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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 - BIC: BBRUBEBB

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!

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

D
rie

m
aa

nd
el

ijk
se

 N
ie

uw
sb

rie
f v

an
 d

e 
A

LS
 L

ig
a 

Be
lg

ië
 v

zw
 *

 P
20

91
60

 G
en

t X
 

VU
: R

ev
ie

rs
 D

an
ny

, K
ap

uc
ijn

en
vo

er
 3

3/
B1

, 3
00

0 
Le

uv
en

 *
 A

LS
 L

IG
A

 B
el

gi
ë 

vz
w

 *
 id

en
ti�

ca
tie

nr
. 9

89
8



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. 
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Soms lukt het ons om dankzij de bijdragen van velen een mirakel waar te maken. In januari 2012 werd 
gestart met de bouw van een zorgverblijf 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 - BIC: BBRUBEBB 

‘A cure for ALS’

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

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
www.alsliga.be
Openingsuren:
ma., di., do. en vr. van 09.00u tot 16.00u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02
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Geef ALS uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS!  
Wanneer ALS je leven overvalt... valt je lichaam stil.

Hallo,
Ik bedank iedereen van harte voor de giften en de  activitei-
ten die werden verricht in het afgelopen jaar. ‘Goede doe-
len hebben het niet gemakkelijk’ is een boodschap die wij 
tegenwoordig vaak via de media vernemen. Dat is spijtig 
genoeg ook voor ons niet anders en daar hebben we alle be-
grip voor. De economische crisis treft iedereen, dus kunnen 
we alleen maar geduld oefenen en hopen dat ze ooit zal ein-
digen. Op onze website vinden jullie nieuwe initiatieven die 
jullie kunnen aanspreken om geliefde overledene te herden-
ken of om zelf iets speciaals te organiseren om in het oog te 
springen en zo de media te halen. Op die manier kunnen we 
ALS meer en meer naambekendheid geven en de bestaande 
taboes doorbreken. 

2013 belooft een jaar te worden met heel wat initiatieven 
en uitvoeringszorgen ervoor. De opening van het zorgver-
blijf voor mensen met ALS en hun familie is een feit en dat 
zal voortdurend onze agenda bepalen, dus hebben we nog 
meer helpende handen nodig.  Over 21 juni, wereld-ALS-dag 
en de opening van Middelpunt staat meer te lezen verderop 
in deze NB en op de website.

Het ALS-contactweekend van vroeger keert terug, maar 
met dien verstande dat het nu steeds in Middelkerke in het 
eerste weekend van september plaatsvindt. In 2013 zal dat 
van 6 tot en met 8 september zijn. Dank zij de giften aan ons 
MaMuze-fonds slagen wij er in om dit ALS-contactmoment 
opnieuw te realiseren.  Tijdens de ganse duur van het ALS-
contactmoment 2013 worden er dan relaxatietherapieën 
georganiseerd waarvoor zowel patiënt als mantelzorger 
zich gratis kan inschrijven.  Tevens zal hulpmiddelenonder-
steuning ingericht worden mits duidelijke voorafgaande 
melding van jullie behoeften.  Overheids- en  verzorgings-
diensten zullen jullie tijdens dat weekend komen informeren 
omtrent nieuwe richtlijnen, wetten en technieken die door 
jullie toe te passen zijn in de thuiszorg.  ALS-onderzoekers 
en wetenschappers komen spreken over de stand van zaken 
in het onderzoek.
Binnenkort op onze website vinden jullie het inschrijvings-
formulier voor deelname aan het ALS-contactmoment.  

Ondanks die vele voorbereidingen en activiteiten zullen we 
onze ultieme doelstelling ‘ALS genezen’ niet uit het oog ver-
liezen. De Liga investeerde al meer dan 100.000 euro in we-
tenschappelijk onderzoek.  Tot op vandaag bestaat er geen 
afdoend middel en daarom zetten we ook dit jaar hoog in op 

fundraising gericht op wetenschappelijk onderzoek naar ALS. 
Jaarlijks ontmoeten we wereldwijd toponderzoekers die be-
langrijke stappen voorwaarts zetten in het ALS-onderzoek, 
denk maar aan Rosa Rademakers.  Zolang er geen medicijn 
op de markt komt moeten we ons op onderzoek richten. 
Ook Belgen actief in het buitenland komen vanaf 2013 in 
aanmerking voor het fonds ‘A cure for ALS’. 

Mag ik jullie hierbij dan ook oproepen om ons fonds mee 
te helpen spijzen naar jullie eigen vermogen. Alle bedragen 
zijn welkom want ER BESTAAT NIET ZOIETS ALS EEN TE 
KLEINE DONATIE, iedere cent helpt.  Meer info hierover vin-
den jullie bij ‘steun met een hart’ op onze website.

Jullie merken dat er nu en in de komende jaren nog veel werk 
te verzetten blijft, ondanks het feit dat we reeds belangrijke 
lacunes aangepakt hebben:

 – we zijn verheugd dat de spoedprocedure PAB gereali-
seerd kon worden, 

 – dat MIDDELPUNT een feit is, 
 – dat er een resolutie opvang en een conventie ALS-opvang 

kwamen bij RIZIV/FOD, 
 – dat de wet voor kinetherapie voor pALS werd aangepast, 
 – dat er bij FOD versnelde procedures kwamen.

De doelstellingen die op dit moment nog op stapel staan en 
al te lang aanslepen, zoals het hulpmiddelenbeleid ook voor 
pALS van 65+, hopen we eveneens snel en succesvol te kun-
nen afronden. We blijven er natuurlijk ook alles aan doen om 
mogelijke andere lacunes in het nadeel van mensen met ALS 
op te sporen en aan te pakken, met steun van jullie allen ui-
teraard.  Binnenkort zullen we op vraag van pALS en hun fa-
milie niet alleen met hulpmiddelen aan huis kunnen komen, 
maar ook voor het verstrekken van informatie, de psychoso-
ciale ondersteuning van gans de familie, het inschatten van 
de noden in en rondom de woning….

Verenigd vechten voor een wereld zonder ALS is onze doel-
stelling. En zolang dit niet is gerealiseerd blijven wij als Liga 
op de bres staan om de levenskwaliteit van ALS-patiënten 
maximaal te bevorderen door hoogwaardige behandeling 
en liefst dan zonder overbodige administratieve rompslomp 
en gebekvecht.

Danny



United in the world-wide fight against als/Mnd

Op 21 juni 2013 “Wereld ALS-dag” opent het 
nieuwe vakantieverblijf  Middelpunt in Middel-
kerke de deuren.  Middelpunt wil een zorgeloze 
vakantie bieden aan mensen met een (hoge) 
zorgvraag en mensen met een beperking én is 
tegelijk een tewerkstellingsproject voor perso-
nen met een arbeidshandicap.

In Middelpunt zal je als gast met een beperking en/of een 
(hoge) zorgvraag volop kunnen genieten van een ontspan-
nend en aangenaam verblijf aan de kust in de bruisende 
badstad Middelkerke.

Middelpunt richt zich tot die mensen, die weinig tot geen 
mogelijkheid hebben om met hun partner, mantelzorger, fa-
milie of groep op vakantie te gaan wegens gebrek aan pas-
sende infrastructuur, of de te grote opdracht om aangepaste 
zorg georganiseerd te krijgen.

Net voor hen is even rust inbouwen of op adem komen, wat 
opvang vinden of gewoon vakantie kunnen nemen, in een 
op zorg gerichte omgeving, een manier om de druk wat te 
verlichten.

Daarom zet Middelpunt in op een zorgeloze vakantie MET 
zorg, dit betekent het comfort, de sfeer en de accommoda-
tie van een hotel gecombineerd met de faciliteiten en vol-
ledige toegankelijkheid van een zorgverblijf.

Om de gepaste verzorging te garanderen, werkt Middel-
punt in de beginfase samen met partners zoals thuisver-
pleging, kinesitherapeuten en een huisarts.  Indien je zwaar 
zorgbehoevend bent, kan het zorgverblijf binnen Mid-
delpunt je hierbij ondersteunen.  Het zorgverblijf voorziet 
in een 24/24u verpleegkundige permanentie.  Daarnaast 

zullen zorgkundigen aanwezig zijn in functie van de dage-
lijkse lichaamszorg en comfortzorg.  Medische coördinatie 
door een huisarts en kinesitherapie is ook hier voorzien.  
Het zorgverblijf richt zich prioritair tot pALS en vervolgens 
tot personen met andere progressieve aandoeningen. 
(Op dit moment zijn de onderhandelingen met het RIZIV om 
erkenning als respijteenheid te verkrijgen voor de invulling van 
een duurzame verpleegkundige permanentie ter plaatse volop 
aan de gang.)

Middelpunt beschikt over 44 comfortabel ingerichte twee-
persoonskamers met balkon.  Een aantal kamers zijn scha-
kelbaar voor groepen en gezinnen.  Elke kamer beschikt over 
2 hoog-laag bedden, noodoproepsysteem, een aangepaste 
badkamer, mini-koelkast, gratis internet en TV.  Een aantal 
kamers worden specifiek uitgerust voor personen met een 
hoge zorgvraag.  Zo zullen er o.a. een vaste tillift en geauto-
matiseerde deuren aanwezig zijn.

Ook alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals ontspannings-
ruimte en lounge zijn volledig toegankelijk en stijlvol inge-
richt.  De twee wellness badkamers zijn voorzien van com-
fortbaden met Hydro-massage, waar je volop tot rust kan 
komen en je laten verwennen.

Het restaurant met bar is comfortabel ingericht met oog 
voor ruimte en privacy.  De keuken voorziet in een culinair 
aanbod, dat aangepast kan worden aan de individuele wen-
sen en noden van de gasten, met dieetvoeding of aange-
paste bereidingswijzen zoals geheel of gedeeltelijk gemixt.  

Op zomerdagen zal het aangenaam vertoeven zijn op het 
overdekt buitenterras en kan je ontspannen bij een spelletje 
petanque.

http://www.alsmndalliance.org/
http://www.middelpunt.com/nl/verblijf-1.htm


Links: Visualisatie restaurant, buitenterras en petanque-veld

Rechts : Visualitatie binnentuin

In de afgeschermde binnentuin kan je volop genieten van 
de rust en de eerste zonnestralen.

In het vakantieverblijf kan je gebruik maken van hulpmid-
delen, zoals douchestoel, hef- en tillift.  Indien gewenst, 
kunnen ook andere hulpmiddelen gereserveerd worden via 
ALS Mobility & Digitalk.

In de omgeving zijn er brede wandel- en fietspaden, een toe-
gankelijk stadspark en zwembad met tillift.  Het centrum en 
het strand bevinden zich op wandelafstand (+/-500m) en er 
is een vlotte toegang tot de kusttram.

Tijdens de zo-
m e r m a a n d e n 
kan je onder be-
geleiding met 
een strandrol-
stoel op het 
strand rijden.  
Aangepast sani-
tair is hier voor-
zien.

Middelpunt zet volledig in op integratie in de omgeving.  
Seminarieruimtes zullen open staan voor lokale besturen, 
verenigingen en organisaties en er zal samengewerkt wor-
den met plaatselijke initiatieven van de toeristische dienst.

Dit vakantieverblijf wordt uitgebaat als toeristisch tewerk-
stellingsproject voor personen met een arbeidshandicap 
vanuit de Beschutte Werkplaats Mariasteen vzw / Diensten-
centrum GID(t)S, hetgeen een totaal nieuw gegeven is bin-
nen sociale economie.

Initiatiefnemer ALS DAN vzw is een partnerschap van 2 
vzw’s uit Dienstencentrum GID(t)S, namelijk Mariasteen 
(bouwheer en exploitant) en Dominiek Savio Instituut (ex-
pertise & kennis in zorg) in samenwerking met de ALS Liga 
(ervaringsdeskundigheid rond personen met ALS) en 
ALS Mobility & Digitalk (hulpmiddelenondersteuning voor 
patiënten met ALS).

Het vastgoedproject is een realisatie van een partnerschap 
tussen Dienstencentrum GID(t)S en ADMB Social Invest.  Ook 
de Provincie West-Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en het 
Vlaams Departement Welzijn geloven sterk in dit concept en 
zorgen voor de nodige ondersteuning.

