belang-

rijk document is, aangezien het ging 
om bijna 500 patiënten met ALS. De 
reviewers waren getroffen door de 
omvang van het verschil in risico tus-
sen alcoholdrinkers en niet-drinkers. 
Het risico bij drinkers was maar de helft 
in vergelijking met niet-drinkers. Een 
reviewer zei hierover: “de resultaten in 
deze studie zijn verbazingwekkend. 
Men zou verwachten dat alcohol, als 
een toxische stof, eerder tot de ontwik-
keling van ALS zou bijdragen, in plaats 
van het te voorkomen. De lagere ri-
sico’s bij drinkers vergeleken met niet-
drinkers is opmerkelijk.” 

Reviewers waarschuwen wel dat deze 
resultaten niet moeten worden ge-
bruikt om mensen aan te sporen meer 
alcohol te consumeren, gewoon om te 
voorkomen om ALS te ontwikkelen. Dit 
document stelt echter belangrijke ge-
gevens ter beschikking die de weten-
schappers in staat stellen de etiologie 
van ALS te begrijpen. 

Studies, gemaakt in het noorden van 
Australië, suggereren dat er een ver-
band bestaat tussen ALS en het sei-
zoen waarin men geboren wordt. 
Ook in het zuidelijk deel van Australië 
werd er een studie gemaakt over deze 
seizoensgebonden veranderingen en 
ook bepaalde weersomstandigheden 
werden onderzocht. Geboortegege-
vens van een case-control onderzoek 
van Australische bewoners werden ge-
bruikt om de ziekte ALS in verband te 
brengen met het seizoen waarin men 
geboren wordt, alsook de verschillen-
de weersomstandigheden. De resul-
taten werden vergeleken met eerdere 

studies in Japan, Zweden en Zwitser-
land. 491 Australische ALS patiënten 
en 629 controles (partners, vrienden 
en gemeenschapsvrijwilligers) vulden 
eenzelfde vragenlijst in, die tevens hun 
geboortedatum bevatte. Bij de Austra-
lische ALS-patiënten was er een ver-
hoogd aantal bij diegenen die geboren 
waren tussen de late zomer en de vroe-
ge winter, en een verminderd aantal bij 
diegenen geboren tussen het midden 
van de winter en de vroege zomer. Ver-
gelijkbare patronen werden ook gezien 
in Japan en Zweden. De maandelijkse 
gemiddelde vochtigheid werd ook als 
een oorzaak beschouwd in het aantal 
ALS gevallen in de studies uitgevoerd 
in Australië, Zweden en Japan. Kortom, 
de seizoensgebonden verschillen zijn 
in al deze studies vergelijkbaar. Be-
paalde factoren in levens- en weers-
omstandigheden, zoals een verhoogde 
vochtigheid, die leidt tot meer besmet-
telijke en chronische ziekten en allergi-
een, moet vast en zeker ook nog verder 
worden onderzocht in het onderzoek 
naar risicofactoren bij ALS. 

Toch moet men inzien dat nog vele as-
pecten van de risicofactoren van ALS 
onbekend zijn, en is er nog steeds veel 
behoefte aan verder onderzoek naar 
de risicofactoren in het ontwikkelen 
van ALS, vooraleer men een effectieve 
remedie vindt. 

Vertaling: ALS Liga: Bea Peeters 
Bronnen: North American 

Journal of  Medical Sciences, 
Boston University Medical Center, 

National Center for Biotechnology, 
US  National Library of Medicine, USA



‘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 er-
gens te laat aankomt.

 –  Ga een caféspelletje aan met je vrienden.
 – Doe een gezelschapsspel in familieverband, monopo-

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

 –  Wil je liever het positieve accentueren? Waarom zou je  
dan geen deal sluiten met je vrienden en goeie voorne-
mens aangaan zoals stoppen met roken, minder 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 ALS-onder-
zoeksfonds. 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 Linke-
din pagina om je vrienden aan te moedigen om mee te 
doen. Doe zelf een oproep (in de club of bij familie) op de 
manier die jou het best past.

oproep ALS-onderzoekSfondS

‘A cUre for ALS’
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 dienstverle -
ning aan. Vooreerst verstrekt zij informatie over alle aspec-
ten 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 mo-
gelijk 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 on-
derzoek naar de aandoening. Vanuit haar functie als onder-
zoekscommunicator verspreidt de ALS Liga deze informatie 
via haar website en nieuwsbrief, en organiseert zij weten-
schappelijke 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 onder-
zoekers 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 schen-
kers 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 financi-
ele 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 kade-
ren 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 wer-
kingsmiddelen).

http://www.ALSLIGA.be
http://www.ALSLIGA.be
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5. De onderzoeker die steun vanuit het ALS-onderzoeks-
fonds ontvangt, verbindt er zich toe regelmatig met de 
ALS Liga te communiceren over de voortgang van zijn/haar 
onderzoek naar ALS en de bereikte resultaten.

6. Het ALS-onderzoeksfonds beoogt een jaarlijkse totale 
enveloppe aan financiële middelen van € 20.000. Die wordt 
toegewezen afhankelijk van het aantal ingediende project-
aanvragen en hun belang voor het wetenschappelijk onder-
zoek. 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 ont-
haalinstelling waaraan de onderzoeker is verbonden niet 
toegestaan een gedeelte van de financiële middelen te 
gebruiken voor haar algemene werking (geen overhead af-
name toegestaan).

8. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van 
de ALS Cel Onderzoek aangevuld met wetenschappelijk ad-
viserende externen.

9. Uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum wor-
den indieners van een projectaanvraag ingelicht over de be-
slissing 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 onderzoe-
ker

 – kort wetenschappelijk cv (max. 1 blz.; inclusief max.  
5 belangrijkste publicaties)

 – korte uiteenzetting van het nieuw op te starten onder-
zoeksproject naar ALS, of het lopend onderzoeksproject 
naar ALS waarvoor de steun een versnelling kan beteke-
nen (max. 1blz.)

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

 – via welke wegen zal u deze steun bekendmaken?

mailto:info@alsliga.be


wereld als-dag in station brussel-Centraal

Op 21 juni was het weer wereld ALS-dag. De dag die ieder 
jaar wereldwijd wordt aangegrepen om meer aandacht te 
vragen voor de ALS-problematiek. Ook de ALS Liga nam 
deze dag te baat om deze ziekte meer bekend te maken aan 
de publieke opinie en om de maatschappij te sensibiliseren.

Daarom gingen we met onze vrij-
willigers en ambassadeur Mar-
leen Merckx (Simonneke) onder 
media-aandacht, ons mengen 
tussen de passanten in Brussel-
Centraal om er pins en folders uit 
te delen.

Al wat in de media en de pers 
werd opgenomen vindt u op 
onze website www.ALSLIGA.be 
bij de rubriek Wereld ALS-dag. De 
mediacampagne 2012 mag ge-
slaagd genoemd worden.

We zullen natuurlijk elke kans die 
ons buiten 21 juni wordt gegeven 
om deze smerige ziekte onder de 

aandacht te brengen aangrijpen en we hopen dat jullie dat 
ook zullen doen.

verslag: ALS Liga

als basketeVenement 2012
Tijdens het weekend van 28-29 april en op 5 mei organiseer-
de basketballclub Makeba uit Mariaburg basketevenemen-
ten ten voordele van de ALS Liga. Sinds er drie jaar geleden 
bij Eddy Rillaerts, coach van de eerste mannenploeg van 
Makeba, ALS is vastgesteld, wordt er jaarlijks aandacht ge-
vraagd voor de ziekte ALS en het werk van de ALS Liga.

Tijdens het weekend van 28 en 29 april werd er een groots 
jeugdtornooi georganiseerd. Meer dan 20 jeugdteams in 6 
leeftijdscategorieën bezochten, tesamen met hun familie en 
vrienden, dit evenement. Na afloop was er een kleine prijs-
uitreiking met uitleg over de achtergrond van het tornooi.

Op zaterdag 5 mei werd er ’s morgens afgetrapt met een 
klein tornooi voor de vriendenclubs. Veel oude bekenden 
kwamen elkaar tegen en zelfs een team uit Nederland gaf 
acte de presence. Daarna was het de beurt aan de topteams 
van Makeba om aan te treden tegen een selectie spelers die 
tijdens hun carrière gespeeld hebben onder Eddy Rillaerts. 
Als afsluiter op de dag speelde de eerste ploeg van Makeba, 
het huidige team van Eddy, tegen een team van oud-spelers 
van Eddy die het geschopt hebben tot de hoogste regionen 
van het Belgische basketball. Voor de gelegenheid werd het 
team nog eens extra versterkt met drie Amerikaanse spelers, 
die graag voor het goede doel hun steentje wilde bijdragen. 
Makeba, dat zelf in de tweede landelijke divisie uitkomt, 

http://www.ALSLIGA.be


oLd pULteney 1997 
for ALS LigA

Er werd 1 vat Schotse whisky (van de favoriete stokerij van Alain Verspecht, Alain is ook 
voorzitter van een whiskyclub, vandaar de link) gebotteld waarvan er per verkochte fles 
4 euro zal geschonken worden aan “Een hart voor ALS”, het fundraisingproject van Alain. 
Webshop: 
http://www.thebondingdram.eu/en/WhiskyShop/tabid/71/CategoryID/44/List/0/catpage-
index/2/Level/a/ProductID/541/Default.aspx 
In Lochristi is het te verkrijgen bij drinks De Clercq: 
http://www.drinksdeclercq.be/home.html

speelde een verdienstelijke wedstrijd. Maar ook de ALStars 
(de naam voor deze gelegenheidsformatie) liet leuke dingen 
zien. Uiteindelijk waren het de ALStars die de winst pakten, 
maar daar maalde het publiek niet om.  Het was een zeer 
geslaagde wedstrijd.