Voor meer informatie of reservatie:
www.middelpunt.com 
info@middelpunt.com

Contactpersonen:
Sofie Goeminne, ALS DAN vzw, coördinator Middelpunt 
Tel: +32 474 482 330
Marnix Crevits, Mariasteen vzw, eindverantwoordelijke 
diensten 
Tel: +32 495 280 773

http://www.middelpunt.com/nl/verblijf-1.htm
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De rol van progranuline in amyotrofiscHe laterale sclerose
Philip Van Damme, Dienst neurologie UZ Leuven, labo neurobiologie KU Leuven, Vesalius Research Center, VIB, Leuven.
De afgelopen jaren is er een enorme vooruitgang ge-
boekt in de kennis van de neuropathologie en genetica 
van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).  Het is ook 
duidelijk geworden dat er een verband bestaat met een 
andere neurodegeneratieve aandoening, frontotempo-
rale kwabdegeneratie (FTLD).
Bij ALS wordt vooral het motorisch systeem getroffen, met 
neurodegeneratie van hoger motorneuronen in de mo-
torische hersenschors en van lager motorneuronen in de 
hersenstam of het ruggenmerg.  Als gevolg hiervan treedt 
er een progressieve spierverlamming op die bij de meeste 
patiënten fataal wordt 2 tot 5 jaar na het ziektebegin 1.  FTLD 
is een neurodegeneratieve aandoening van de frontale en 
temporale hersenkwabben met taalstoornissen of persoon-
lijkheids- of gedragsveranderingen tot gevolg 2.
Beide neurodegeneratieve aandoeningen komen familiaal 
voor in een deel van de patiënten (~10% bij ALS, ~30% bij 
FTLD).  Bij de meerderheid van de patiënten, echter, is er nie-
mand anders in de familie met een dergelijke aandoening; 
men spreekt dan van ‘sporadische’ ALS of FTLD.  Mutaties 
in superoxide dismutase 1 (SOD1) en C9orf72 zijn de meest 
frequente oorzaak van familiale ALS, en die veroorzaken res-
pectievelijk 20 en 50% 3-5 van de gevallen.  Minder frequent 
komen mutaties voor in TARDBP of FUS, die coderen voor 
de DNA/RNA bindende eiwitten TDP-43 6, 7 en FUS 8, 9.  Bij 
familiale FTLD zijn mutaties in tau (MAPT) 10, progranuline 
(GRN) 11, 12 of opnieuw C9orf72 4, 5 de meest frequente oor-
zaak.
Hoewel ALS en FTLD op het eerste gezicht erg verschillende 
aandoeningen zijn, blijken ze toch gelijkenissen te vertonen.  
Men onderscheidt klinische, genetische en neuropatholo-
gische kenmerken die wijzen op een verband tussen beide 
ziekten.
De meest markante klinische uiting van het verband tussen 
ALS en FTLD is het gelijktijdig voorkomen van beide aandoe-
ningen bij sommige patiënten.  Minder opvallende tekens 
van frontotemporale aantasting bij patiënten met ALS of 
van motorneuronlijden bij patiënten met FTLD komen veel 
vaker voor 13.  De link tussen ALS en FTLD wordt bevestigd 
door het bestaan van gen mutaties die zowel ALS als FTLD 
kunnen veroorzaken.  Mutaties in het gen dat zorgt voor de 
aanmaak van TDP-43 veroorzaken meestal ALS, maar komen 
ook voor in zeldzamen ALS-FTLD patiënten 14.  Het omge-
keerde is waar voor GRN mutaties: ze veroorzaken typisch 
FTLD, maar komen ook zeldzaam voor bij patiënten met ALS 
of ALS-FTLD 15-17.  Het meest recent ontdekte gen, C9orf72, 
bevestigt de genetische verwantschap tussen ALS en FTLD 
en is meteen de meest frequente oorzaak van familiale ALS, 
ALS-FTLD en FTLD 4, 5.  Bij neuropathologisch onderzoek van 
de hersenen of het ruggenmerg na het overlijden van pati-
enten met ALS of FTLD zijn eiwitinclusies in neuronen zicht-
baar.  Bij de meeste patiënten met ALS en meer dan de helft 
van de patiënten met FTLD bevatten deze de eiwitten TDP-
43 en ubiquitine.  Ook patiënten met mutaties in TARDBP, 
C9orf72 en GRN bevatten dergelijke TDP-43 inclusies 18.  Hoe 
de neerslag van het eiwit TDP-43 precies aanleiding geeft tot 
neurodegeneratie is nog niet goed geweten, maar de vele 

gelijkenissen tussen ALS en FTLD suggereren dat dezelfde 
ziektemechanismen hier een rol spelen.  In tabel 1 wordt een 
overzicht van de belangrijkste genen en hun klinische uiting 
en neuropathologische kenmerken gegeven.

Gen naam Klinische uiting Neuropathologie Ref.’s

SOD1 ALS Ubiquitin, SOD1 3

C9orf72 ALS, FTLD, 
ALS/FTLD

Ubiquitin, TDP-43 4, 5 

TARDBP ALS, 
(FTLD, ALS/FTLD)

Ubiquitin, TDP-43 6, 7, 14, 
19, 20

FUS ALS, 
(FTLD, ALS/FTLD)

Ubiquitin, FUS 8, 9, 21 

VCP ALS, FTLD, 
ALS/FTLD

Ubiquitin, TDP-43 22, 23 

ANG ALS, (ALS/FTLD) ? 24, 25

VAPB ALS ? 26

OPTN ALS OPTN 27

UBQLN2 ALS, 
(ALS/FTLD, FTLD)

Ubiquitin, TDP-43, 
FUS, UBQLN2, OPTN

28 

PFN1 ALS ? 29

MAPT FTLD, (ALS) tau 10, 30

GRN FTLD, (ALS/FTLD) Ubiquitin, TDP-43 11, 12, 
15

CHMP2B FTLD, (ALS) Ubiquitin 31, 32
Tabel 1: Samenvatting van de meest voorkomende genmutaties bij ALS en  
 FTLD

TDP-43 is een DNA/RNA bindend eiwit dat een belangrijke 
rol spelt in het overschrijven van DNA in boodschapper RNA 
en in de maturatie van dit boodschapper RNA.  Voor deze 
belangrijke functie dient het zich in de celkern te bevinden.  
Onder bepaalde omstandigheden kan het eiwit zich echter 
ook uit de kern naar het cytoplasma verplaatsen.  TDP-43 
bevat 2 RNA-bindende domeinen, alsook een motief om in 
en uit de celkern te kunnen migreren.  Een glycine-rijk deel 
van het eiwit, aan het uiteinde gelegen, is belangrijk voor de 
interactie met andere RNA-bindende eiwitten.  In deze regio 
bevinden zich de meeste mutaties die ALS veroorzaken.  De 
structuur van TDP-43 staat afgebeeld in figuur 1.

Figuur 1: Structuur van het TDP-43 proteïne
Afkortingen: NLS nucleair localisatie signaal, RRM RNA recognitie motief, 
 NES nucleair export signaal

Onder pathologische omstandigheden wordt het eiwit over-
matig gefosforyleerd, gesplitst en slaat het neer in cytoplas-
matische inclusies 18.  Het is nog onduidelijk of het vooral 
een tekort aan TDP-43 in de celkern, dan wel de neerslag 
van TDP-43 in het cytoplasma de neuronale toxiciteit medi-
eert.  Zowel het verhogen als het verlagen van de levels van 
TDP-43 lijkt toxisch te zijn voor neuronen 33-37.  Een van de 
erfelijke aandoeningen met TDP-43 inclusies is FTLD veroor-
zaakt door progranuline (GRN) mutaties.  Progranuline is een 
groeifactor die de overleving van neuronen en de uitgroei 



van uitlopers van neuronen stimuleert 38.  Mutaties die de 
expressie van progranuline verminderen zijn een belangrijke 
oorzaak van familiale FTLD 38, 39.  Een tekort aan progranuline 
(men spreekt van haploinsufficiëntie, het tekort wordt ver-
oorzaakt door disruptie van één van beide allelen van het 
progranuline gen) wordt geacht de boosdoener te zijn.  Bij 
patiënten met dergelijke progranuline deficiëntie vindt men 
ook de typische cytoplasmatische TDP-43 inclusies terug, 
maar het verband tussen beiden is onopgehelderd.  Naast 
de associatie van een tekort aan progranuline met TDP-43 
pathologie, zoals ook bij ALS gezien wordt, zijn er nog ver-
schillende andere redenen die het plausibel maken dat pro-
granuline ook een rol in ALS speelt.  In zeldzame ALS-pati-
enten worden puntmutaties in GRN gevonden en bepaalde 
polymorfismen in GRN zijn geassocieerd met een vroegere 
beginleeftijd en kortere ziekteduur in patiënten met spo-
radische ALS 17, 40.  Bovendien is progranuline waarschijnlijk 
ook betrokken in de neuroinflammatoire reactie in ALS aan-
gezien het in hoge levels aangemaakt wordt door reactieve 
microglia in ALS 41.
Aangezien een tekort aan progranuline kan aanleiding ge-
ven tot TDP-43 aggregatie bij patiënten met GRN mutaties is 
het goed mogelijk dat het ook van belang is bij andere aan-
doeningen met TDP-43 accumulatie.  Bovendien is er een 
directe interactie tussen beide molecules.  Het eerste RNA-
bindende domein van TDP-43 (RRM1) bindt aan het bood-
schapper RNA van progranuline met versnelde afbraak van 
dit RNA species tot gevolg 42, 43.  Bovendien zijn er aanwijzin-
gen dat een tekort aan progranuline leidt tot caspase-afhan-
kelijke afbraak van het TDP-43 eiwit met cytoplasmatische 
accumulatie TDP-43 44, 45.  In verkennende experimenten 
hebben we gebruik gemaakt van een zebravismodel om na 
te gaan of progranuline gunstige effecten op uitoefent.  In 
zebravisembryo’s kan met genen tot expressie brengen door 
direct het boodschapper RNA te injecteren in bevruchte 
eicellen (2-4 cellig stadium).  Genen uitschakelen kan met 
door op dezelfde wijze morfolino’s (oligonucleotiden die het 
overschrijven van RNA naar eiwit van specifieke genen ver-
hinderen) te injecteren.  De toxiciteit van bepaalde molecu-
len wordt in dit model gemeten aan de hand van het effect 
dat ze hebben op de uitgroei van motorische axonen uit het 
ruggenmerg van deze visjes.  In figuur 2 staat afgebeeld hoe 

de bevruchte eicellen geïnjecteerd worden en hoe een kleu-
ring met SV-2 (in rood) toelaat de uitgroei van motorische 
axonen te kwantificeren ongeveer 30 uur na injectie (stip-
pellijn).  Dit model heeft zijn waarde reeds bewezen en lijkt 
een goede manier om factoren die het ziektebeloop bij ALS 
kunnen beïnvloeden uit te testen 46.

Figuur 2: Zebravismodel van motorneurontoxiciteit

De injectie van bevruchte eicellen van zebravisje met RNA 
of morfolino laat toe het effect van overexpressie of knock-
down van bepaalde genen op de uitgroei van motorische 
axonen te evalueren.
Het effect van progranuline op de toxiciteit geïnduceerd 
door mutant SOD1, TDP-43 en door een tekort aan progra-
nuline werd nagekeken.  Zowel een tekort aan progranuline, 
als een overexpressie van mutant SOD1 of TDP-43 gaf aanlei-
ding tot een verstoring van de axonale uitgroei.  Het toevoe-
gen van progranuline had enkel een gunstig effect op het 
phenotype veroorzaakt door progranuline-deficiëntie en op 
dat van mutant TDP-43 47.  Progranuline had geen gunstig 
effect op de SOD1-afhankelijke toxiciteit.  Dit suggereert dat 
progranuline enkel een gunstig effect heeft op vormen van 
neurodegeneratie met TDP-43 pathologie en deze bevindin-
gen vormen de basis voor het verdere onderzoek naar de re-
latie tussen progranuline en TDP-43 in het ontstaan van ALS.
Bijkomende experimenten, mogelijk gemaakt door de finan-
ciële steun van de ALS Liga, zullen het verband tussen TDP-
43 en progranuline verder verduidelijken en zullen het the-
rapeutisch potentieel van progranuline in ALS bestuderen.