Als grootste publiekstrekker werd er ook een wereldrecord-
poging gedaan. De poging bestond eruit om het grootste 
spel ‘Popcorn’ (buiten België ‘Knock-out’ genaamd) neer te 
zetten. In dit spel, waarbij alle deelnemers een rij vormen, is 
het de bedoeling steeds eerder te scoren dan degene achter 
je in de rij. Lukt dit niet, dan val je af. Op die manier wordt 
een grote afvalrace gecreëerd die met een ongelimiteerd 

aantal spelers kan gespeeld worden. Bij aanvang van de 
voorbereidingen in november 2011 stond het record nog op 
280 deelnemers. In maart en april hebben nog enkele colle-
ges en hogescholen in Amerika het record nog flink aange-
scherpt. Deze recordpoging was echter vooral bedoeld om 
ook de media naar de sporthal te lokken en zo extra aan-
dacht voor ALS te vragen. Dat is meer dan gelukt, met grote 
krantenartikels en een kleine reportage op ATV. Helaas is het 
ons niet gelukt het wereldrecord te verbreken. Maar het ple-
zier van de deelnemers en het publiek zorgden ervoor dat 
het evenement meer dan geslaagd was.

Verslag: Makeba

erpe-mere - 19 Halen eindstreep dodentoCHt

De Goededoelstappers uit Erpe-Mere hebben dit jaar op-
nieuw geschiedenis geschreven tijdens hun jaarlijkse deel-
name aan de 100 kilometer lange Dodentocht  in het Ant-
werpse Bornem.

«We verschenen met 22 deel- ne-
mers, een record, aan de start en 
verzamelden met onze sponsoring 
ook een recordbedrag van 12.600 
euro», vertelt coach Marc De Sut-
ter. Hij zorgde voor de nodige mo-
rele ondersteuning en samen met 
acht begeleiders en vier wagens 
gingen de deelnemers de uit- da-
ging aan om de loodzware tocht 
binnen de voorziene tijd af te leg-
gen. «Met slechts drie opgaves en 
dus 19 finishers slaagden we er 
bijzonder goed in om, ondanks 
de nodige blaren en frisse nacht 
de hete dag door te ko- men.» 
Het bij elkaar gewandelde bedrag 
wordt ge- schonken voor de strijd 

tegen de spierziekte Amyotrofe Lateraal Sclerose of ALS. 
Foto Moreau (KMJ)

Bron: Het Laatste  Nieuws 
krant do. 23 aug. 2012

http://www.thebondingdram.eu/en/WhiskyShop/tabid/71/CategoryID/44/List/0/catpageindex/2/Level/a/ProductID/541/Default.aspx
http://www.thebondingdram.eu/en/WhiskyShop/tabid/71/CategoryID/44/List/0/catpageindex/2/Level/a/ProductID/541/Default.aspx
http://www.drinksdeclercq.be/home.html


Benefiet ‘een hArt voor ALS’ 
kALken - zAterdAg 27 oktoBer 2012

Aanvang: 19 uur 30
- Aperitief
- Grote hespenbarbecue met verse frietjes
- Korte voorstelling van het goede doel & overhandiging cheque door de Goededoelstap-

pers
-  Live optreden van Kurt van het succesvolle Gentse ‘Biezebaaze’
-  Dansfeest met DJ Diego van Les Frères Gaultier
Met vanaf 21:30u doorlopend whisky-, champagne- en cocktail bar!
Waar: Zaal Skala: Colmanstraat 51, 9270 Kalken
Ticket volwassenen: 22 euro
Kaarten worden verkocht via:
- Alain Verspecht, Meerskant 2a, Laarne – 0468 324 489
- Marc Strobbe, Meerskant 4, Laarne  – 0498 90 70 53
- Café Den Hert, Steentjesstraat 3, Laarne – 0477 69 20 39
- Taverne - Restaurant De Verseau, Meersakkerstraat 1, Destelbergen
- Brasserie-Grillhouse De Reinaert, Reinaertweg 51, Destelbergen 
 www.benefiet.info

http://www.benefiet.info


fietS mee met de BUrgemeeSter 
wAArSchoot - zondAg 23 SeptemBer 2012

Vertrek tussen 13 uur 30 en 14 uur 30
25 km gezinsvriendelijk fietsen en sneukelen doorheen Waarschoot. 
Gastoptreden van MONG ROSSEEL, ambassadeur ALS Liga (om 18u) 
Kantine KFAC, Sportstraat, Waarschoot 
Kaarten tot 20/09 (volwassenen € 15 - kinderen 3-12 jaar € 7) 
Telefonisch bij Ann Coopman 0476-76 85 27 en Peter Swankaert 0478-57 51 71 

open hoUSe tentoonSteLLing 
meerBeek - AqUAreLLiSt 
AndréA mAtthijS (1942-2011)

De aquarellen zijn te bezichtigen in de Dorpsstraat 119A, 3079 Meerbeek 
• op zaterdag 15 en 22 september  
• op zondag 16 en 23 september  
• woensdag 19 september 
van 14u tot 18u
De verkoop van deze aquarellen is ten voordele van de ALS-liga. Vrije giften zijn ook moge-
lijk op rek nr BE28 3850 6807 0320 of BIC BBRUBEBB met vermelding Here’s to watercolor!
Contact: 
Email: herestowatercolor@hotmail.com  
Postadres: Willems, Dorpsstraat 119A, 3079 Meerbeek 
plooifolder: http://www.alsliga.be/uploads/media/Open_House_tentoonstelling.pdf

 
AB-concerten

AB steunt de ALS Liga met bekergeld
Op 21 juni is het wereld-ALS-dag. Naar aanleiding hiervan zal AB de Belgische ALS Liga 
steunen in haar werking. Dat zullen we doen door al het niet-opgehaalde bekergeld aan 
deze vzw te schenken. 
Wanneer mensen hun statiegeld voor een drinkbeker (0.20€) niet terugvragen, zullen wij 
dat inzamelen voor dit goede doel. Dit zal gebeuren tot 11 november 2012. 
Dank aan iedereen die bij AB-Concerten, maar ook tijdens onze festivals Boterhammen in 
het Park of Feeërieën hun bekergeld doneren aan de ALS Liga. 
Ancienne Belgique | Anspachlaan 110, 1000 Brussel 
Tel: +32 (0)2 548 24 24 
http://www.abconcerts.be/nl

mailto:herestowatercolor@hotmail.com
http://www.alsliga.be/uploads/media/Open_House_tentoonstelling.pdf
http://www.abconcerts.be/nl


Knuffel: 
Prijs: € 8

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.

Sleutelhanger: 
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: € 5

Prijs: € 1

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!



Doorbreek de kloof tussen u en uw huis... 
Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Monolift 
en uw ganse woning wordt weer toegankelijk.

www.thyssenkruppmonolift.be Th
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Platformliften Huisliften Trapliften

0800 12 697
Bel gratis

24u/24, 7d/7

info@thyssenkruppmonolift.be

Vraag geheel vrijblijvend

een offerte op maat

van uw wensen en behoeften.

2110118_ALS_Liga_K3.indd   1 18/02/11   14:11§

Een wit T-shirt met het logo van de Liga op. Prijs: € 7

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



Het VerHaal Van timmy putseys

Op 12 maart 2011 viel de toen 35 jarige Timmy Putseys 
uit een boom en nam zijn levensverhaal een dramatische 
wending aan. Hij werd gevonden met een letstel aan de 
rug, meer precies aan zijn eerste lage ruggenwervel. Er 
drong zich een operatie op. Hijzelf schatte het toen zo in: 
‘Ik verblijf een week in het ziekenhuis en in september 
ben ik weer de oude en kan ik terug gaan werken.’ Maar 
helaas, zo zou het niet verlopen. 

Toen Timmy en zijn vrouw in mei op controle gingen bij de 
arts merkte die op dat Timmy’s linkerbeen dunner was dan 
zijn rechter. In juli bij een tweede controle bleek Timmy’s lin-
kerarm dunner te zijn dan zijn rechter. Zelf schrijft hij daar-
over: ‘Eerst begon mijn linkerbeen te slepen en zowat twee 
maanden na het ongeval was mijn linkerarm ook aangetast. 
Ook begon ik steeds minder te eten en viel ik aanzienlijk af. 
Mijn vrouw stelde bij de communie van onze dochter vast 
dat ik ook moeilijk sprak, een beetje met een dubbele tong. 
Toen werd ik van de ene dokter naar de andere gestuurd en 
van het ene onderzoek naar het andere. Tenslotte belandde 
ik bij een neuroloog en werd in het ziekenhuis opgenomen. 
Daar werd mij na tien dagen meegedeeld dat ik ALS had in 
de bulbaire vorm en door wat ik daarover vernam stortte 
mijn wereld in. Als jonge vader met een dochtertje van ze-
ven jaar en samen pas een huis gebouwd... je kan raden wat 
er allemaal door mijn hoofd spookte!

In september gingen wij dan naar Gast-
huisberg in Leuven voor een tweede 
opinie en kregen er hetzelfde verdict, 
maar deze keer was Timmy voorbereid 
op de diagnose. Hij hoopte dat de ziekte 
stabiel zou zijn maar hij ging snel ver-
der achteruit. Hij kon niet meer eten en 
vermagerde enorm. De keuze voor een 
Peg sonde was onvermijdelijk geworden 
en Timmy ging weer naar Gasthuisberg, 
voor een week zoals aanvankelijk was 
gesteld. Maar die ene week liep uit in 
drie weken omdat de dokters ongeziene 
problemen hadden met de sonde. Door 
een gesprongen maagzweer belandde  

Timmy zelfs op de afdeling Intensieve Zorgen. Hij ging het 
gevecht aan en schrijft nu daarover: ‘Toch nog terug moed 
dat ik er door kom. Blij dat ik terug thuis kon zijn bij vrouw 
en kind.’. Zijn vrouw Rosita was dagelijks naar haar werk naar 
Gasthuisberg gekomen en zijn dochter was drie weken lang 
door familie opgevangen, dat waren harde tijden voor de 
familie Putzeys.

Kerstmis en Nieuwjaar waren mooie tijden vol intiem sa-
menzijn en met veel hoop voor een jaar zonder ziekenhuis-
opname. De PEG-sonde diende omwille van slechte functi-
onering vervangen te worden in Leuven waarna weer een 
korte relatief goede tijd volgde. Timmy kon niet meer slapen 
van de fysieke last (speeksel en fluimen) en diende terug 
naar Leuven te vertrekken naar het Slaaplabo waar hij ook 
mechanische ventilatie diende te ondergaan. Na een week 
mocht hij naar huis met een hulptoestel dat hem hielp om 
hoognodige slaap in te halen. Timmy beschrijft die rustige 
dagen dan als volgt: ‘Ik ging ’s middags een uurtje of twee 
slapen en daarna waren mijn dochter en ik fijn samen, huis-
werk maken en nog gauw het eten van mama bereiden. Ik 
probeerde ook mee te eten.’ Maar dat werd weer heel moei-
lijk, Timmy moest vreselijk hoesten en de lust tot eten ver-
dween weer helemaal. En de ziekte begon dan op zijn keel 
te werken want hij kon zijn speeksel niet meer wegslikken 
en moest na drie maanden thuis terug naar het Slaaplabo 

waar een oplossing voor zijn probleem 
gezocht werd. De oplossing werd aange-
leerd door zijn vrouw en zijn zus die druk 
uitoefenden op zijn borstkas waardoor 
zijn fluimen omhoog werden gestuwd. 
Zelf kreeg Timmy ook een oefening met 
een ballon aangeleerd in Leuven. Maar 
nu ging alles extreem moeilijk want de 
ontspanningsoefeningen lukten niet 
en Timmy kreeg blauwe plekken en zijn 
borstkas begon pijn te doen. Voor zijn 
vrouw en zijn zus was het niet meer vol



te houden om zowel overdag als ’s nachts op te drukken en 
die crisis bracht Timmy terug naar het Slaaplabo.

In het Slaaplabo werd hij voor een keuze gesteld : ofwel be-
ginnen met morfine en de pijn achter zich laten ofwel een 
tracheotomie laten uitvoeren. Met die laatste ingreep wordt 
een buisje (tracheacanule) in de luchtpijp geplaatst door een 
insnijding in de hals. De tracheo zou Timmy wel toelaten om 
langer te leven. Timmy schrijft daarover: ‘Ik kreeg een paar 
dagen bedenktijd voor mijn beslissing en het werd tracheo 
en in maart werd ik voor 10 dagen opgenomen in het zie-
kenhuis. De eerste 6 dagen daarvan waren uiterst intensief 
en de familie mocht mij maar een uurtje per dag bezoeken. 
Het was er warm op de kamer en er was geen verluchting 
toegelaten. Maar ik werd weer positief want de drukoefenin-
gen waren voorbij.’. Thuis kwam er weer en toestel bij dat de 
fluimen kon uittrekken. Timmy plaagt er de verpleging mee 
die aandelen zou hebben in de firma’s die de toestellen ver-
kopen.

Timmy schrijft : ‘Ik ben blij dat ik de ingreep liet doen, ik kan 
niet meer praten maar mijn vrouw en familie verstonden 
mij voor die ingreep ook bijna niet meer. De ziekte is nu een 
beetje stabiel: ik kan niet meer stappen en alleen rechts heb 
ik nog een beetje functie. De ALS Liga geeft ons veel hulp, 
zodat ik mij nu toch een beetje kan duidelijk maken. In Leu-
ven staan er heel wat mensen voor ons klaar die reageren op 
elke vraag.’ De laatste boodschap van Timmy halen wij direct 
op uit zijn eigen hand. Hij werkt nog niet zolang met de oog-
bolbesturing die hij voor zijn communicatie gebruikt. Stel 
hem voor op zijn bed vechtend met zijn apparatuur en lees 
dan zijn boodschap : een moedig man die leeft in de liefde 
van zijn familie. Is dit geen lofzang op het leven, is dit geen 
getuigenis van diepe menselijkheid en van grote waarde? Is 
dit niet leven van de liefde?

We zijn nu 21 juni 2012  ik brief schrijf  
Ben blij dat ik nog iedere dag bij mijn vrouw en kind mag door brengen 
Ik heb ook mindere dagen maar ik heb veel meer goeie dagen 
Dus doen we zo voort we genieten van iedere dag die we samen nog 
hebben.

Timmy

weekend aan zee

Mijn naam is Nicole Descamps, 62 jaar. Twee jaar terug werd 
bij mij ALS vastgesteld.

Sinds jaar en dag was ik een fervent fietser. Door de ziekte 
werden mijn benen aangetast waardoor ik niet meer kon 
fietsen. Vorig jaar fietste ik nog met een elektrische fiets, 
maar dat kan sinds eind 2011 ook niet meer.

Dankzij de ALS Liga heb ik nu een elektrische scooter ter be-
schikking, en kan ik opnieuw zelfstandig de weg op. Het is 
uiteraard niet hetzelfde als vroeger, maar ik heb er een stukje 
vrijheid bij gekregen.

Naast fietsen, was tuinieren ook een grote passie. Zelf tuinie-
ren kan niet meer, maar ik geniet nog elke dag van mijn tuin 
en de natuur rondom mij.

Met mijn man ging ik regelmatig voor een weekend naar 
zee, maar door mijn huidige situatie werd het alsmaar moei-
lijker om een geschikt verblijf te vinden. Het gebouw moet 
immers rolstoeltoegankelijk zijn, en bovendien is een aange-
paste badkamer en toilet nodig.

Via de Liga kregen we een aantal heel goede tips van ge-
schikte verblijven, maar de wachttijd was soms nogal lang, 
of er waren geen kamers beschikbaar in de periode waarin 
we wensten te boeken.

Uiteindelijk botsten we via via op hotel Melinda in Oostende. 
Een echte aanrader. Het personeel is er uiterst vriendelijk en 
behulpzaam, en de aangepaste kamers zijn heel geschikt 
voor rolstoelpatiënten. Het hotel beschikt ook over een fan-
tastische keuken, en de prijs/kwaliteit is héél interessant.

We hebben genoten van ons weekend in Oostende, en we 
gaan er zeker nog terug.

Met vriendelijke groeten, 
Nicole Descamps



leVen met als en toCH aCtief bliJVen

ProfeSSioneeL, SociAAL of in De gemeenSchAP

Voor pALS die voor hun ziekte professioneel, sociaal of in de 
gemeenschap zeer actief waren, bestaat er een grote kans 
dat ze zich zeer vlug gaan vervelen. Dit komt doordat ze niet 
meer op dezelfde manier kunnen betrokken worden op de 
werkvloer.

Nochtans is het perfect mogelijk om toch actief te blijven. Je 
zal het enkel op een andere manier moeten aanpakken. Je 
zal je wat minder moeten focussen op je lichamelijke aan-
wezigheid en je daarentegen wat meer moeten richten op 
de organiserende taken van het werk.

Denk na over je sterke kanten en bedenk in welke taken je 
het liefst wil betrokken worden. Je zult natuurlijk merken 
dat het uitvoeren van deze taken wat meer tijd zal vergen, 
vooral van zodra de ALS voortschrijdt.

Hierbij volgen een aantal overwegingen die je kunt maken. 
Kan je eventueel telefonisch betrokken worden bij de verga-
deringen? Kan je misschien meewerken via Facebook? Op 
welke wijze kan de computer aangepast worden om verder 
te kunnen blijven werken? Kunnen de vergaderingen even-
tueel thuis plaatsvinden ipv op de werkvloer? Is het voor 
jou misschien gemakkelijker te communiceren via telefoon, 
email of sms?

Een mooi voorbeeld hiervan is Sandra Lesher Stuban. Ze 
werkte als verpleegster in het leger toen ze op 38-jarige leef-
tijd de ALS-diagnose kreeg. Alhoewel ze volledig verlamd is 
en een beademingstoestel gebruikt, leidt ze nu nog steeds 
een actief leven als verantwoordelijke van haar verpleegeen-
heid. Ze schrijft en verstuurt de maandelijkse e-nieuwsbrief 
naar de 600 leden, ze verstuurt welkom e-mails naar nieuwe 
leden en verstuurt herinneringsmails voor onbetaalde reke-
ningen. Al dit werk doet ze thuis op haar computer. Com-
municeren met de collega’s en de directie gebeurt via email.