BloeDvaten en stofwisseling: waarom zuurstof Belangrijk is in als
Annelies Quaegebeur, Peter Carmeliet
Reeds lange tijd is het geweten dat het zenuwstelsel veel 
zuurstof en suiker nodig heeft. Toch is het opvallend wei-
nig begrepen waarom deze behoefte in zenuwcellen zo 
groot is en op welke manier deze voedingsstoffen ver-
werkt worden. Meer nog, hoe dit suiker- en zuurstofver-
bruik precies verstoord geraakt in ziekten zoals ALS en 
hoe een nieuw geneesmiddel hiermee zou kunnen inter-
feren is nog veel minder gekend.
Alle cellen van ons lichaam hebben zuurstof en suikers (of 
andere voedingsstoffen) nodig om hun complexe taken te 
volbrengen. Een netwerk van bloedvaten voert de nodige 
zuurstof en suikers naar iedere cel. In de cel worden deze 
omgezet naar energie, een proces dat in motorische ze-

nuwcellen voornamelijk gebeurt in de mitochondriën. Deze 
laatste kunnen dan ook beschouwd worden als de energie-
fabriekjes van de motorische neuronen.
Het spreekt voor zich dat de aanvoer van zuurstof en suiker 
via het bloed aangepast moet zijn aan de behoefte van de 
cel. Het lijkt erop dat dit evenwicht in ALS onder druk komt 
te staan. Enerzijds vertonen de bloedvaten in ALS afwijkin-
gen waardoor er vermoedelijk minder zuurstof en suiker de 
cellen bereikt. Anderzijds zijn er ook aanwijzingen dat de 
stofwisseling (het verbruik van zuurstof en voedingsstoffen 
zoals suiker) inefficiënt gebeurt: de mitochondriën in ALS 
zijn namelijk beschadigd waardoor ze minder energie aan-
maken. Bijkomend is er nog een probleem van >>> 
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>>> zuurstofstress: zuurstof wordt voor het grootste deel 
gebruikt om energie te genereren, maar een klein deel gaat 
verloren naar de vorming van zuurstofradicalen. De mito-
chondriën in ALS zullen te veel van deze schadelijke zuur-
stofradicalen vormen die de mitochondriën en andere delen 
van de cel verder zullen beschadigen, wat uiteindelijk zal bij-
dragen aan het afsterven van de motorische zenuwcel.

Aangezien dit evenwicht tussen aanvoer en behoefte zo 
belangrijk is voor het functioneren van iedere cel, beschikt 
ons lichaam over “sensoren” die aanvoelen wanneer dit 
evenwicht verstoord geraakt. De familie van de zuurstofsen-
soren zijn molecules die tot deze groep behoren. Wanneer 
een verminderde bloeddoorstroming een tekort aan zuur-
stof veroorzaakt, zullen de zuurstofsensoren hierop reage-
ren. Zij zullen bijvoorbeeld de aanmaak van factoren zoals 
VEGF stimuleren die op hun beurt nieuwe bloedvaten doen 
groeien en zo de zuurstofbalans herstellen. We hebben in 
het verleden ontdekt dat deze signalen mogelijks een heel 
belangrijke rol zouden kunnen spelen in ALS: na een geneti-
sche manipulatie die deze zuurstof-afhankelijke manier van 
VEGF productie stillegt, ontwikkelen muizen een ziekte die 
lijkt op ALS.
Door lagere VEGF niveaus, sterven de motorische zenuw-
cellen stelselmatig af waardoor deze muizen verlammings-
tekenen ontwikkelen. Deze studie toonde dus aan dat een 
tekort aan VEGF de overleving van motorische zenuwcellen 
ondermijnt. Vandaar dat we in een tweede fase VEGF als een 

mogelijke nieuwe behandeling hebben getest in een rat-
tenmodel voor ALS. Het VEGF eiwit werd toegediend via een 
pompje in de hersenholtes. Dit resulteerde in een vertraging 
van de verlamming en een verlenging van de overleving. Op 
basis van deze bevindingen in ratten loopt er in het Universi-
tair Ziekenhuis van Leuven momenteel een klinische studie 
die de veiligheid van VEGF toediening bij ALS-patiënten test.
De link tussen zuurstofsensoren en VEGF bracht ons op het 
idee om de rol van zuurstofsensoren in ALS te bestuderen. 
Een eerdere studie in het labo toonde dat zuurstofsenso-
ren niet alleen de vorming van vaten bepalen, maar ook de 
manier waarop een cel zuurstof en suiker verbruikt kunnen 
beïnvloeden. Zo bleek dat door een genetische manipula-
tie in één van de zuurstofsensoren, de spieren van een muis 
niet langer afsterven na het afbinden van een bloedvat. 
Met andere woorden, door de genetische manipulatie gaf 
de zuurstofsensor voortdurend de boodschap aan de spier 
dat er een tekort aan zuurstof was, waardoor de spier zich al 
kon voorbereiden op een episode van echt zuurstoftekort. 
Deze voorbereiding gebeurde door het suiker- en zuurstof-
verbruik van de spiervezels aan te passen. Als een gevolg 
werden er minder zuurstofradicalen gevormd en konden de 
spiervezels beter overleven.

In ALS spelen zowel een tekort aan zuurstof enerzijds, als een 
overmaat aan zuurstofradicalen anderzijds een rol. Daarom 
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willen we onderzoeken of eenzelfde genetische manipulatie 
van zuurstofsensoren een gunstige invloed zal hebben op 
het ziekteverloop. Hiervoor gebruiken we een ALS-muizen-
model waarbij de muizen dezelfde erfelijke afwijking dragen 
in het SOD1 gen als sommige ALS-patiënten. Door deze af-
wijking in het DNA, zullen de motorische zenuwcellen gelei-
delijk afsterven, een proces dat ook bij de muis aanleiding 
geeft tot verlamming en overlijden. In lopend onderzoek 
bestuderen we het effect van een manipulatie van zuurstof-
sensoren op de spierfunctie en overleving van deze ALS-
muizen. De eerste resultaten tonen aan dat het beïnvloeden 
van zuurstofsensoren resulteert in een afremmen van de ver-

lamming en een verlengde overleving.
 Daarom zullen we deze genetische manipulatie trachten na 
te bootsen met een geneesmiddel, en het effect hiervan op 
het ziekteverloop nakijken. Hiernaast is het ook belangrijk 
om de effecten van deze zuurstofsensoren op bloedvaten en 
stofwisseling te onderzoeken, omdat dit ons kan helpen om 
beter te begrijpen welke processen in ALS een belangrijke 
rol spelen. Al deze proeven met muizen hebben als nadeel 
zeer kostelijk te zijn. Daarom zijn we de ALS liga meer dan 
erkentelijk voor haar belangrijke financiële steun aan dit pro-
ject via het fonds “A cure for ALS”.

Bron: Vesalius research center, VIB, Leuven 
Laboratory of neurobiology, KU Leuven

onDanks De recente mislukking van De als-kliniscHe stuDie van Biogen 
iDec, (zie weBsite) is Het BeDrijf vastBesloten om vol te HouDen

Door de jaren heen heeft ALS zich verzet tegen alle inspan-
ningen voor de ontwikkeling van een behandeling. In de re-
cente aankondiging van Biogen Idec was de drug Dexprami-
pexole ook niet in staat om de ziekte te beïnvloeden, het is 
dan ook gemakkelijk te begrijpen waarom degenen die ALS-
klinische proeven opzetten en opvolgen, gefrustreerd zijn. 
“Alle medicijnen die onlangs hebben gefaald in fase III, za-
gen er veelbelovend uit in fase II. Dex vertraagde de ziekte in 
meer dan 30 procent van de patiënten in de fase IIb studie,” 
zei Dr. Steve Perrin, CEO en CSO van ALS TDI. “De les hieruit 
geleerd is dat we het ontwerp van de fase II studie moeten 
veranderen, vooral als bedrijven van plan zijn om de drug te 

testen in verschillende doseringen.” Ondanks deze tegenslag 
vertelde Biogen Idec’s CEO George Scangos beleggers dat 
de mislukking van Dexpramipexole “onze vastberadenheid 
niet heeft getemperd om iets voor deze ziekte te doen. We 
blijven werken aan de biologie om met rationeel ontworpen 
stoffen te komen.” Hij benadrukt ook dat het bedrijf onlangs 
aangekondigde om 10 miljoen dollar te investeren in een 
samenwerking op onderzoeksgebied op zoek naar nieuwe 
ALS-ziekte aanknopingspunten.

Vertaling: ALS Liga: Anne
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OprOep ALS-OnderzOekSfOndS

‘A cure fOr ALS’
ALS LigA BeLgië en het ALS-onderzoekSfondS Steunen 
wetenSchAppeLijk onderzoek.

De ALS Liga België is een patiëntenver eniging 
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 aspecten 
van de ziekte aan patiënten, hun intieme kring, en het rui-
mere publiek. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek 
naar hun ziekte gefinancierd. Daarom volgen wij aandachtig 
de resultaten van dat onderzoek naar de aandoening. Van-
uit deze functie als onderzoekscommunicator verspreidt de 
ALS Liga de informatie via de website en nieuwsbrief, en 
worden er wetenschappelijke symposia georganiseerd. 
We trachten ieder jaar een actieve bijdrage te leveren aan 
versnelling van dat wetenschappelijk onderzoek naar ALS 
door fondsen ter beschikking te stellen van onderzoekers 
die zich in België specifiek toeleggen op deze ziekte, en van 
Belgische wetenschappers die er in het buitenland onder-
zoek naar verrichten.
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 100% 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. Af-
hankelijk van de hoeveelheid ingezamelde fondsen hoopt 
de ALS Liga deze ondersteuning jaarlijks te kunnen toeken-
nen.

AAnvrAAg tot Steun vAnuit het ALS-onderzoekSfondS

Modaliteiten
1. Alle onderzoekers die zich in België specifiek toeleggen 
op ALS, en Belgische wetenschappers die in het buitenland 
onderzoek naar ALS verrichten, worden uitgenodigd om 
een aanvraag tot financiële steun aan het ALS-onderzoeks-
fonds te richten, ongeacht hun vordering in het carrièrepad 
(bv. professor, geneesheer-specialist, postdoc of doctoraat-
student onder supervisie van een promotor) of affiliatie (bv. 
universiteit, (universitair) ziekenhuis, erkend Neuromuscu-
lair 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-

kingsmiddelenloonkost, …). De toegewezen financiële mid-
delen dienen integraal aan onderzoek naar ALS te worden 
besteed en hiervoor een duidelijke meerwaarde te beteke-
nen.
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. Tevens zal hij/
zij visibiliteit aan de ALS Liga verlenen door bekendmaking 
van de steun via mediakanalen, en bij presentatie van het 
onderzoek aan derden.
6. Het ALS-onderzoeksfonds beoogt een jaarlijkse totale 
enveloppe aan financiële middelen van minimum € 20.000. 
Die wordt toegewezen afhankelijk van het aantal ingedien-
de projectaanvragen en hun belang voor het wetenschap-
pelijk onderzoek. Het is wenselijk de bestemming van het 
aangevraagde bedrag te concretiseren.
7. De toegewezen financiële middelen dienen integraal 
aan onderzoek naar ALS te worden besteed. Het is de 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 mediakanalen en verwachte presentaties van 
het onderzoek aan derden zal u deze steun bekendma-
ken?

mailto:info@alsliga.be


ZIek ZIjn 
 Wachten is je leven
geduld je dagelijkse leus
  weg je eigen leven
je hebt geen andere keus
 je hangt af van andere mensen
  zij doen het graag voor u
maar toch heb je soms andere wensen
  maar daar is geen tijd voor nu
   wachten is een mooie deugd
     dat is toch geweten
maar........wat men er niet bij zegt
is.......je eigen zegje mag je wel vergeten
als je hulp nodig hebt is wachten het sleutelwoord
      dat je zeker moet kennen
     anders kan je je zo nu en dan niet
         laten verwennen

Lut Lostrie

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 - BIC BBRUBEBB

REVA 2013
GEnt - 25, 26 En 27 ApRil 2013

van 10u tot 18u
Georganiseerd in Flanders Expo te Gent. REVA is de belangrijkste Belgische informatiebeurs met 
exposanten uit binnen- en buitenland. Zij richt zich tot personen met een handicap, ouderen met 
beperkingen, hun familie, professionelen en vrijwilligers. De ALS Liga België doet eveneens mee. 
Breng ons een bezoekje op standnummer 10.24.  ALS DAN met het ALS-zorgverblijf Middelpunt 
vindt u terug op standnummer 10.23. 
Voor meer info rond de Reva beurs kun je terecht op www.reva.be
Gratis toegangskaarten: 
http://reva.eventplus.be/page.php?thelang=1 
U kan ook gratis toegangskaarten verkrijgen via de ALS Liga
Wegbeschrijving: http://www.flandersexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid

http://www.reva.be/reva2013/reva.asp?lang=nl
http://reva.eventplus.be/page.php?thelang=1
http://www.flandersexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid


kaarting eric lakiere – 8 feBruari 2013

Op 8 februari was het de 11de uitgaven van het kaartevene-
ment Eric Lakiere, dat plaatsvond te Loppem. Deze kaarting 
werd net als alle voorgaande edities een succes. Er waren 
ook nieuwe gezichten die de garantie van bijkomende deel-
nemers moet bestendigen. Een van de nieuwkomer, een 

koppel, waren 
meteen de ge-
lukkige om de 
hesp te winnen. 
Er werden 185 
lotjes verkocht. 
Bij het ter perse 
gaan van deze 
Nieuwsbrief was 
de opbrengst 
nog niet gekend. 

Bedankt familie 
Lakiere voor het 
jaarlijks wederkerend engagement.