Een ander voorbeeld is Stephen Hawking. Hawking werd ge-
boren op 8 januari 1942. In 1963, slechts 21 jaar oud, kreeg 
hij de diagnose ALS en gaf men hem nog slechts 2 jaar te 
leven. Toch bleef hij verder studeren aan de Universiteit van 
Cambridge en werd een briljant onderzoeker en Professor. 
Hij wordt zelfs beschouwd als één van de meest briljante 
wetenschapper sinds Einstein. Voor het ogenblik is hij we-
tenschappelijk directeur aan het Instituut voor Theoretische 
Kosmologie. Hij heeft gedurende zijn carrière reeds een tien-
tal eredoctoraten behaald. Stephen Hawking heeft ook ver-
schillende wetenschappelijke boeken geschreven, die zeer 
toegankelijk zijn voor het grote publiek. ‘A Brief History of 
Time’ was een internationale beststeller.

Vrijwilligerswerk wordt ook steeds meer en meer populair. 
Op dit moment doen 1 op 6 mensen aan vrijwilligerswerk 
en volgens een onderzoek op de Nederlandstalige website 
www.vrijwilligerswerk.be zou dit aantal nog veel hoger kun-
nen, omdat een groot deel van de mensen er echt wel voor 
openstaan.

SPortief Actief bLijven 

pALS die voorheen zeer actief aan sport deden, ondervinden 
met de tijd steeds meer en meer aanzienlijke en vervelende 
mobiliteitsproblemen. En wanneer de zomer in aantocht 
komt realiseer je je pas echt dat de vele dingen die je altijd 
graag deed nu heel moeilijk zullen worden, soms zelfs bijna 
onmogelijk. Je realiseert dan dat ontspanning en vrije tijd 
niet meer hetzelfde zullen betekenen als voorheen. Gewoon 
maar ergens naartoe gaan betekent nu veel meer inspan-
ning en dan vraag je je misschien af of het je dit allemaal wel 
waard is. De vraag rijst dan of je vanaf nu op een andere ma-
nier kan omgaan met je ontspanning en vrije tijd, met meer 
zin, vreugde en leuke verwachtingen.

Dit probleem is zeker een van de belangrijkste instellingen 
die je als sportieve ALS-patiënt zult moeten veranderen. 
Want het is zeker mogelijk en ook nodig voor je moraal om 
je nieuwe leven met ALS te aanvaarden en op een andere 
manier te leren genieten. Misschien deed je vroeger in je 
vrije tijd aan golf, trainen voor een marathon, speelde je ten-
nis… Mentaal moet je nu langzaam de omschakeling maken 
van de actieve sportdeelnemer tot de betrokken sportdeel-
nemer die mentaal begaan is met zijn favoriete sport. Je zal 
vanaf nu je sportinteresse van het fysische naar het mentale 
moeten verleggen.

Je mag zeker niet gefrustreerd worden en denken dat je 
daarmee aan talent en bekwaamheid verliest. Je moet nu 
positief vooruit kijken en dingen uitproberen. Denk erover 
na hoe je dit best kan aanpakken en beschouw het als een 
nieuwe uitdaging.

Hieronder enkele ideetjes om je alvast op weg te helpen:
• Nodig vrienden uit bij je thuis om samen naar je favoriete 

sportteam en favoriete sportwedstrijden op TV te kijken. 
Samen met vrienden brengt dat zoveel meer sfeer.

• Vraag je vrienden of ze je kunnen meenemen naar sport-
wedstrijden en sportevenementen. Alle grote sportstadia 
van sporten zoals basketbal, voetbal, hockey, tennis zijn 
zeer goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

• Improviseer met je favoriete sport en stel je eigen team 
samen. Dagbladen bieden dit soort pronostiekspelle-
tjes aan. Zo kan men meespelen met de Gouden 11, de 
Gouden Klassiekers, de Gouden F1, de Gouden Tour, de 
Gouden Cross. De pronostiek bestaat erin je eigen ploeg 
samen te stellen met je favoriete spelers en je ploeg een 
eigen naam te geven. Om deel te nemen betaal je wel een 
kleine bijdrage. Alle deelnemers spelen om de meeste 
punten naargelang de spelers van hun eigen team in de 
officiële wedstrijden de beste resultaten behalen en er 
zijn bovendien leuke prijzen mee te winnen.

• Verheug je nu reeds op de Olympische spelen die dit jaar 
zullen plaatsvinden in Londen van 27 juli tot 12 augustus. 
Je kan nu reeds alle informatie vinden op de nederlands-
talige website www.olympischespelenlonden.nl. 

• Ontdek en speel online games op je computer. Yahoo 
Games http://games.yahoo.com is een van de vele web-

http://www.vrijwilligerswerk.be
http://www.olympischespelenlonden.nl
http://games.yahoo.com


site die een grote variëteit van spelen aanbiedt, ook bord-
spellen zoals schaken, kaartspelletjes zoals blackjack en 
poker, puzzels en woordspelletjes. Online kan men ook 
Scrabble en zovele andere leuke spelletjes vinden.

• Vraag desnoods in de plaatselijke sportvereniging of er 
geen interessante administratieve taken zijn die je als vrij-
williger ter plaatse of thuis kunt uitvoeren. Zo voel je je 
nuttig en van dichtbij betrokken bij je favoriete sport en 
dat gaat je zeker een goed gevoel bezorgen.

werken ALS vrijwiLLiger

ALS-patiënten die zich graag nuttig willen maken en een be-
zigheid zoeken zijn steeds van harte welkom bij onze ALS 
Liga. We zoeken vrijwilligers die ons willen bijstaan in allerlei 
taken. Ben je graag bezig met cijfers, ben je een talenknob-
bel, heb je interesse in onderzoek, werk je graag op pc… Het 
kan allemaal, want de ALS Liga zoekt diverse vrijwilligers die 
wat kunnen helpen bij de administratie van de Liga. Wij zoe-
ken nog een eventorganisator, een boekhouder, een fond-
senwerver, vertalers. Door de grote verscheidenheid aan 
taken is er zeker iets waar jij wil aan meewerken. Een kleine 
greep uit de administratieve taken: vertalingen, opzoekings-

werk op internet, informatie bundelen tot een dossier, op-
stellen van brieven… De vereisten liggen niet hoog, maar 
kunnen werken met internet en e-mail en kennis van Word 
en Excel is wel een meerwaarde.

Dankzij de steeds beter wordende technologie is er heel wat 
mogelijk. Het gaat er enkel om alle mogelijkheden te bekij-
ken en te benutten. Dit in de eerste plaats om jezelf actief te 
houden en verstrooiing te zoeken die je gedachten van de 
ziekte kunnen afwenden. Ons grote voorbeeld bij de Liga is 
onze voorzitter Danny Reviers, al sinds 35 jaar ALS-patiënt 
en sedert 12 jaar actief voorzitter van de Liga. Hij kan er als 
geen ander over getuigen hoe zwaar het soms is om met 
deze verschrikkelijke ziekte te leven en hoe belangrijk het 
daarom is om de moraal hoog te houden. De beste manier is 
volgens hem om zo goed als mogelijk actief te blijven.

Het is leuk als je ons zou kunnen vervoegen op het kantoor 
te Leuven maar er zijn ook voldoende taken die thuis kun-
nen worden uitgevoerd. Interesse? Neem dan snel contact 
op met het secretariaat op het nummer 016-23 95 82 of 
stuur een e-mail naar info@alsliga.be.

ALS Liga: Bea

Deze en alle voorgaande nuttige tips kun je steeds terugvinden, ofwel in de nieuwsbrieven van de 
ALS Liga of op onze website www.ALSLIGA.be onder de hoofding ‘ALS en de Liga’, subtitel ‘Tips’.

mailto:info@alsliga.be
http://www.ALSLIGA.be


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 proble-
men 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.
 Gelieve dit bedrag over te schrijven op het rekeningnummer  
BE28 3850 6807 0320 + vermelding NAAM & ADRES.

VoorgereCHt:
verrine met twee PAPrikA Soorten

Ingrediënten: 
2 rode paprika’s - 2 gele paprika’s - 15 cl sojamelk - 2g agar-agar - Tabasco - 
zout - peper.

Bereidingswijze:
 – De paprika’s schillen, in kleine blokjes snijden, apart koken en Pureren.
 – 15cl sojamelk aan de kook brengen met 2g agar-agar. In twee verdelen.
 – Apart pureren met elke van de paprika, enkele druppels Tabasco, zout en 

peper toevoegen.  Eventueel feta of tofu-blokjes toevoegen. 
 – Een van deze mengsel in een verrine scheppen. Even laten rusten.  De ander 

mengsel pureren en de verrine vullen met de moes. Garneren met een 
stukje gekristalliseerd paprikaschil.

Tip: alle voorbereidingen met agar-agar moeten redelijk veel gepureerd worden 
om moesachtig te worden en niet zoals een flan of een gelei…

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.

mailto:info@alsliga.be


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

HoofdgereCHt:
kADDu ki SAbji, PomPoen oP inDiSche wijze

Ingrediënten: 
500g blokjes pompoen - een stukje mild chili versnipperd - 1 koffielepel  
kurkuma - 1 eetlepel kerrie - 1/2 koffielepel mosterdgraan - 1 koffielepel 
mangopoeder (of een eetlepel citroensap) - enkele verse koriander 
blaadjes versnipperd - 1 eetlepel suiker - 2 snuifjes asafoetida 
(duivelsdrek) - water - olie - zout

Bereidingswijze:
 – Verhit een beetje olie in een pan. Als het heet is, voeg de 

mosterdgraan, asafoetida en mild chili, goed mengen.
 – De blokjes pompoen toevoegen en mengen.
 – kerrie, kurkuma en zout toevoegen, goed mengen. 
 – Ongeveer twee eetlepels water toevoegen, dekken en laten koken 

op matig vuur gedurende 12 minuten.
 – Suiker en mangopoeder toevoegen en goed mengen. Enkele 

seconden verder laten koken. 
 – garneren met verse koriander.

nagereCHt:
kokoSnootcrème met kiwi en AcAciA honing (3 grote verrineS of 6 kLeine PotjeS) 

Ingrediënten: 
20cl kokosnootmelk - 5cl volle room - 25cl halfvolle melk - Agave-siroop - 2g of 
een zakje agar-agar - 2 of 3 vaste kiwi’s - acacia-honing

Bereidingswijze:
 –  In een pan, kokosnootmelk, room en melk laten koken. Aan de kook brengen 

en agar-agar toevoegen. Goed kloppen en op laag vuur laten al roerend voor 
30 seconden. Laten koelen.

 – Agave-siroop naar smaak toevoegen (2 eetlepels aanbevolen).
 – Honing gieten in elke verrine of potje.
 – De kiwi’s schillen, in schijfjes op de binnenrand van de verrines plakken.
 – Het mengsel kokosnootmelk voorzichtig gieten tot bovenop de kiwi schijfjes. 

Stukjes kiwi’s toevoegen aan de kokosnootmelk crème toevoegen.
 – Ten minsten twee uren in de koelkast laten stijven.
 – Voor het serveren met een laagje honing bedekken.

http://www.ALSLIGA.be


AAnDAcht! AAnDAcht! AAnDAcht! AAnDAcht! AAnDAcht! AAnDAcht!

deur aan deur Verkoop
Regelmatig krijgen wij melding van deur aan deur verkoop in naam van de ALS Liga. 
Het gebeurt ook aan supermarkten en op marktplaatsen.
Pas op: mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager van een officiële brief ondertekend 
door de voorzitter of penningmeester.
Daarom: Vraag steeds de leurderkaart of hun toestemming van de ALS Liga. 
Noteer steeds de naam van de verkoper.
Bij twijfel, koop niets, verwittig ons en desgevallend de politie zo snel mogelijk. 
Wij ondernemen de nodige acties.

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

aanbieding Voor woning lift
Een gedemonteerde kokerlift (Vector 300 21521) met het ver-
mogen om 400 kg te heffen tot op een hoogte van maximaal 3 
meter. Die lift kan in een woning geplaatst worden door een ge-
specialiseerde 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 vrijblij-
vend nagaan of het mogelijk is deze lift in uw woning te plaatsen. 

Interesse ? Aarzel niet en neem contact op met het ALS secretari-
aat 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!

mailto:info@alsliga.be


www.permobil.comThe Power of Mobility

‘Iedereen heeft het recht zijn functiebeperking 

te compenseren met de meest innovatieve 

technologie’ Per Uddén

de nieuwe revolutie in zitsystemen

Thuis blijven
met de til- en verzorgingssystemen van Handi-Move

• altijd een oplossing voor efficiënt
en comfortabel tillen

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

• zelfstandig gebruik en maatwerk mogelijk

• advies over woningaanpassing en subsidies

• ruime toonzaal met testzone

• 25 jaar specialist in de thuiszorg

• meer dan 50.000 klanten wereldwijd

• compleet gamma

• vlotte levering en verzorgde plaatsing

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

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

Alle info op:
www.handimove.com

SERVICE
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aandaCHt !!!
Personen die de nieuwsbrief niet meer wensen te ont-

vangen, 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.

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.

als zelf lezen een probleem is. 
laat Het u Voorlezen!

Luisterboeken gratis beschikbaar

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

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 da-
tum van aanvraag. 

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 (as-
sistentie dagelijks leven) bv. bij persoonlijke 
hygiëne, lichaamsverzorging, huishoudelijke 
taken, verplaatsingen, enz. maar in het bij-
zonder bij beademingsondersteuning, aspi-
reren en nachtassistentie. Daarenboven be-
paalt de patiënt zelf welke taken door welke 
assistent worden uitgevoerd en het tijdstip 
en de wijze waarop de assistentie wordt ver-
leend.  

Op onze website www.ALSLIGA.be vind je de 
aanvraagprocedure terug. Indien je niet be-
schikt over internet mag je altijd het secreta-
riaat 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 behande-
ling 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.

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl
mailto:info@alsliga.be
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als mobility & digitalk Vzw uitleendienst
Project Helpdesk ALS Digitalk (communicatiehulpmiddelen voor pALS) wordt ons mogelijk gemaakt door 
de Dienst Welzijn en Gezondheid van de Provincie Vlaams-Brabant.

De uitbreiding van assistieve communicatietechnologie van de vzw ALS M&D wordt via het project: 
‘’Proeftuin ALS-Digitalk’’ mede mogelijk gemaakt door:

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 ont-
staan van deze eigen dienstverlening 
is de lange wachttijd bij de overheids-
instanties. Door de administratieve 
rompslomp bij de openbare instanties 
moeten mensen met ALS vaak te lang 
wachten op hun hulpmiddelen. Van-
daar dat de beslissing i.v.m. het aan-
gevraagde hulpmiddel dikwijls pas 
toekomt wanneer de aandoening al 
zodanig geëvolueerd is dat het aange-
vraagde hulpmiddel al niet meer func-
tioneel 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 financi-
eel 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 onder-
houden en aangepast door specialis-
ten, zodat de service optimaal en vak-
kundig verloopt. 

Alle aanvragen voor   reparaties en aan-
passingen aan hulpmiddelen ontleend 
bij ALS M&D moeten aangevraagd wor-
den 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 reparatie-
kosten 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 sa-
men zoeken naar een oplossing voor 
je spraakproblemen. Blijven communi-
ceren met familie, verzorgers en omge-
ving 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 Bel-
gië 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 ap-
paraat 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 manifes-
teert 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 opti-
male 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: >>>

http://www.ALSLIGA.be
mailto:modem@vzwkinsbergen.be


>>> CRETH, Rue de Bruxelles 61, 
Namur 
tel.: 081 72 44 00 
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be 

MODEM en CRETH zijn geen commerci-
ele instanties. Het zijn vzw’s die samen 
met u zoeken naar praktische oplos-
singen voor jouw communicatiepro-
bleem. 

De testen van MODEM en CRETH zijn 
niet gratis...

mobiLiteitShuLPmiDDeLen 

Overzicht hulpmiddelen voor mobili-
teit

• Gesofisticeerde elektrische rolwa-
gens

• Manuele rolwagens
• Elektrische scooters

Wij beschikken over diverse elektri-
sche rolwagens met aangepaste be-
sturingssystemen. Deze worden gratis 
ter beschikking gesteld van pALS in 
afwachting van hun eigen rolwagen. 
We beschikken over allerlei modellen, 
gaande van gewone elektrische rolwa-
gens 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 omstan-
digheden niet meer gebruikt worden 
of efficiënt zijn, bezorg ze ons dan zo 
vlug mogelijk terug. Andere pALS zul-
len 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 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 kun-
nen helpen. 

voorwAArDen bij uitLening vAn 
mAteriAAL 

De hoofdactiviteit van ALS Mobility & 
Digitalk vzw is het adviseren en uitle-
nen 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’ ge-
registreerd te zijn bij de ALS Liga.

Materiaal Bedrag 
waarborg

Communicatieapparatuur 80 EUR

Elektrische rolwagens 120 EUR

Overige 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. Vanzelf-
sprekend verwachten wij dan ook dat 
ze proper terugkomen. Het desinfec-
teren 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 be-
talen van de reinigingskosten. 

Terzelfder tijd willen wij u attent maken 
op het feit dat de uitgeleende hulp-
middelen niet altijd ten gepaste tijde 
teruggebracht worden, maar soms 
heel lang nadat de patiënt ze niet meer 
gebruikt of kan gebruiken of na overlij-
den. Dit is niet alleen unfair tegenover 
andere patiënten die misschien wach-
ten op deze hulpmiddelen, maar ook 
voor ons brengt dit problemen mee. 
We zullen derhalve hiermee ook reke-
ning houden bij het terugbetalen van 
de waarborg. 