ALS Liga

’team van mil’ zamelt 3.000 euro in voor als liga

WESTERLO – De eerste fase van de benefietactie 
‘SOS Mil Boeckx’ ten voordele van de ALS Liga was een 
schot in de roos.  Op de kerstmarkt van Westerlo zamel-
den initiatiefnemer en ALS-patiënt Mil samen met zijn 
team 3.000 euro in.

Zondag op de kerstmarkt in Westerlo lokte het kraampje van 
het ‘team van Mil’enorm veelbezoekers.  «We hadden zestig 
flessen jenever, zestig flessen cava, 21 bakken bier, 20 kilo-
gramspek en 40 liter soep mee om te verkopen en daarvan 
bleef op het einde van de dag bijna niets meer van over», 
vertelt Nicole, de vrouw van Mil.  Het ‘team van Mil’ verkocht 
ook kerstkaarten.  «Er zijn zeker 150 pakjes van 10 kaarten 
verkocht.  Van de zes duizend kaarten die we laten drukken 
hebben, zijn er nu nog maar een twee à driehonderd over», 
gaat Nicole verder. «Het was echt een geslaagde actie die de 
benefiet goed ingezet heeft.»

Zelfs Mil, die niet meer kan lopen en constant in een rolstoel 
zit, is naar de kerstmarkt gekomen.  «Hij heeft er echt van ge-
noten.  We kwamen zoveel bekende mensen tegen die hem 
allemaal aanspraken.  Ook financieel was het een prachtige 
dag, want eens we alle inkomsten opgeteld hadden, kwa-
men we al uit bij meer dan 3.000 euro.  Een enorm mooi 
bedrag», vindt Mils echtgenote.

Op 1 juni 2013 organiseert Mil de benefietactie SOS Mil 
Boeckx omdat de ALS-patiënt andere mensen met ALS wil 
helpen.  Kaarten zijn te koop voor 5 euro bij het FOX-café in 
Oosterwijk.  Voor informatie: Gert Lemmens: 0479/23.78.32 
of gertlemmens@telenet.be.

ALS Liga

prosa De vrienDenkring van riHo voor als in 2012.
PROSA (Politiezone Riho Ontspanning Sport Amicaliteit) is 
de vriendenkring van de Politiezone RIHO (Roeselare Izegem 
Hooglede).  In de statuten is opgenomen dat de PROSA zich 
elk jaar inzet voor een goed doel.  Mijn pa werd getroffen 
door de vreselijke ziekte ALS en ik heb ondervonden hoe 
belangrijk de Liga is voor zowel de zieke als voor de hem of 
haar omringende familie.  Ikzelf maak deel uit van het Prosa-
bestuur en ik stelde daarom voor om ons in het jaar 2012 in 

te zetten voor geldinzameling ten voordele van de ALS Liga.

Zo richtten we onder andere een moordspel in, met achteraf 
barbecue, waaraan ongeveer een vierhonderd mensen deel-
namen.  Via persartikels, spandoeken, folders en gadgets 
hebben we geprobeerd om weer dat beetje meer naambe-
kendheid te geven aan de ziekte ALS.

mailto:gertlemmens@telenet.be


Daarnaast hebben we enerzijds de gerenommeerde wets-
dokter Jan Bolt en anderzijds Alain Remue, hoofd van de 
cel vermiste personen, uitgenodigd om een voordracht te 
geven.  Telkens waren er ongeveer honderd twintig aanwe-
zigen.  Aan de hand van folderbedeling hebben we gepro-
beerd ook hier de naambekendheid van ALS te vergroten.

Op die manier verzamelden we 2.200 euro om te schenken 
aan de ALS Liga.  Daarnaast is het heel belangrijk dat de ziek-
te bij het grote publiek beter bekend raakt.

Het is pas als dit verwezenlijkt wordt dat er meer subsidies 
losgeweekt kunnen worden bij de overheid.  Ik hoop dat wij 
vooral in dat laatste geprobeerd hebben onze bijdrage te le-
veren.  Ik besef hoe belangrijk de strijd tegen deze verschrik-
kelijke ziekte is en ik zal mij blijven inzetten om de ziekte zo-
veel mogelijk in de bekendheid te brengen.

Op de nieuwjaarsreceptie 2013 werd de cheque dan over-
handigd aan de afgevaardigden van de Liga.

Johny Guillemyn

Benefietvoorstelling De parocHie van miserie – antwerpen, 13 DecemBer 2012

Ten voordele van ‘A cure for ALS’ door Scholengroep Anti-
gono, De bühne.be en Theater aan de Stroom.

Het was een totaalspektakel in een regie van Marc Van Ex-
tergem  met muziek van Wannes Van de Velde.  Dit initiatief 
ging uit van Marc Brants die op 24 augustus de diagnose  ALS 
kreeg. Er waren 269 aanwezigen en 30 acteurs die alles van 
zich gaven om er een toffe theateravond van te maken. Het 
werd een ontmoeting tussen fictie en realiteit, tussen vroe-
ger en nu. Vrienden van vroeger en vrienden van nu, familie, 
collega’s en kennissen ontmoetten elkaar tijdens deze voor-
stelling voor het goede doel. De voorstelling zelf werd een 
volkse en aangename verpozing en een groot succes. Als 
kers op de taart mocht Marc Brants de ALS Liga een mooie 
cheque van 4.500 euro overhandigen. Van harte dank Marc, 
alsook aan alle mensen die aan deze prachtige voorstelling 
meegewerkt hebben.

Benefietconcert in Het antwerpse provincieHuis

Op zondag 28 oktober 2012 werd er reeds voor de derde 
maal een benefietconcert gehouden in het Antwerpse 
Provinciehuis ten voordele van de ALS Liga.  De prach-
tige locatie werd gratis ter beschikking gesteld voor het 
benefiet.

Het eerste deel van het con-
cert werd verzorgd door het 
gitaarduo Senza Parole. Mar-
leen en Isabelle trakteerden 
de aanwezigen op heerlijke 
Zuid-Amerikaanse muziek.

De laatste twee nummers 
werden zij versterkt door een 
bevriende gitariste.  Tijdens 
de pauze konden de be-
zoekers smullen van zelfge-
maakte vlaaien en cakes.

Tijdens het  
tweede deel 
kwam ’t Rio 
Nova aan 
bod met 
Bossa Nova 
muziek. Ze 
b r a c h t e n 
naast enke-
le gekende 
nummers ook eigen composities van Frank De Roeck, bezie-
ler en gitarist van de groep. De gezongen nummers werden 
gebracht door Marleen in de originele Portugese versie.  De 
talrijke positieve reacties na het concert toonden aan dat het 
zeer goed was geweest. De opbrengst voor de ALS Liga be-
droeg 1.370 euro.

Onze oprechte dank gaat in de eerste plaats uit aan Eddy en 
Christel, en aan de voortreffelijke muzikanten.

ALS Liga: Bea Peeters



zelf een actie organiseren
als je een goeD Doel zoekt voor je vrijwillige inzet, komt als je tegemoet!
Mensen zoals jij of jullie die zich bewegen in een jeugdbe-
weging… 
die mee studeren en discuteren in een studentenclub… 
die zich verenigd voelen met hun vereniging… 
die zich als seigneur gedragen in hun seniorenclub… 
die zich vasthaken of uitbreien in een dames handwerk-
groep… 
kortom die inzien dat wij het over hun meditatiekring heb-
ben… 
Ja, ook jullie daar…
Willen jullie je soms ook eens anders bewogen voelen? Dan 
is fondsenwerving misschien iets voor jullie?
Of wil je individueel aan fondsenwerving doen? Ook indivi-
dueel zijn er oneindig vele mogelijkheden je te laten sponso-
ren door vrienden, kennissen, familie, collega’s, enz. Je kunt 
je in feite voor alles en nog wat laten sponsoren, ongeacht je 
leeftijd en/of je conditie.

OP DE BRES VOOR ALS, steun patiënten met de levensbe-
dreigende ziekte ALS en voel mee met hen die vast gekluis-
terd zitten in hun rolstoel of op hun bed. Zet samen een ac-
tiviteit op die zaad in het bakje brengt. En als het even kan 
stort dat zaad dan in het ALS bakje. Voor dat bakje zie bij 
de inlichtingen onderaan!

krieBelt Het om een actie te organiseren voor Het goeDe 
Doel? 
Ben je een geBoren organisator? 
wil je een nieuwe uitDaging aangaan? 
nog geen iDee wat?
•	 Wandel, loop, zwem, fiets of probeer eens iets opwin-

dends uit zoals skydiving, go-karting, valschermspringen 
en laat je sponsoren;

•	 Leer iets nieuws zoals skiën, skateboarden, schaatsen, 
dansen, paardrijden en maak er een weddenschap van;

•	 Kook of bak voor het goede doel, organiseer een barbe-
cue, geef een kaas- en wijnavond, een brunch, doe een 
wafelenbak voor de ganse buurt;

•	 Organiseer een wedstrijdje voetballen, basketbal, tennis, 
en laat mensen wedden;

•	 Organiseer een karaoke-avond, een quizavond, een kaar-
tavond, een Halloween-party, een bingoavond, een film-
avond, een disco-party;Doe mee aan een garageverkoop, 
een stripbeurs, een tweedehandsmarkt en verkoop al je 
oude spullen of organiseer thuis een juwelenverkoop of 

een tombola;
•	 Ga auto’s wassen, boodschappen doen, klusjes uitvoeren;
•	 Indien je creatief bent, maak mooie bloemstukjes, aqua-

rellen of creëer je eigen juwelen en verkoop;
•	 Verkoop je afgedankte spullen bij eBay voor het goede 

doel (kosteloos); 
•	 Organiseer een benefietconcert met medewerking van 

onze ambassadeurs;
•	 Weddenschappen aangaan met je vrienden: pronostikeer 

over je favoriete sportclub, atleet of wedstrijd;
•	 Ga een caféspelletje aan met je vrienden;
•	 Doe gezelschapsspelletjes in familieverband zoals mono-

poly, kaarten, mens erger je niet, risk …

misscHien HeB je Dit jaar wel een goeD voornemen en wil je 
Dit voornemen een grotere Dimensie geven. Hang Hier Dan 
een weDDenscHap aan vast voor Het goeDe Doel en Beslis 
Hoeveel je wilt Doneren.
•	 Doneer telkens een euro wanneer je de sportoefeningen 

mist of ergens te laat aankomt;
•	 Sluit een deal met je vrienden indien je goede voorne-

mens hebt zoals stoppen met roken, minder drinken, dië-
ten, niet meer snoepen… en per dag dat je niet rookt, niet 
drinkt, niet snoept, elk pondje dat je afvalt, doneer;

•	 Doe iets voor je gezondheid: wandel, fiets, zwem,… do-
neer per km die je aflegt, per baantje dat je trekt een eu-
rocentje voor de ziekte ALS.

Betrek hierbij je vrienden en familie zodat zoveel mogelijk 
mensen op de hoogte zijn. Dit geeft je bovendien ook nog 
een extra motivatie om je goede voornemen vol te houden.  
Zet hierover ook een bericht op je Facebook, Twitter, Netlog 
of Linkedin pagina om je vrienden aan te moedigen mee te 
doen. Doe zelf een oproep (in de club of bij familie) op de 
manier die jou het best past.

misscHien geef je in De loop van Het jaar wel een 
verjaarDagsfeest, een Housewarming-party, een Drink, een 
tuinfeest, een BBQ, een Demonstratie… 
vraag aan De gasten een kleine gift voor Het goeDe Doel of 
zet een collecteBus.

Indien je interesse hebt contacteer het secretariaat op 
016-23 95 82 of info@alsliga.be.

Indien u een evenement organiseert kan de ALS Liga u verschillende gadgets aanbieden om uw actie nog 
extra visibiliteit te geven. U kan bij ons terecht voor het afhalen van affiches, T-shirts in verschillende maten, 
vlaggen, banners in verschillende kleuren en logo’s. We hebben ook verschillende gadgets (knuffels, sleutel-
hangers, pennen in verschillende kleuren) met vermelding van het ALS-logo en wenskaarten gemaakt door 
ALS-patiënten zelf. Voor meer informatie hieromtrent contacteer het secretariaat.

Belangrijke inlicHtingen

Wanneer privé personen fondsen wensen in te zamelen op 
eigen initiatief, en voor de Liga, kan men
•	 ofwel de potentiële schenkers verzoeken stortingen te 

doen op een door de organisator aangemaakte spe-
ciale rekening, ten voordele van de Liga. Deze ingeza-

melde fondsen kunnen dan, op eer en geweten, door de 
initiatiefnemer(s) overgemaakt worden aan de Liga, met 
vermelding van naam en adres van de schenkers en de 
gestorte som. Deze mensen ontvangen dan enkel een 
dankbrief met daarin de omschrijving van de investering 
van hun gift maar GEEN fiscaalattest.

mailto:info@alsliga.be


Benefiet  
SOS MiL BOeckx - 
OOSterwijk 
kerkpLein - 1 juni 2013
vanaf 14u00

We herinneren ons nog heel goed de dag dat Mil 
zei “Ik heb ALS”.  We wisten hoegenaamd niet wat 
het was maar hadden al wel gemerkt dat er iets niet 
klopte met Mil de laatste tijd.  Dit was in 2010.

Sindsdien proberen wij, vrienden en familie van 
Mil en zijn vrouwke Nicole er zoveel mogelijk aan 
te doen om het hen zo draaglijk mogelijk te maken. 

Dat hij op onze steun kan rekenen daar kan je van op aan.  Zo gaan wij iedere maandagmiddag op diner bij hen thuis 
en soms is het echt niet te doen.  Er wordt gelachen en gediscussieerd over alles en nog wat en zo kwam Mil op het 
fantastisch idee iets te doen voor de ALS Liga.  Zo gezegd zo gedaan begonnen we aan het organiseren van allerlei 
acties om geld in te zamelen voor ALS met als grootste evenement onze benefiet “SOS ALS Mil Boeckx”.  Dit zal door-
gaan op zaterdag 1 juni 2013 op het kerkplein van Oosterwijk – Westerlo waar er vanaf 14u00 amusement zal zijn voor 
jong en oud.  Het volledige programma van deze benefiet zal op de website van de Liga verschijnen.  We verwachten 
jullie dus allemaal voor de gezelligheid en natuurlijk voor Mil en de steun aan de ALS Liga want alle opbrengsten gaan 
integraal naar de Liga.  Iedereen van harte welkom.  Erik Goris, acteur uit onder meer Familie en Thuis, Lea Witvrouwen 
van Benidorm Bastards en zangeres Iris hebben hun aanwezigheid bevestigd.

Mil zijn ‘team’.

Pers:
Vrienden organiseren benefiet voor man met spierziekte - Het Nieuwsblad 
http://www.alsliga.be/uploads/media/Vrienden_organiseren_benefiet_voor_man_met_spierziekte_-_Het_Nieuws-
blad.pdf
ALS-patiënt Mil Boeckx op de bres voor wetenschappelijk onderzoek - Gazet v. Antwerpen 
http://www.alsliga.be/uploads/media/ALS-patient_Mil_Boeckx_op_de_bres_voor_wetenschappelijk_onderzoek_-_
GvA_01.pdf
ALS-patiënt organiseert benefiet - Het Laatste Nieuws 
http://www.alsliga.be/uploads/media/ALS-patient_organiseert_benefiet_-_hln.pdf

Toneelgezelschap KoercircuiT - genT 
BuurTcenrTum BloemeKenswijK - 
19, 20, 21, 26 en 27 april 2013

... Zijn we er terug met de nieuwe productie “STEMMEN”, Productie: Jo Van Damme

Voorstellingen: 
19 april : 20u00          20 april : 20u00          21 april : 15u00          26 april : 20u00         27 april : 20u00

•	 ofwel kunnen de schenkers ook een directe storting doen 
aan de Liga via BE28 3850 6807 0320 - BIC BBRUBEBB, 
waarna zij WEL een fiscaal attest toegestuurd krijgen van-
af 40 euro en eveneens een dankbrief.

Wanneer de naam van de ALS Liga gebruikt wordt voor 
een publiek toegankelijk initiatief – en om misverstan-

den te vermijden – moet er steeds voorafgaan een ak-
koord en/of inspraak zijn van de Liga. We vragen om uw 
activiteit te organiseren onder de slogan SOS ALS om zo 
een maximale visibiliteit te bieden aan de ALS-proble-
matiek. De logo’s voor jullie affiches zijn op aanvraag te 
bekomen.

http://www.alsliga.be/uploads/media/Vrienden_organiseren_benefiet_voor_man_met_spierziekte_-_Het_Nieuwsblad.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/Vrienden_organiseren_benefiet_voor_man_met_spierziekte_-_Het_Nieuwsblad.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/ALS-patient_Mil_Boeckx_op_de_bres_voor_wetenschappelijk_onderzoek_-_GvA_01.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/ALS-patient_Mil_Boeckx_op_de_bres_voor_wetenschappelijk_onderzoek_-_GvA_01.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/ALS-patient_Mil_Boeckx_op_de_bres_voor_wetenschappelijk_onderzoek_-_GvA_01.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/ALS-patient_organiseert_benefiet_-_hln.pdf


Wheels for Als - leuven 
MArtelArenplein - 21 MAArt 2013

Van 15u30 tot 20u00

Wij verwelkomen jullie graag op ons eve-
nement te Leuven op het Martelarenplein 
op donderdag 21 maart waarbij we een 
groot schilderij wensen te creëren met 
hulp van pALS.

De bedoeling is om met rolstoelen door verf te rijden over een canvas van 10m op 10m.  Aan het 
einde van de dag zullen we delen van het schilderij verkopen en/of doneren aan sponsors, mede-
werkers… Daarbuiten worden er ook muziek en drank voorzien voor alle aanwezigen. 

Het doel van dit event is niet alleen om mensen te laten deelnemen voor een goed doel maar ook 
om hen te sensibiliseren voor deze ziekte   

Help ons om samen deze ziekte meer bekendheid te geven 

Contact: 
Je kan ons contacteren op onze Facebook-pagina: 
http://www.facebook.com/pages/Wheelart/103679563149180?fref=ts

De studenten van HUB roepen pALS op om het kunstwerk mee te helpen creëren.

Musti Goes ClassiC - ekeren 
ekers hof (akerzaal) - 4 Mei 2013

Algemene quiz ten voordele van ALS Liga
Eerste vraag om 20:00 uur 
Ploegen: max. 6 personen 
Prijs: 15 euro per ploeg

Ekers hof (Akerzaal) 
Groot Hagelkruis 6/1 
2180 Ekeren

info en inschrijvingen:

mustigoesclassic@gmail.com 
Tom: 0496/26.89.16

http://mustigoesclassic.blogspot.com

FuiF Sint-Victor - Dworp 
VreDezaal Dworp - 23 maart 2013

Ouderraad Sint-Victor Dworp fuift voor ALS Liga België vzw ter ere van juf Brenda.
Jaren 70-80-90-fuif 
Vredezaal Dworp - Alsembergsesteenweg 572
Contact en reservatie: Pascale De Ridder - 0476/820.570 - pderidder@greisch-bgroup.com
VVK: €4 
Inkom: €6
Flyer: 
http://www.alsliga.be/uploads/media/Fuif_ter_ere_van_juf_Brenda.jpg

http://www.facebook.com/pages/Wheelart/103679563149180?fref=ts
mailto:mustigoesclassic@gmail.com
http://mustigoesclassic.blogspot.com
mailto:pderidder@greisch-bgroup.com
http://www.alsliga.be/uploads/media/Fuif_ter_ere_van_juf_Brenda.jpg


contactweekenD als liga 2013
Na een tijdje weggeweest zijn we weer van de partij! 

Dit jaar opent het ALS-zorgverblijf “MIDDELPUNT”  in Middelkerke zijn deuren en daarom 
organiseren we weer een contactweekend ditmaal op eigen terrein. 

Dit weekend zal plaatsvinden op 6, 7 en 8 september.  
Bij deze kunnen jullie alvast de data vrijhouden in jullie agenda.

Tijdens het contactweekend zullen jullie ook weer lekker verwent worden vanuit het 
MaMuze fonds waar jullie de keuze hebben uit een aantal relaxatie therapieën. 

De inschrijving voor dit weekend verschijnt in juni in de NB maar volg ondertussen zeker 
de verdere evolutie via onze website ALSLIGA.be en onze social media!

4000km ten voordele van alS - 
Frankrijk 
29 juni t.e.m. 5 auguStuS 2014

Tussen 29 juni en 5 augustus 2014 willen Geert Ghesquiere en Gino De Meester in Frankrijk de 100 
Cols tocht fietsen. Bedoeling is om meer dan 4000 km te fietsen en 100 kleine en vooral grote cols 
te beklimmen. Deze sportieve uitdaging wordt gekoppeld aan het goede doel want ze willen even-
eens een mooie geldsom aan de ALS Liga overhandigen.
Daarom wordt er volgende activiteiten geörganiseerd.

Quiz - 26 april 2013
Vrijdag 26 april om 20u in zaal Gemeenteschool Kerkstraat 49 te Waasmunster wordt er een quiz 
georganiseerd. Je kan meespelen met ploegen van 4 personen.  De vragen zijn zowel voor gelegen-
heids- als familieploegen. Het wordt dus geen specialistenwerk. Je kan natuurlijk met meer dan één 
ploeg inschrijven en supporters zijn van harte welkom.
Inschrijven kan je door te mailen naar Geert of Gino (zie hieronder) en rechtstreeks het inschrij-
vingsgeld van €15,00 over te schrijven op rekening 652-8282183-17 Ghesquiere - De Meester 
met vermelding van je ploegnaam en een telefoonnummer. Alle betalingen en inschrijvingen 
dienen binnen te zijn tegen 15 april!!!
We hopen u massaal te mogen ontmoeten en wensen u dan ook een spannende avond toe.

BBQ - 25 mei 2013
Op 25 mei 2013 wordt er een BBQ georganiseerd op het St-Jansplein 2 te 9100 Sint-Niklaas.  Er 
worden 2 ploegen voorzien: 1e ploeg om 17u en 2de ploeg om 20u. Gelieve uw voorkeur bij de 
inschrijving zeker te vermelden samen met uw telefoonnummer.
Hoe inschrijven?
Rekeningnummer: 652-8282183-17  
Prijs: €16/persoon
Vermelding: naam - aantal personen - 17u of 20u - telefoonnummer (dit omwille van organisato- 
 rische redenen, zo kunnen we u bereiken indien uw voorkeur volzet zou zijn!)
Wij danken u alvast voor uw belangstelling!

Voor meer info: 
Geert: geert.ghesquiere1@telenet.be 
Gino:  gino.de.meester1@telenet.be

http://www.ALSLIGA.be
mailto:geert.ghesquiere1@telenet.be
mailto:gino.de.meester1@telenet.be


Knuffel: 
Prijs: € 8

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

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

Prijs: € 1

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

Prijs: € 5

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
ys

se
nK

ru
pp

      
    V

oor u

w

     
  c

omfo

rt!
 

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



jos stocQuart
Hoe en wanneer werd de diagnose ALS gesteld?
…de eerste signalen dat er iets niet in orde was stelde ik vast 
in de lente 2009.  Aan tafel liet ik soms mijn mes, lepel of vork 
uit mijn handen vallen zonder reden.  Ook een tas koffie of 
een glas water viel uit mijn handen of werd omgestoten.  Ik 
begon te beven bij het schrijven en had constant last van 
keelpijn vooral bij het slikken.  Ik verslikte mij ook regelmatig 
vooral bij het drinken.  Ook het stappen werd moeilijker.

Een tweede sig-
naal was ernsti-
ger en gebeurde 
in september 
2009.  Op 3 we-
ken tijd verloor 
ik 5 kg aan ge-
wicht zonder re-
den.  Dat ging zo 
verder tot ik 10 
kg kwijt was.  CT-
scans en RX-fo-
to’s toonden 
geen afwijkin-
gen.  Na een 
dagopname in 
het ziekenhuis 
en vele onder-
zoeken kreeg ik 
de mededeling 

dat het geen verlies van vet was maar van spiermassa en dat 
ik een spierziekte had, maar toen was er nog geen sprake 
van ALS.  Ik moest elke 2 maanden op controle gaan en in 
april 2010 deelde de neurologe Dr. Peeters in Hasselt mij 
mee dat het inderdaad ALS was…

Kende je de ziekte?  Werd je voldoende geïnformeerd?  
Stemde de informatie die je kreeg overeen met de erva-
ring die je opdeed?  Zijn er zaken waarover je geen infor-
matie ontving?
…Ik kende de ziekte van reportages in kranten en op TV.  
Dr. Peeters heeft ons zeer goed op de hoogte gesteld en al-
les uitgelegd.  Ook de toekomstverwachting en mogelijke 
gevolgen.  Ze gaf ons ook de raad alle vragen die we hadden 
op te schrijven en dan zouden we na 1 maand opnieuw bij 
haar komen om de vragen te beantwoorden.  De inlichtin-
gen die we daar kregen waren niet zo fraai.  Geen verbete-
ring mogelijk en alleen maar achteruitgang en verlies van 
kracht…

Ziek zijn verandert je leven.  Welke invloed heeft dit op 
jouw huishoudelijke taken, eventuele werksituatie, hob-
by’s, …?  Waaruit put jij moed?
…De ziekte heeft veel verandert in ons leven.  Ik kan minder 
helpen bij huishoudelijke taken en meegaan winkelen gaat 
niet meer.  Voor de ziekte gingen we bij mooi weer fietsen 
met de elektrische fiets tot zo’n 15 km, maar nu is 2 à 3 km 
reeds moeilijk.  Gelukkig wonen wij al een aantal jaren in een 
appartement zodat er buiten geen werk meer te doen is…