Er wordt een contract opgesteld waar-
in het ontleende materiaal wordt ge-
noteerd alsook de waarborg die werd 
betaald. Aan de achterzijde van dit 
contract staan de algemene voorwaar-
den vermeld. Zo blijven de ontleende 
hulpmiddelen eigendom van ALS M&D 
en bij niet-naleving van de voorwaar-
den heeft ALS M&D het recht een huur-
prijs te vragen afhankelijk van het type 
hulpmiddel of het hulpmiddel terug te 
vorderen. Alle hulpmiddelen via wie/
waar dan ook ontleend en die eigen-
dom zijn van ALS M&D, dienen op het 
secretariaat te Leuven worden binnen-
gebracht. Enkel via deze werkwijze kan 
de waarborg terugbetaald worden. 

uw AAnvrAAg bij De beLgiSche 
overheiDSinStAntieS

Bij het opstellen van uw eventuele aan-
vraag 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 toekomst-
gericht 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 aanpassin-
gen. Vergeet niet dat het door de over-
heid 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. 

mailto:creth@psy.fundp.ac.be


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

Stiers & Velkeneers
Boekhouding & Fiscaliteit

PEETERS BVBA                               TEL 011 311 250 
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•� ROLSTOELLIFTEN RICO N 

•� DOORZAKSYSTEMEN 

•� DRAAIZETELS
•� OPBERGSYSTEMEN  ROLSTOELEN 

•� VERGRENDELINGSYSTEMEN
•� BUSINRICHTING  

UW MOBILITEIT IS ONZE ZORG 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: 
www.vaph.be

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

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/
http://www.awiph.be
http://www.phare.irisnet.be
http://www.brap.be
http://www.dpb.be
http://www.riziv.fgov.be/homenl.htm


Acerta BVBA Brussel
ACW Fusie Hoogstraaten Meerle
ALS Liga België vzw Leuven
Antwerp Giants Deurne
Auwers - Van Den Bosch Nijlen
Avverde Sprl Bruxelles
Bassle - Vandenberghe Assebroek
Berghmans - Michiels Leuven
Bingen Guy Kraainem
Bleeckx Ben Mechelen
Bogaerts August Turnhout
Buts Marcel Evere
Cambier Robert Menen
Campion Didier Bruxelles
Cant - Van De Vyver G & M Haasdonk
Crikemans Dirk Leuven
De Bels Jean-François Diksmuide
De Canniere Frederik Elsene
De Ceulaer Liesbeth Herentals
De Deken Hilde Anderlecht
De Failly Colette Rixensart
De Haen Marie-Rose Aalst
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Landtsheer Stefaan Bornem
De Lille Fernand Tervuren
De Ridder Nicole Hoboken
De Ron - Weygantt M & M Berchem
De Sterck Nancy Herzele
De Taeye Kim Gent
De Wilde - Blommaert Belsele
De Win Simon Meise
De Winter Leonia Brasschaat
Debaere - Vroman F + A Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Debra Belgium Lanaye
Degeest - De Coninck Verlaine
Degens Rita Brussel
Denissen Valeria Deurne
Dhollander Pepijn Melsen
Dolce La Hulpe SA La Hulpe
Dom Marian Antwerpen
Duchateau Katerien Opwijk
Dumont - Ooms Gerwin & Hilde 
 Veltem-Beisem
Dupont - De Bock Wilrijk
Ecker - Fastenaekels S Gravenwezel
Eric Goossens Mechelen
Euroglas De Landtsheer NV Bornem
Evers Marc Grimbergen
Freson - Vrijsen Brustem
Freson Laurent Brustem
Frippiat Celine La Roche-En-Ardenne
Gabriels Helena Knokke-Heist
Gemeente Oostkamp Oostkamp
Goovaerts BVBA Kapelle-Op-Den-Bos
Goovaerts David Puurs

Goudsmit - Fischer Bruxelles
Haesaert - Demeester L & K Ukkel
Hanneuse Alain Waterloo
Hanneuse Etienne Anderlecht
Haverals Francois Vremde
Heeren - Hox  Elsene
Heinle Wilfried Bruxelles
Helincks Marie Gent
Hendriks - Van Rooijen Lubbeek
Heylens Nancy Asse
Hoffmann Jacqueline Forest
Horcon NV Bornem
Hosseinpour Tabrizi Maryam 
 Antwerpen
Huber Francois Deurne
IVA Onderwijs - Campus Voeren 
 S Gravenvoeren
Klompmaker - Troost Wageningen
Labaere Georgette Roeselare
Laenen Henri Antwerpen
Langhendries - De Greef 
 Petit-Enghien
Lauryssen Jan Rijkevorsel
Lauwers - Tarter Forest
Le Begge Renee  Mechelen
Lenel Luc Schaerbeek
Les Amis De l’Academie de Musique 
    d’Evere ASBL Evere
Lievens Vanessa Lede
Lindekens Mariette Deurne
Lions Club Kortenberg Hever
Loyens Dirk Schoten
Marzee Marleen Velm
Matthys - Verschueren Tessenderlo
Meesters Omer Schonberg
Merlin Ludovic Berchem
Meuwis Lode Herent
Moreels Schaerbeek
Moreels Bruxelles
Mortier - Vancauwenberghe Aalter
Moustie Frank Elewijt
Nauwelaerts Maria Schoten
Naveld Gerard Bonheiden
NBB Billing Brussel
Nebahat Teker Willebroek
Noel Stephane 
 Berchem-Sainte-Agathe
Oudermans Patricia Schoten
Pantoon NV Temse
Peeters Maria Kessel-Lo
Peeters Petra Beringen
Pequeur - Vanooteghem Wevelgem
Piquet Yves RJ-Flamengo
Plasman Karel Schoten
Polleunis Saartje Meldert
Porres-Bormans Zemst
Potoms - Buermans Willebroek

Praesidium Sint Lodewijks 
 Sint-Andries
Proost-Ansoms Wuustwezel
Recyca Malle
Ringoet Arthur Valkenswaard 
Roekens Vincent ATH
Roman Ria Zottegem
Rossome Jacques Schaerbeek
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Rotary Club Gaasbeek Dilbeek
Sabbe - Dhoop  Luc + Annita Deerlijk
SC Retail NV  Erembodegem
Schaekers Jean Vrasene
Schockaert Dirk Kaprijke
Slock - Claerhout R & G Zwijnaarde
Smet Ellen BVBA Sint-Niklaas
Smet Ellen BVBA Bornem
Sorkebaum Erik Blanden
Spiritus - Weytjens Drieslinter
Spiritus Maria Kortenberg
Stadsbestuur van Leuven Leuven
Steffens Bart Mechelen
Stevens-Bervoets Schoten
Stoquart-Roox Diepenbeek
Storkebaum Erik Lier
Studiekring Diogenes Dessel
Swales Jean Kenneth 
 Woluwe-Saint-Lambert
Symaeys Tony Tongeren
Sysmans - Meeussen Deurne
Thienpondt - De Caluwe Lokeren
Thorrout Vins - Les Grands 
 Horion-Hozemon
Tielemans Marc Sint-Pieters-Leeuw
Toelen-Marzee Velm
Toussaint - Custinne Schaerbeek
Van Campenhout - De Swerd G & A 
 Mechelen
Van Damme - Heerwegh Kortenberg
Van Den Bosch Emiel Merksplas
Van Den Hauwe Tom Gent
Van Der Vorst Fernand Mechelen
Van Dingenen Leontina 
 Sint-Stevens-Woluwe
Van Dooren Eddy Zellik
Van Doorslaer Evelyn Bornem
Van Endert Jozef Lommel
Van Geel Hubert Schoten
Van Hauwaert - Verhulst André Marke
Van Hauwenis - De Win Willebroek
Van Hecke - Wouters  G & A 
 Vlissegem
Van Hespen Hilde Leuven
Van Houtte Lysiane Oostende
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Osselt Micheline 
 Strombeek-Bever

giften Van 8/05/2012 tot en met 27/08/2012



Van Poucke-Drijoel Nazareth
Van Tichelen-Van Leuven W 
 Tongeren
Vandenhoudt-Meeusen Antwerpen
Vanex Mariette Tienen
Vanhauter Luc Elewijt
Vanhaverbeke Maarten Heverlee

Vanhove Elisabeth Strombeek-Bever
Vanooteghem - Cambier Wevelgem
Vekemans - Peeters Herentals
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Verschraegen Michel 
 Sint-Amandsberg
Verspecht Alain Laarne

Verstraete Raphael Roeselare
Vos - Laroy Zingem
Vrijs - Gysen Tessenderlo
Wij vechten tegen ALS Zonhoven
Wittens Josephine Bonheiden
Wynants Herman Linter

! ! SPAARDOOSjES ! !
Bericht aan de mensen die ergens spaardoosjes geplaatst hebben. De opbrengst van de spaar-
doosjes voor het fonds A cure for ALS moet binnengebracht worden in de maand september. 
Indien u wenst langs te komen neem dan vooraf contact met ons op. Lege doosjes die nog intact 
zijn mogen gelet op de productiekosten terugbezorgd worden aan de Liga om her ingezet te 
worden.

voorSteL vAn de ALS LigA BeLgië voor iedereen die Bij  
een Bijzondere herdenking of geLegenheid  
een SpeciAAL geBAAr wiL SteLLen in de Strijd tegen ALS.

Er zijn zo van die momenten waarop je graag een persoonlijk diepste gevoelen wilt delen met al 
diegenen die je graag hebt.  Dat kan zijn: een overlijden of de herinnering aan een verlies dat je diep 
heeft getroffen of een meer heuglijke gebeurtenis zoals een jubileum,  een verjaardag….  Je brengt 
mensen samen en je bent dankbaar dat je dat diepe gevoelen kunt delen met mensen die je een 
hart onder de riem steken of die samen met jou een feestelijk glaasje heffen.  Je vraagt hen geen 
geschenken, geen bloemen of geen kransen.  