Hoe vul je je tijd?  Hoe belangrijk is je familie voor jou?
…Onze vrije tijd wordt ingevuld door wat lezen en TV kijken.  
Soms een klein ritje met de fiets.  De hulp van de kinderen is 
heel belangrijk voor ons vooral voor de boodschappen die 
te zwaar zijn zoals bv drank…

Hoe kwam je in contact met de ALS Liga?  Hoe ervaar je 
het aanbod, de activiteiten, …?  Heb je suggesties voor 
verbetering?
…Wij kwamen in contact met de ALS Liga door onze apo-
theker.  Toen er de eerste keer RILUTEK moest gehaald wor-
den vroeg hij aan mijn vrouw waarvoor dit diende, hij had 
er nog nooit van gehoord.  Toen hij ALS hoorde heeft hij op 
internet gekeken en ons zo de inlichtingen gegeven.  Wij 
hebben ons dan ook bij de ALS Liga aangemeld en zijn zeer 
blij met de liga, hun aanbod en activiteiten…

Overweeg jij om een korte vakantie te boeken in Mid-
delpunt?  Of heb je dat al gedaan?  
…Enkele weken geleden bij ons bezoek aan de ALS Liga 
werd er gesproken over een vakantie in Middelpunt.  Onze 
dochter gaat daar een vakantie voor ons regelen…

Is het contact met lotgenoten waardevol?  
…In onze gemeente heb ik weet van 4 personen met ALS.  
Een vrouw is ook regelmatig bij de kinesist en met de 2 an-
dere hebben we ook contact en af en toe bezoek…

Heb je een positieve boodschap voor de andere patiën-
ten?
…Hou de moed erin, mogelijk en hopelijk vindt men ooit 
(en liefste snel) een middel om deze ziekte te stoppen…

Is er nog iets speciaals dat je kwijt wil?
…Mijn neurologe Dr. Peeters heeft mij verwezen naar het 
neuro-musculair centrum van Prof. Van Damme in UZ Gast-
huisberg.  Om de 6 maanden word ik daar op controle ge-
vraagd, niet alleen voor medische onderzoeken maar ook 
gesprekken met de kinesist, logopedist, diëtist en revalidatie 
arts die mij zeer goed opvolgen…

Wij danken je voor de tijd die je aan dit interview hebt willen 
besteden en we wensen je nog veel sterkte toe.
Mocht je vragen hebben rond ALS, ziekteverloop, hulpmid-
delen, … neem gerust met ons contact, wij helpen je graag 
verder.

Tot de volgende maal op een activiteit of op het 
secretariaat!



een reis plannen als pals
Nu de winter bijna ten einde loopt, worden er bij vele men-
sen al stilaan plannen gesmeed voor de komende zomer-
maanden en de daarbij behorende vakantie. Reizen is na-
tuurlijk heel leuk maar als je pALS bent komt er op voorhand 
wel een iets grotere planning bij kijken.

Je moet je in elk geval eerst afvragen of het nog mogelijk 
is om een reis aan te vatten en of je er nog fit genoeg voor 
bent. Daarover spreek je best ook met je neuroloog. Die zal 
waarschijnlijk wel een goed inzicht hebben of het al dan niet 
mogelijk is.

Daarnaast is het ook misschien interessant om contact zoe-
ken met andere pALS en te informeren hoe zij het reizen 
ervaren hebben, welke hun hindernissen en moeilijkheden 
waren tijdens het reizen.  Pas dan kun je de beslissing nemen 
of je al dan niet een reis gaat plannen.

Daarna ga je dan de manier van reizen overwegen. Een in-
ternationale vliegreis,  een cruise, een autoreis, een trein-
reis… Welk type van reis voor jou het best geschikt is hangt 
af van je persoonlijke sterkte, je wensen en ook in hoeverre 
je een eventueel nieuwe uitdaging wil aangaan. Bespreek 
de reis uitgebreid met de familie, vooral met diegenen die 
je zullen begeleiden en verzorgen, en luister ook naar hun 
visie en hoe zij tegenover dit avontuur aankijken. Zij moeten 
ook akkoord zijn met je beslissing, want alle zorgen die je 
nu nodig hebt zijn dezelfde tijdens het reizen, alleen is alles 
tijdens het reizen wat moeilijker en tijdrovender.

Voor vele pALS zal het reizen nog wel mogelijk zijn onder 
voorwaarde dat de nodige voorbereidingen getroffen wor-
den. 

reizen met het vLiegtuig

Reizen met het vliegtuig betekent duidelijk een grotere uit-
daging dan een wegreis, zelfs als je een ervaren vliegtuig-
reiziger bent. De luchthavencontrole, het inschepen en de 
vlucht zelf vereisen een extra planning en een grotere over-
weging. Zeker wanneer de vlucht niet rechtstreeks kan ge-
beuren.  Om het even welke vertraging of annulering van 
een vlucht zal direct een groot probleem betekenen.

Win daarom op voorhand voldoende informatie in over de 
luchthaven(s). Informeer of  je eventueel hulp kunt beko-
men van het personeel, vraag waar zich de toiletten voor 
gehandicapten bevinden en eventueel of er rolstoelen ter 
beschikking zijn.

Plan je aankomst zorgvuldig. Zoek op voorhand uit waar je 
gemakkelijk kunt parkeren, waar je kan inchecken enz., want 
wanneer je met beperkte mobiliteit reist,  telt elke extra stap 
.

Extra beenruimte kan al heel wat comfortabeler zijn. Be-
spreek voor de aankoop van je vliegticket  met het reis-
bureau of met een luchthavenvertegenwoordiger of er 
plaatsen beschikbaar zijn in het vliegtuig waar er wat meer 
beenruimte voorzien is.

Wanneer geen directe vlucht beschikbaar is en je een 
overstap moet maken, zorg er dan voor dat er genoeg tijd 
voorzien is. Strakke tijdschema’s kunnen je reis extra be-
moeilijken en veel stress veroorzaken, vooral wanneer je 
mobiliteitsproblemen hebt. Bespaar daarom geen geld door 
je vlucht te boeken via internet maar bespreek ook dit liever 
met je reisagent of met het luchthavenpersoneel.  

Zorg dat je in het bezit komt van de adressen en telefoon-
nummers van de belangrijkste hotels dichtbij de luchthaven 
voor het geval er zich een grote vertraging voordoet of er 
een vlucht wordt geannuleerd. Het zal zeker je gemoeds-
rust ten goede komen indien je in het bezit bent van deze 
informatie om in noodgeval nog snel een hotelreservatie 
te kunnen maken. Het is ondenkbaar een nacht te moeten 
doorbrengen in de luchthaven.

Ken je ademhalingscapaciteiten en overweeg of je extra 
zuurstof dient mee te nemen op het vliegtuig. Wanneer je 
ademhalingsproblemen hebt of problemen met hoesten, 
weet dan dat het vliegtuig een verschrikkelijke plaats is voor 
een medische noodsituatie.

Zorg ervoor om wat extra voorraad bij te hebben in je hand-
bagage, voor het geval er zich tijdens de vlucht vertragin-
gen zouden voordoen. Dat wil zeggen, genoeg medicatie, 
genoeg speciale voeding (vooral wanneer je een PEG hebt), 
toiletgerief,  wat extra kledij bij grote temperatuur schom-
melingen, en iets om te lezen of je te verstrooien tijdens de 
langere wachttijden.

Neem ook een lege waterfles mee die je kunt vullen nadat 
je de veiligheidscontrole gepasseerd bent. Het is altijd goed 
wat water bij zich te hebben tijdens de vlucht. Neem eventu-
eel ook wat extra niet bederfbaar voedsel mee zoals noten, 
gedroogd fruit en dergelijke.

En tenslotte, kijk enkele uren voor vertrek naar de lucht-
haven nog even na op de computer of de vlucht werkelijk 
doorgaat en of er geen vertragingen zijn. Zelfs als de vlucht 
geannuleerd wordt is er waarschijnlijk nog wel een andere 
mogelijkheid om op dezelfde dag nog te kunnen vertrek-
ken.

cruiSe

De meeste cruiseschepen zijn tegenwoordig heel goed 
afgestemd op gehandicapte passagiers. Maar toch zijn er 
soms nog deuren die moeilijkheden opleveren of toiletten 
die niet zo goed geschikt zijn om met een rolstoel te be-
treden. Spreek daarom ook op voorhand met de reisagent 
of met een verantwoordelijke van het cruisebedrijf over je 
behoeften zodat je zeker voor geen onaangename verras-
singen komt te staan.

het verBLijf ter pLAAtSe

Probeer zeker van alles te genieten en alles te doen wat je 
graag wilt beleven. Concerten, museumbezoeken, tuinen, 
dierenparken,… Maar nogmaals: zoek op voorhand uit of er 
ter plaatse parkings zijn, liften,  >>> 



>>> aangepaste toiletten enzovoort. Deze informatie kun je 
bijna altijd vinden op de website van het evenement of het 
park en bij twijfel kan je eventueel op voorhand opbellen 
om je te informeren en je bezoek aan te kondigen. In som-
mige gevallen zal er iemand van het personeel klaarstaan 
om je te ontvangen en je bij te staan.

Wanneer je op hotel logeert, informeer dan op voorhand of 
er poolliften aanwezig zijn en eventueel strandrolstoelen. 
Vraag ook een kamer op het gelijkvloers indien mogelijk. Dit 
zal je toegankelijkheid tot ontspannende activiteiten heel 
wat vergemakkelijken.

Waar je ook naartoe gaat, en hoe je ook reist, maak ruime 

tijd op voorhand een gedetailleerde lijst van alles wat je no-
dig hebt en pak goed op voorhand je valiezen, zodat je niet 
onder tijdsdruk komt te staan vooraleer de eigenlijke reis 
begint.

Weet wanneer men als pALS reist, de beste verrassing nog 
steeds geen verrassing is. Daarom zal de tijd die je inves-
teert in een gedetailleerde planning je achteraf zeker ten 
goede komen en zal je op deze manier verzekert zijn van 
een mooie tijd!

Veel succes en alvast een goede reis!

ALS Liga: Bea Peeters

lente en Hooikoorts
Wanneer je een groot natuurliefhebber bent en graag veel 
tijd buiten doorbrengt, hoeft dat echt niet zoveel te veran-
deren wanneer je de diagnose van ALS-patiënt krijgt.

De komst van de lente is het ideale tijdstip om opnieuw aan 
te vangen met de buitenhuisactiviteiten.  Nu de lente is aan-
gebroken, is het een goede start om je dagelijkse activiteiten 
wat meer buiten te doen.  Ontbijten, het lezen van de krant 
of een boek, werken achter de computer kan je ook buiten 
doen, op je terras, patio of in de tuin.  Of gewoon zitten en 
kijken naar de dieren, de vogels, de mensen en daarbij de 
wind te voelen op de huid en in de haren.  Je kunt je vrij-
gekomen tijd ook gebruiken om weekendtrips te plannen 
wanneer uw echtgeno(o)t(e), vrienden of familie niet wer-
ken en beschikbaar zijn om zich bij jou aan te sluiten vanuit 
je nieuwe waarnemingspost, je rolstoel.

Vele lokale en nationale parken zijn vanaf nu geopend en 
de lente is een ideale tijd om bloemen te bekijken in bota-
nische tuinen en arboretums.  Er zijn meren die visserij aan-
bieden en die rolstoeltoegankelijke steigers hebben.  Via de 
beschikbare websites kunnen je deze informatie waarschijn-
lijk wel bekomen of je kunt eventueel op voorhand even 
telefonisch informeren.  Tegenwoordig zetten vele parken 
de rolstoeltoegankelijkheid op hun websites.  Als je dicht bij 
de zee woont, kan kuieren op de promenade met je rolstoel 
zeer ontspannend zijn: enkel al door het geruis van de zee 
en het geluid van de zeemeeuwen komt men tot rust.

Wanneer je wat meer actie wil zien kun je overwegen om 
dierentuinen en pretparken te bezoeken.  Ook daar zorgt 
men tegenwoordig voor voldoende rolstoeltoegankelijk-
heid.

Heel wat mensen, en dus ook pALS kunnen in de lente last 
hebben van hooikoorts.  Voor mensen met ALS is het echter 
meer dan een ongemak.  Zeker indien je reeds problemen 
hebt om slijmen op te hoesten en/of problemen met slik-
ken, kan hooikoorts het je echt moeilijk maken.