Maar je gasten van hun kant komen niet graag met lege handen. Dat is een mooie gelegenheid om 
je uitnodiging te kaderen in een goed doel, bv. de ALS Liga en haar doelstellingen 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 belas-
tingsaangifte. Wij danken je hartelijk bij voorbaat en hopen ooit eens partner te mogen worden bij 
jouw speciale intentie.

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.



giften fisCaal aftrekbaar : minimumbedrag 40 euro Vanaf 1 Januari 2011
Artikel 176 van de Belastingscode 
CIB92 voorziet in de automatische aan-
passing 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 jaar-
basis bedragen, om in aanmerking te 
komen voor fiscale aftrekbaarheid.

Deze verhoging gaat in vanaf 1 januari 
2011.

Behalve voor nieuwe permanente op-
drachten (min. 3,34 euro in plaats van 
2,5 euro per maand), moet die commu-
nicatie 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. Wan-
neer 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 presta-
tie of een tegenwaarde vertegenwoor-
digen, er geen fiscaal attest kan uitge-
schreven worden door de Liga, noch 
voor de totaliteit, noch voor een ge-
deelte van de gestorte sommen.  Ma-
teriële zaken kunnen ook niet omgezet 
worden in geldwaarde om een fiscaal 
attest te bekomen.

De schenker mag dus geen enkel voor-
deel ondervinden (eventueel iets van 

zeer geringe waarde, zoals een plooi-
foldertje, een brochure,…). 

Er mag ook geen fiscaal attest afgele-
verd worden voor stortingen die ont-
staan zijn uit collectieve geldinzame-
lingen 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 nalaten-
schap 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 er-
van bij legaat nalaten aan de ALS Liga 
België, dan moet dit bij testament ge-
beuren. Meestal schrijven mensen dit 
eigenhandig en geven ze het al dan 

niet bij een notaris in bewaring.

Legaten zijn onderworpen aan succes-
sierechten. Erfgenamen in rechte lijn 
(in Vlaanderen zijn dat kinderen, echt-
genoten of partners, ouders of groot-
ouders) betalen in Vlaanderen per erf-
genaam 3% op de eerste 50.000 euro, 
tot 250.000 euro 9%, en daarboven 
27%.

Het tarief voor legatarissen in vreem-
de 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 successierech-

ten door de oorspronkelijke erfgena-
men kan ten dele worden vermeden 
via een duo-legaat.

Duo-legaat

Via een duo-legaat is het wettelijk 
mogelijk om uw erfgenamen min-
der successierechten te laten beta-
len indien er tegelijkertijd, naast de 
legataris(sen) een vereniging zonder 
winstoogmerk, zoals de ALS Liga, 
mee opgenomen wordt in uw testa-
ment. VZW’s betalen een sterk ver-
laagd erfenisrecht.

Hoe te werk gaan?

Bij gebrek aan een testament wordt uw 
erfenis geregeld zoals de wet het voor-
ziet. Bij gebrek aan erfgenamen gaat 
uw volledige bezit naar de Staat.

mailto:info@alsliga.be


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

Hierin laat u een deel van uw bezit-
tingen na aan één of meerdere perso-
nen; het resterende gedeelte schenkt 
u aan de ALS Liga, die verplicht wordt 
de successierechten te betalen die ver-
schuldigd zijn voor uw ganse nalaten-
schap. Het bedrag hiervan hangt af van 
het bedrag van de nalatenschap en de 
graad van verwantschap tussen de erf-
later en de erfgenamen.

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

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

Het duo-legaat is vooral voordelig als 
de erfgenamen hoge successierechten 
zouden moeten betalen: erfgenamen 
in vreemde lijn (verre verwanten, vrien-
den…) en/of hoge vermogens. Enkele 
voorbeelden:

Lode is weduwnaar en heeft geen kin-
deren. Hij wil 100.000 euro nalaten aan 
zijn nicht Mimi. Bij een gewoon legaat 
betaalt Mimi 47.500 euro successie-
rechten en houdt ze netto 52.500 euro 
over. Bij een duo-legaat van bijvoor-
beeld 60.000 euro aan Mimi en 40.000 
aan de ALS Liga België, die ook de op-
dracht 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 be-

talen 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-pati-
enten kan ondersteunen.

Bij zeer hoge vermogens levert het duo-
legaat zelfs voordelen op voor erfgena-
men 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 op-
neemt, 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.



TerugbeTalingsTarieven huisarTs en kinesisT
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. Vorig jaar werden er 
een aantal wijzigingen doorgevoerd betreffende de terugbetalingstarieven van de huisarts. Voor palliatieve patiënten zijn 
de huisbezoeken van huisarts en kinesist sinds enkele jaren zelfs gratis. Hierbij geven we u wat informatie.

DerDebetALerSregeLing

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.
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.
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.

wie komt in AAnmerking?
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. 
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.

tArieven conSuLtAtie huiSArtS vAnAf 1 jAnuAri 2012
Honorarium Terugbetaling Remgeld

Gewoon 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.

grAtiS huiSbezoek voor PALLiAtieve PAtiënten

Zowel thuis als in een palliatieve eenheid van het ziekenhuis moet je als patiënt geen remgeld meer betalen voor het bezoek 
van je huisarts. Een attest van hem/haar volstaat
Wat betreft het bezoek van uw kinesist bestaat er een KB dat een tweede dagelijkse zitting voor palliatieve thuispatiënten 
met een 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 de grote risico’s. 
Sinds 1 mei 2009 moeten de andere palliatieve patiënten dan diegenen 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.

telefoonnummers dokters Van waCHt besCHikbaar biJ nationale inliCHtingen 1207
De nationale inlichtingendienst beschikt steeds over een geactualiseerd wachtdienstenbestand.

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.



ALS-jeblief is een rubriek die je telkens opnieuw zal zien verschijnen. We willen de PALS op deze manier bereiken met 
interessant of onlangs gewijzigd nieuws. Heb je iets gemerkt via internet, de krant, TV, radio, …. laat het ons weten. 
ALS-jeblief wordt ingevoerd met de bedoeling dat zowel pALS, familieleden, verpleging, medici, e.a. hun ervaringen 
of bevindingen - zowel positief als negatief - kwijt kunnen.

Een paar voorbeelden om te verduidelijken:

Je hebt een goede of nare ervaring met de toegankelijkheid van de Lijn of bij jouw arts. Je krijgt om de één of an-
dere reden een medicatie of een hulpmiddel niet toegewezen of terugbetaald en je denkt dat anderen er baat bij 
hebben het te weten, vertel het via ALS-jeblief. Stuur dan een e-mailtje naar info@alsliga.be of via de ideeënbus op 
www.ALSLIGA.be

Medisch onderzoek op sTukken
betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Volgende categorieën kunnen op stukken worden beslist indien zij voldoende zijn gedocumenteerd:
• De prioritaire dossiers
• De aanvragen voor personen boven de 80 jaar
• De aanvragen die uitsluitend betrekking hebben op de parkeerkaart
Wanneer het medisch dossier de noodzakelijke en voldoende medische informatie bevat voor de behandeling van de 
aanvraag op stukken, mag de arts van de dienst beslissen over de medische erkenning zonder de betrokkene uit te nodigen. 
Indien nodig worden aan de persoon met een handicap of aan de persoon die de persoon met een handicap daartoe 
gemachtigd heeft, bijkomende inlichtingen gevraagd. Indien nodig wordt de persoon met een handicap opgeroepen voor 
een onderzoek.
De criteria voor de prioritaire dossiers staan vermeld op het nieuwe formulier ‘Evaluatie van de handicap’ (voordien 
formulier 3 en 4 genoemd) dat is ingegaan op 08/06/2012.

concreet voor PALS
Uw dossier kan op stukken worden afgewerkt omdat het behoort tot de categorie van de prioritaire dossiers. Het moet wel 
over de noodzakelijke en voldoende informatie beschikken. Als de arts toch uitnodigt voor een onderzoek kan u vragen of 
het dossier toch niet op stukken kan worden afgewerkt. Zo niet, dan is het best dat men zich aanbiedt voor het onderzoek, 
of kan een bezoek ten huize worden aangevraagd (zie hiervoor de uitleg op de achterzijde van de oproepingsbrief ).

wAt moet je hiervoor Doen?
De sociale dienst van je mutualiteit of ziekenhuis en je behandelende arts vult samen met jou de aanvraagformulieren in. Bij 
dit invullen moet je erover waken dat zij op het formulier ‘Evaluatie van de handicap’ duidelijk vermelden dat je dossier 
met voorrang moet worden behandeld. Op pagina 9 van het formulier krijgt u de mogelijkheid om aan te geven dat het om 
een ALS-dossier gaat, wat een snelle behandeling vereist. 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. Deze 
documenten zijn op onze website te vinden onder de rubriek Varia – Aanvragen FOD.
Bijkomend inlichtingen kun je krijgen bij:

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een 
Handicap 
Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50 bus 150 
1000 Brussel

Contact Center: 
Bel gratis van 8 uur 30 tot 13 uur 
het groene nummer 0800 987 99 – 
fax 02 509 81 85 
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be

Je kan ook je eigen dossier opvolgen 
via www.handiweb.be

Voor allerlei inlichtingen kan je ook 
terecht op de website van de DG 
Personen met een handicap: 
www.handicap.fgov.be