Symptomen van hooikoorts zijn:
•	 Lopende neus
•	 Waterige ogen
•	 Verstopping

•	 Frequent niezen
•	 Jeukende ogen, neus, mondgehemelte of keel
•	 Gezwollen, blauwgekleurde huid onder de ogen (allergi-

sche blauw oog)
•	 Hoesten
•	 Gelaatsdruk of -pijn

Hooikoorts kan eveneens het volgende veroorzaken:
•	 Slaaploosheid
•	 Vermoeidheid
•	 Prikkelbaarheid

ALS verergert de hooikoortssymptomen.  Allergieën be-
vorderen het ontstaan van slijmen en door je verminderde 
ademhalingscapaciteit kan je waarschijnlijk niet diep ge-
noeg meer hoesten om je keel en longen vrij te maken.  
Bovendien veroorzaken sommige allergiemedicijnen soms 
slaperigheid.  Dit kan complicaties veroorzaken bij de adem-
haling terwijl je neerligt.

Er zijn toch wel een heleboel dingen je kunt doen om je be-
ter te voelen:

•	 Hoe meer je de blootstelling aan pollen en huisstof, die 
de hooikoorts veroorzaken, kunt verminderen, hoe beter 
je je zal voelen.  Houdt alle vensters gesloten, plaats een 
speciale luchtreiniger met ingebouwde filter aan je ver-
warming- en/of koelsysteem.  Minimaliseer het binnen-
stof door grondig te stofzuigen met een stofzuiger met 
een allergiepreventie filter.  Stofzuigers die uitgerust zijn 
met een 2 of 3 laags microfiltratie stofzak filteren al zeer 
veel van deze kleine deeltjes met allergenen uit de stof-
zuigerlucht.  Gewone stofzuigers laten alle kleine deeltjes 
met allergenen ongehinderd door.

•	 Voldoende hydratatie helpt om de slijmen dun te hou-
den.  Zo zullen zij gemakkelijker op te hoesten zijn.  Ge-
bruik neussprays voor een verstopte neus.

•	 Bespreek met je huisarts welke medicijnen je best neemt.  
Medicijnen zoals Claritin® (loratidine) behandelen lopen-
de neus, waterige ogen en niezen.  Normaal neemt men 
hiervan één 10 mgtablet.

http://www.claritin.com


•	 Vraag je apotheker of arts om te controleren of de medi-
cijnen voor de hooikoorts niet in wisselwerking staan met 
de medicijnen die je reeds inneemt.

•	 Allergiegeneesmiddelen kunnen een optie voor je zijn 
maar zij vergen verscheidene maanden vooraleer ze effi-
ciënt werken.  Je arts kan je eventueel doorverwijzen naar 
een allergoloog, als dat noodzakelijk zou blijken.

•	 Als je een BiPap gebruikt, zorg dan dat je bevochtigde 
lucht krijgt.  De extra vochtigheid zal helpen verhinderen 
dat uw neus, mond en keel gaat uitdrogen en dat zal het 
jou iets gemakkelijker maken om te gaan met de extra 
slijmvorming die de allergie veroorzaakt,

•	 Bespreek met je neuroloog over de voordelen en de mo-

gelijkheid om een hoest apparaat te gebuiken.  Het is een 
niet-invasieve therapie die veilig slijmen verwijdert bij 
mensen die niet (piekhoeststroom minder dan 270 l/m) 
effectief kunnen hoesten.  Het is gemakkelijk in gebruik.  
Het bestaat in de vorm van een masker dat geplaatst 
wordt op de neus en mond, dat met luchtslangen verbon-
den is aan een beademingsmachine.  Het is niet alleen 
geschikt voor de allergielijder met ALS, maar ook nuttig 
voor vele ALS-patiënten in een bepaald stadium van hun 
ziekte.

Uw enthousiasme voor openluchtactiviteiten hoeft in elk 
niet te verminderen omdat je nu een rolstoel gebruikt of we-
gens de hooikoorts.  De volgende stap is aan jou: maak plan-
nen, nodig uw vrienden uit en ga!

Hoe Het risico op uitDroging voorkomen
Op hete dagen kan je als pALS vlugger last krijgen van uit-
droging.  En hoe ouder men is, des te meer dit gevaar be-
staat.

Personen met ALS moeten daarom beseffen dat inname van 
vloeistoffen op deze dagen nog belangrijker is dan op ande-
re dagen.  Want door dehydratatie worden de afscheidingen 
in de keel dikker en kan het nog moeilijker worden om te 
slikken en om deze uitscheidingen uit te hoesten, zeker als 
je daarbij een zwakke hoest hebt.  Dit alles kan verminderd 
worden door het drinken van voldoende water.  Een goede 
manier om dehydratatie te meten is de kleur van de urine 
te bekijken.  De nieren houden zo veel mogelijk vloeistof bij 
en slechts de overtollige vloeistof wordt verzonden naar de 
blaas.  Een donkergele geconcentreerde urine is een teken 
dat men gedehydrateerd is.  Lichtgele urine daarentegen be-
tekend dat je genoeg vloeistoffen binnenkrijgt.

Omdat vele pALS slikproblemen hebben zullen zij – meer als 
andere personen – de nijging hebben minder te drinken dan 
vereist.  Personen met een PEG moeten extra opletten, want 
zij denken dat zij door hun vloeibare voeding genoeg vloei-
stof binnenkrijgen, maar dat is niet altijd zo.  Sommige pati-
enten vertellen zelfs dat zij doelbewust hun vloeibare opna-
mes verminderen tijdens het reizen om sanitaire behoeftes 
te vermijden.  Doe dit zeker niet!

Hieronder enkele tips om uitdroging te vermijden.

•	 Als je problemen hebt met slikken probeer dan Thick-It®.  
Het is een poeder dat toegevoegd wordt aan water en dat 
zo de vloeistof in een honingachtige brei verandert, die 
het gemakkelijk maakt de vloeistof naar je keel te bren-
gen en te slikken.  Dit is ook nuttig voor mensen die zwak-
heid hebben om de lippen te sluiten.

•	 pALS met een PEG moeten er zeker aan denken ook puur 
water tot zich te nemen.  De vloeibare voeding bevat 
niet genoeg vloeistof voor een ganse dag wanneer het 
warm is.  Wanneer je echtgeno(o)t(e), verzorger of vriend 
een drankje neemt, doe het ook, via uw buis.  Het is een 
goede manier om te realiseren hoeveel vloeistof je nodig 
hebt, aangezien je dezelfde omgeving deelt.  Wat alcohol 
betreft, dit is niet de gepaste vloeistof in warme dagen.  
Alcohol zal de dehydratatie nog meer in de hand werken.  
Indien je toch alcohol gebruikt, is het zeker van groot be-
lang om hierbij extra water te drinken.

•	 Naast de extra vloeistof is het ook belangrijk om genoeg 
vezels in te nemen, dit om constipatie te verhinderen.  
Metamucil® is een poeder dat als vezelsupplement bij je 
voeding kan ingenomen worden.  Voeg 1 theelepel wa-
ter bij het poeder, meng het en voeg het elke dag toe bij 
het vloeibaar voedsel van je sonde.  Jevity® is een ander 
vezelsupplement dat bij de voeding kan ingenomen wor-
den.  Bespreek dit wel eerst met uw diëtist wanneer je 
sondevoeding gebruikt.

•	 Wanneer je slikcapaciteiten het toelaten, houdt dan even-
tueel ijsblokjes bij de hand om regelmatig aan te nippen.  
Overweeg ook eens een lekker ijsje of sorbet.  Ze bieden 
verschillende voordelen: ze verfrissen, ze geven extra 
vloeistof en ze zijn een genot om te eten.

•	 Maak je niet ongerust om tijdens het reizen wat meer naar 
het toilet te moeten gaan.  De reizen zijn de moeite waard, 
en plan op voorhand extra tijd in om wat meer naar de 
badkamer te gaan.  Want dehydratatie kan zeer ernstige 
gevolgen hebben.  Vergeet niet dat ons lichaam voor 60% 
uit water bestaat

Blijf dus drinken en geniet van de zomer

Bron: The Exchange 
Vertaling: ALS Liga: Bea Peeters

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’.

http://www.thickitretail.com/
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 - BIC: BBRUBEBB + vermelding NAAM & ADRES.

voorgerecHt:
venkeLSoep (4 perSonen)

Ingrediënten: 
1 venkelknol (in blokjes gesneden) - 1 blik tomaten van 
300 gram - 1 ajuin (fijngesneden) - 1 eetlepel olijfolie - 
2 bouillonblokjes (runds) - peper en zout - verse dille ter 
garnering - 2 liter water

Bereidingswijze:
 – Verwarm de olijfolie in een soepketel en fruit hierin de 

ajuin en de venkel.
 – Voeg het water, de bouillonblokjes en de tomaten toe 

en breng aan de kook.
 – Laat 40 minuutjes koken met het deksel op de kookpot.
 – Mix de soep en breng op smaak met peper en zout.
 – Garneer met wat verse dille.

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:
grAtin vAn knoLSeLder en kooLrAAppuree

Ingrediënten: 
2 kleine knolselders (of 1 groot) - 2 koolrapen - 40g soja 
yoghurt - 1 eetlepel tahin (sesam puree) - 1 koffielepel kerrie 
- kaas (bv camembert) - 1 appel - gekruide zout en peper

Bereidingswijze:
 – De groenten schillen en laten stomen gedurende 

ongeveer 20 minuten.
 – De appel in blokjes toevoegen en verder gedurende 

10 minuten laten koken.  De oven voorverwarmen.
 – Als het klaar is, alles in een grote kom scheppen, de 

soja yoghurt, tahin, kerrie, zout en peper toevoegen.  
Alles pureren.

 – In kleine ovenschoteltjes of een groot ovenschaal 
schikken, de kaas toevoegen (camembert) en ¼ uur in 
de oven laten op 200°.

nagerecHt:
crème BrûLée

Ingrediënten: 
Vanillestokje - 3 eierdooiers - 60 g suiker -  0.5dl melk - 3dl room - 
bruine suiker

Bereidingswijze:
 – Verwarm je oven op 120°
 – Snijd het vanillestokje open en schraap de zaadjes eruit
 – Meng dit samen in een kom met de eierdooiers en de suiker
 – Voeg traag de room en de melk toe en blijf ondertussen met de garde 

kloppen
 – Vul een groot bakblik met een derde water en zet dit in de oven
 – Plaats nu 4 stenen kommetjes in het water
 – Verdeel voorzichtig de crème in de kommetjes
 – Laat gedurende ongeveer 60 min. in de oven stollen
 – Laat daarna de crème enkele uurtjes afkoelen (eerst op kamertemperatuur dan in de 

ijskast)
 – Bestrooi net voor het opdienen met wat bruine suiker en laat die kleuren met een 

brandertje of onder een hete grill (brander werkt het best)

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

www.handimove.com

Tel 054 31 97 10

info@handimove.com 

 ■ Van en naar rolstoel, toilet, bad, douche, 
bed...

 ■ Advies over woningaanpassing 
& subsidies

 ■ Demo's in toonzaal of thuis

Handi-Move

Til & Verzorgings
systemen



PEETERS BVBA                               TEL 011 311 250 

KOLMEN 1114                                        FAX 011 315 680 

3570 ALKEN                                             pmc@online.be 

                                                                    www.pmc-bvba.be 

•� ROLSTOELLIFTEN RICO N 

•� DOORZAKSYSTEMEN 

•� DRAAIZETELS
•� OPBERGSYSTEMEN  ROLSTOELEN 

•� VERGRENDELINGSYSTEMEN
•� BUSINRICHTING  

UW MOBILITEIT IS ONZE ZORG 

Het demonstratieproject met assistieve communicatietechnologie ‘’Proeftuin ALS Digitalk’’ binnen 
de vzw ALS M&D wordt mogelijk gemaakt door: Flanders’ care.

project “proeftuin als Digitalk” gaat van start

Flanders’ Care is een initiatief van de 
Vlaamse overheid, kaderend in het toe-
komstproject Vlaanderen In Actie (ViA), 
om door innovatie het aanbod voor 
kwaliteitsvolle zorg te verbeteren.

Het project heeft als doel pALS met een 
communicatieprobleem, waarbij gang-
bare verbale en schriftelijke communi-
catie niet langer mogelijk is, assistieve 
communicatietechnologie op maat 
aan te reiken, het optimaal gebruik 

ervan systematisch op te volgen, en 
waar nodig bij te sturen.  Op deze ma-
nier kan u als pALS steeds over het best 
passend hulpmiddel beschikken waar-
door communicatie met uw omgeving 
steeds mogelijk blijft.  Op regelmatige 
tijdstippen wordt daarbij de impact op 
uw kwaliteit van leven bevraagd, met 
focus op preventie van sociaal isole-
ment.