Aanvragen voor het FOD dienen steeds via de gemeente te gebeuren.

http://www.ALSLIGA.be
mailto:handiN@minsoc.fed.be
https://www.socialsecurity.be/nl/citizen/static/applics/handiweb/index.htm
http://www.handicap.fgov.be/nl/index.htm


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 spen-
deert ten koste van ‘Quality time’, …

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 repor-
tage 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

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  

mailto:info@alsliga.be
http://www.alsuntangled.com




andere VaCatures

gezoCHt: medewerker 
fondsenwerVing… 

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

Dan is de ALS Liga misschien wel op 
zoek naar jou… 

We zijn nog op zoek naar een vrijwillige 
medewerker die voor ons bij verschil-
lende organisaties, firma’s, overheden, 
aanvragen indient om financiële steun 
te verkrijgen. Met die financiële mid-
delen kunnen we onze nieuwe doel-
stellingen rond het ALS-zorgverblijf 
uitwerken, hulpmiddelen aankopen en 
onderzoek stimuleren voor de pALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zet-
ten, uit te werken en in te dienen bij de 
desbetreffende organisaties. Dit kun-
nen 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 per-
soon 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

medewerkers Cel onderzoek

De “Cel Onderzoek” zoekt uit welke 
fondsen ter beschikking zijn of moeten 
gesteld worden om het wetenschappe-
lijk onderzoek in een stroomversnelling 
te brengen. De vaststellingen worden 
genoteerd in de visietekst “Bevorde-
ring 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.  

Hiervoor zoeken wij patiënten, perso-
nen 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 voor-
ziet in een vorming en op regelmatige 
tijdstippen komen de vrijwilligers sa-
men om ervaringen uit te wisselen.

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

administratieVe kraCHten

Wie steekt een handje toe bij de admi-
nistratie van de ALS Liga? Door de veel-
heid aan taken is er zeker iets waar je 
kan aan meewerken: opzoekingswerk 
op internet, informatie bundelen tot 
een dossier, opstellen van brieven, op-
volging van de briefwisseling,... De ver-
eisten liggen niet hoog. Maar vlot wer-
ken 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 nieuws-
brief.

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

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.

mailto:info@alsliga.be
mailto:info@alsliga.be


grafisCH ontwerper/VormgeVer 
(dringend)

Voor opmaak van ALS-Nieuwsbrief op 
kwartaalbasis. Deze persoon ontvangt 
bijdragen in de vorm van artikels, tek-
sten, advertenties, afbeeldingen en 
foto’s. Die brengt hij/zij samen tot een 
tijdschrift van ongeveer 30 tot 40 blad-
zijden. 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 ver-
band met één van de vacatures kan 
je contact opnemen met het secreta-
riaat tijdens de kantooruren op het 
nummer 016 23 95 82 of via e-mail  
info@alsliga.be (tenzij anders vermeld in 
de aanbieding).

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 an-
dere 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 penningmees-
ter 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 verschij-
nen maar ook direct contact is enorm be-
langrijk 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, arties-
ten contacteren, catering verzorgen…)

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

Dan ben jij de geknipte persoon voor 
ons! 

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

Profiel:
 –  Je bent laatstejaars of hebt een di-

ploma in evenementenorganisatie, 
of je hebt er ervaring in 

 –  Je bent sociaal geëngageerd of doet 
graag vrijwilligerswerk 

 –  Je bent punctueel en kunt goed af-
spraken nakomen 

 –  Je bent communicatief en organisa-
torisch 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 beschik-
baar op onregelmatige uren. Hij/zij 
bezit een rijbewijs B en ziet er niet te-
gen op om plaatsen te bezoeken die 
hij/zij nog nooit heeft gezien en waar 
zelfs geen files staan. Hij/zij wil diverse 
vrachten vervoeren: gaande van onze 
president in zijn rolstoel tot een ge-
bruikte rolstoel zonder president, een 
hulpmiddel of materiaal. Hij/zij houdt 
er van om mensen in nood bij te sprin-
gen 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 Kapucij-
nenvoer en die na het vervullen van de 
opdracht teruggebracht wordt naar de 
plaats van vertrek. 

Het toploon van de vrijwilliger: eeu-
wige dankbaarheid en een gevoel van 
voldoening na gedane arbeid. 

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

Ervaring, geduld, begrip en tweetalig-
heid zijn voordelig. 

Contacteer:  
www.ALSLIGA.be   
telefonisch: 0496/46.28.02

VriJwillige teCHnieker of 
meCaniCien gezoCHt

De ALS Liga is nog op zoek naar vrijwil-
ligers die een beetje handig zijn. We 
hebben nog enkele vrijwilligers nodig 
die de hulpmiddelen mee onderhou-
den zodat we ze in perfecte staat kun-
nen 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 secretari-
aat op het nummer: 016/23 95 82

poetsVrouw/man 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerd 
persoon die bereid 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 hulp-
middelen, vooral rolstoelen.

Voel jij je hiervoor geroepen en wil 
jij ons vrijwilligersteam versterken, 
contacteer ons via info@alsliga.be of 
0496/46.28.02

mailto:info@alsliga.be
mailto:info@alsliga.be
http://www.ALSLIGA.be
mailto:info@alsliga.be
mailto:info@alsliga.be


Hebt u een zoekertJe of een Vraag? 
laat Het publiCeren in de nieuwsbrief.

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 min-
der gaan roepen en gebaren maken alsof je doof bent.

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 

pALLiAtieve netwerken

Vlaanderen telt 15 netwerken palliatieve zorg. Ze coördineren de 
palliatieve zorg in hun regio en bevorderen de samenwerking tus-
sen 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

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.

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

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.

mailto:info@alsliga.be
http://www.palliatief.be/netwerken
http://www.ALSLIGA.be
mailto:marielle.verbeek@uz.kuleuven.ac.be
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Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij bij 
het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen in 

het daarvoor voorziene fonds. Hiermee garanderen wij onze schenkers een 
correcte bestemming van hun financiële steun. 

  
 

 

Zorg voor pALS is en blijft wat ons dag in dag uit aan het werk houdt. Maar uiteindelijk willen wij onze 
pALS het mooist denkbare geschenk geven: de overwinning in de strijd tegen de vreselijke ziekte ALS. 
Daarom wenst de ALS Liga België samen met u een actieve bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS. 

Met het ALS-onderzoeksfonds stimuleren we belangrijke wetenschappelijke projecten en moedigen we 
Belgische onderzoekers aan met financiële ondersteuning. Deze steun kan door de onderzoeker worden 
ingezet voor alle materiële middelen die het onderzoek bevorderen, zoals apparatuur en onmisbare 
werkingsmiddelen. Zo blijft elke bijdrage concreet. Bovendien houden we als ALS Liga de vinger aan de 
pols en zijn we meteen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen ALS. Onder het 
motto ‘A cure for ALS’ wordt uw gift, samen met die van vele anderen, vanuit het onderzoeksfonds ter 
beschikking gesteld van een verkozen onderzoeksproject. Jaarlijks in de kerstperiode overhandigen we 
officieel de bijdrage aan een onderzoeksteam dat zich in de strijd tegen ALS verdienstelijk maakt. 

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 
gestart met de bouw van een zorgverblijf specifiek voor patiënten met ALS. In het zorgverblijf 
‘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 
kwalitatief verblijf aan te bieden, blijft uw bijdrage belangrijk. Nieuwe giften worden verzameld in 

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

Terwijl het zorgverblijf wordt opgetrokken, bouwen wij ook het sociaal fonds mamuze 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 
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Fondsen 

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

DAVID DAVIDSE
(zanger-acteur)

ERIC GORIS
(acteur) Rob uit familie

ANOUCK LEPÈRE
(model)

MARLEEN MERCKX
(actrice) Simonne uit thuis

MARC PINTE
(radiopresentator) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(zangeres) Kate Ryan

LEAH THYS
(actrice) Marianne uit thuis

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. 

  
 

 

Zorg voor pALS is en bli  wat ons dag in dag uit aan het werk houdt. Maar uiteindelijk willen wij onze 
pALS het mooist denkbare geschenk geven: de overwinning in de strijd tegen de vreselijke ziekte ALS. 
Daarom wenst de ALS Liga België samen met u een ac ve bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS. 

Met het ALS-onderzoeksfonds muleren we belangrijke wetenschappelijke projecten en moedigen we 
Belgische onderzoekers aan met nanciële ondersteuning. Deze steun kan door de onderzoeker worden 
ingezet voor alle materiële middelen die het onderzoek bevorderen, zoals apparatuur en onmisbare 
werkingsmiddelen. Zo bli  elke bijdrage concreet. Bovendien houden we als ALS Liga de vinger aan de 
pols en zijn we meteen op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen ALS. Onder het 
mo o ‘A cure for ALS’ wordt uw g , samen met die van vele anderen, vanuit het onderzoeksfonds ter 
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. 

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 
gestart met de bouw van een zorgverblijf sp ek voor p ënten met ALS. In het zorgverblijf 
‘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, bli  uw bijdrage belangrijk. Nieuwe gi en worden verzameld in 

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

Terwijl het zorgverblijf wordt opgetrokken, bouwen wij ook het sociaal fonds mamuze 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 

‘A cure for ALS’



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

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

 
 

 

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. 

Geef ALS Uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!
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