De patiënteninformatie en de video 
die het project illustreert vindt u op 
onze website: 
www.ALSLIGA.be – rubriek ALS Mobi-
lity & Digitalk - hulpmiddelen.

pALS kunnen zich voor deelname 
doorlopend aanmelden via: 
Secretariaat ALS Mobility & Digitalk  
tel: 016-23.95.82 
e-mail: MenD@alsliga.be

http://www.flanders-care.be/nl/showcases/demonstratieproject-proeftuin-als-digitalk-call-2
http://www.alsliga.be/index.php?id=371
http://www.alsliga.be/index.php?id=371
mailto:MenD@alsliga.be
http://www.alsliga.be/index.php?id=1784


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.

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.

Transportvergoeding

Het door jou gewenste hulpmiddel in uitleen dient bij ons in Leu-
ven zelf afgehaald en later ook  teruggebracht te worden.  Indien 
dit echter onmogelijk is kan het transport door ons verzorgd wor-
den tegen vergoeding.  Die vergoeding bedraagt 0,40 Euro per ki-
lometer, met een minimumvergoeding van 20 Euro.

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 communicatieap-
paraat 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 & Digi-
talk 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:

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

MODEM en CRETH zijn geen commer-
ciële instanties. Het zijn vzw’s die sa-
men met u zoeken naar praktische >>> 

http://www.ALSLIGA.be
mailto:modem@vzwkinsbergen.be
mailto:creth@psy.fundp.ac.be


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be - RIZIV – INAMI: www.riziv.fgov.be -  
Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées: www.awiph.be - Dienststelle für Personen  
mit Behinderung: www.dpb.be - Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap: www.brap.be - 
Le Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Recherchée: www.phare.irisnet.be

>>> oplossingen voor jouw communi-
catieprobleem. 

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 ei-
gen 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 Mobili-
ty & Digitalk vzw is het adviseren en uit-
lenen 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. Van-
zelfsprekend verwachten wij dan ook 
dat ze proper terugkomen. Het des-
infecteren gebeurt op kosten van de 
ALS M&D. Regelmatig worden er ech-
ter hulpmiddelen teruggebracht die 
niet proper zijn. Wij willen dan ook vra-
gen 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.

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


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
http://www.ALSLIGA.be
http://www.ALSLIGA.be


Acert’Off Wilrijk
Adins Anne-Marie Kortrijk
Aerden - Vandevoort  Mathieu & Emmy 
 Sint-Truiden
Albrecht Mechelen
Ancienne Belgique VZW Brussel
Apotheek Baensland nv Sint-Niklaas
Appelmans - Van Den Bogaert 
 Dilbeek
Arjen Klaver Huldenberg
ASM Belgium NV Heverlee
Atos Belgium SA Zaventem
Automobilia Bvba Zarren
Bartholomees Brigitte Herentals
Beankens - Appermont Diepenbeek
Becque Herbert Meerbeke
Bellens - Heremans  
 Heist-Op-Den-Berg
Bert De Backer Wetteren
Bertrand Nicolas Charleroi
Bils - Christens Bierbeek
Biltereyst Veronique 
 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
Bleeckx Ben Mechelen
Blijkers Lea Tongeren
Bockaert Leen Bonheiden
Boeckx - De Ceuster Olen
Boeckx - Van Gorp Westerlo
Boeckx Emmanuel Westerlo
Boeykens Ilse Kortrijk
Bogaerts Anita Knokke-Heist
Bogaerts August Turnhout
Boon - Mues Lubbeek
Branders - Van Genechten Westerlo
Brisaert Christiane 
 Sint-Genesius-Rode
Buyst Hilda Dilbeek
Buyst Lydia Gooik
Caers Emiel Westerlo
Caers Paula Turnhout
Callaerts-Verset Nijlen
Cappittel Daniel Overijse
Carlens - Sere Peer
CERA Bvba Heverlee
Chiro Allegro Dilbeek
Claerhout-Claerhout Wielsbeke
Claeys Gerard Assebroek
Claeys-Depickere Torhout
Clynmans Patrick Westerlo
Cnudde - Veijs Oudenaarde
Coene - Torrez Tubize
Cois Haverals Vremde
Collet Inge Wuustwezel
Colonne Xavier Geetbets
Colpaert Eric Gent
Colson - Lammens Velm
Corens - Van De Keere Brecht
Cornelis - Luyten Mechelen
Coumont Marie France Jette
Cras Henri Westerlo

Creemers Reinhilde Meerbeek
Crevits Alain Dilbeek
Crikemans Dirk Leuven
Croonenborghs Luc Westerlo
CV Theuwissen, Ketsman, AP Brussel
Daniel Climan Olen
Dankers - Moriau Herentals
Davinco BVBA Beerse
De Backer - Wouters Westerlo
De Bal Joanna Germain Westerlo
De Becker Ludo Sint-Genesius-Rode
De Becker Ronny Zoerle-Parwijs
De Bels Jean-François Diksmuide
De Bock Koen Hamme
De Bruycker Maria Eeklo
De Buck Freddy Destelbergen
De Canniere Frederik Elsene
De Cauwer Mol
De Ceulaer Liesbeth Herentals
De Ceuleners Magda Beringen
De Coen Georgette Embourg
De Coster Willy Middelburg
De Decker - Jespers Wommelgem
De Decker Agnes Lissewege
De Groof Louis Sint-Katelijne-Waver
De Haen Marie-Rose Aalst
De Keersmaecker Gina 
 Berchem (Antwerpen)
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Laat Alfons Brasschaat
De Maerschalck Ben Mechelen
De Pauw Marie-Rose Ronse
De Ridder Nicole Hoboken
De Smed BVBA Westerlo
De Smedt Katrien Ingelmunster
De Smet - Verbeke Herne
De Vos Irma Lede
De Vreese Christel Gentbrugge
De Weerdt Paul Pepingen
De Wilde Anna Antwerpen
De Win Simon Meise
De Wit Gustaaf Bornem
De Witte Anna Stekene
De Witte Sandra Stekene
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Deboes Frans Gelrode
Debuysscher - Tuypens Dikkelvenne
Dechamp Gilberta Wuustwezel
Declercq - Vandemeulebroucke 
 Brugge
Decre - Van Olmen Haacht
Degens Rita Brussel
Degreve Aline Halle
Degrieck-Decombele Torhout
Delabie-Craeynest Menen
Delcour Raice Kortrijk
Deleye Nicole Roeselare
Demeyere Magda Ledegem

Demeyere Yvette Deerlijk
Deneef Jean Gent
Denys Bernard  Heverlee
Descheemaeker Roland 
 Langemark - Poelkapell
Desnyder Herve Bertem
Devyver Koen Wilrijk
Dewilde Marc Sint-Genesius-Rode
D’Hose - Van Wijmeersch Brakel
Dierckx - Van Looy Westerlo
Dom Gerda Duffel
Dom Karel Herentals
Dubois-Vanuxeem Izegem
Dufour Paul Oudenaarde
Duran Didier Lendelede
Edouard Vanhoegaerden Tienen
EDVANCO Bvba Hakendover
Een Hart voor ALS vzw Laarne
Element Materials Technology Ant. 
 Berchem (Antwerpen)
Eliza Luystermans Grembergen
FB Vlaamse Gemeenschap Brussel
Femma Schilde Schilde
Fifi Myriam Westerlo
Flo Bernard Kortrijk
Frank Moustie Elewijt
Freson - Vrijsen Brustem
Frippiat Céline La Roche-En-Ardenne
Gallet Nathalie Mechelen
Geerinck Denise Laarne
Geerts Hendrik Mechelen
Gem. Bestuur Zandhoven Zandhoven
Gemeente bestuur Tervuren  Tervuren
Germania Roodhooft Nijlen
Geysels - Horemans Emblem
Gezins- en welzijnsraad Anzegem
Gezinsbond Afd Marke Elsene
Gillis - Lebreton Deurne (Antwerpen)
Gommers Lore Wuustwezel
Goossens-Torfs Antwerpen
Goovaerts David Puurs
Goyvaerts - Boels Westerlo
Grootaert Johan Gent
Gumpert - Visbecq Hoeilaart
Guns - Machiels Huldenberg
Guy Vrijs Paal
Harry Dobbelaere Wingene
Haverals Cois Vremde
Helsen - Meesen Westerlo
Hendriks - Van Rooijen Lubbeek
Hermanus Vrielink Merksem
Heylen - Van De Kerckhof Westerlo
Heylen - Vetters Herent
Hilde Claessens Herentals
Hintjens Emilius Zwijndrecht
Hoffmann Jacqueline Bruxelles
Huybrechs Thierry Wilrijk
Jacobs Anita Schoten
Jacobs -Couwels Grobbendonk
Jacobs Louis Dilbeek

giften van 13/11/2012 tot en met 11/02/2013



Jacobs Thais Mechelen
Jansen Simonne Zoersel
Janssen Emiel Antwerpen
Jehaes Guido Hoeselt
Johan Van Den Broucke Sint-Andries
Kempen - Starckx Geel
Kestens Marleen Mechelen
Keyrus NV Strombeek-Bever
Kiekens - Verwimp Vorselaar
Kiwanis Sint-Niklaas Waasland vzw 
 Sint-Niklaas
Kon. Kath. Turnkr. Moedig Mechelen
Kristoph Verrue Marke
Lamot Rosalia Wilrijk
Laporte Geert Waanrode
Larrange Annie Lo-Reninge
Lauwers - Louis Mechelen
Le Begge Renee Mechelen
Lemaire Suzanna Zedelgem
Leman Natacha Marke
Lievens Gilberte Koekelberg
Lindekens Mariette Deurne
Lisette Roosen Linter
Listel vzw Hasselt
Llano Raimond Westerlo
Lodewyckx Johan Schoten
Loopmans Lisette Brecht
Luystermans Elisa Mechelen
Marc Brants Antwerpen
Maria A G Verhulst Bruxelles
Maria Van Craendonck Mol
Marien Jozef Westerlo
Mark Van Den Wouwer Ramsel
Martens-Schroons Mechelen
Mathilda Mateusen Edegem
Matthys William Kruishoutem
Maurice Van De Putte Affligem
Melis - Baeten Olen
Melis Hildegard Westerlo
Mertens - Delputte  Jozef & Els 
 Schoten
Mertens Lisette Zoersel
Michiels Luc Lubbeek
Mireille Verbelen Izegem

Mollen Maria Berlaar
Mols - Steurs Westerlo
Moortgat Carine Sint-Jan-In-Eremo
Mortelmans Maurice Sint-Truiden
Mulleners Baudouin Tongeren
Mulleners-Coenen Tongeren
Neos Marke Kortrijk
Net Dvice Comm. V Liezele
Nevelsteen - Van Bylen 
 Zoerle - Parwijs
Neven Marc Linter
Nidasjtere vzw Itterbeek
Nijs Hilde Vosselaar
Nimmegeers - Deygers Merelbeke
Noordkaap Nico Schilde
Noordman-Claessens Wilrijk
NV E5-mode Sint-Niklaas
Olbrechts Monique Koksijde
Op De Beeck - Van Houtven 
 Antwerpen
Orlans Raymond Essen
Oudermans Patricia Schoten
PAJOTA Bvba Dilbeek
Paternotte - Stiennon Lembeek
Peere Carlos Brugge
Peeters Gerda Brasschaat
Pepermans - Dierens Mechelen
Peys Ria Zwijndrecht
Picart Paula Steenokkerzeel
Pierreux - De Jans Dilbeek
Pol Bossuyt Kuurne
Pol Craeynest Marke
Porres - Bormans Zemst
Potteau Joseph Heule
Provincie Vlaams-Brabant Leuven
Provoost Gilbert Nieuwpoort
Quartier Ann Heverlee
Quintens Lode Everberg
Remont - Mussen Maaseik
Renotec nv 
Rijken - Beckers Mol
Rillaerts - Van Campenhout Kontich
Rits - Vandecasteele Tervuren
Robin Alain Schaerbeek

Roelandt Arie Haaltert
Roelstraete Gilbert Menen
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Roza Willems Everberg
Ryken - Beckers Balen
Sabam CVBA Brussel
Sagaert Agnes Waregem
Sameys Jozef Olen
Schaltin Luc Mechelen
Schauwers Viviane Tongerlo
Schelfhout Lydia Kemzeke
Schietecatte - Librecht Oudenaarde
Schockaert Nico Herent
Schoors Angele Westerlo
Schroons Herman Waarloos
Seberechts - Marissen Wommelgem
Simoens - Bruyneel Oudenaarde
Six - Deltombe Ieper
Smet Ellen BV/BVBA Bornem
Smolders Jozef Herentals
Smolders Roger Westerlo
Sneijers Willy Hasselt
Sneyers Peter Westerlo
Sonja Arys Mechelen
Sonneville Antoine Gent-Zwijnaarde
Spiritus Maria Kortenberg
Sprenghers Jos Westerlo
St. Victorschool Dworp Dworp
Stadsbestuur van Bilzen Bilzen
Steenbergen Jacques Knokke
Stevens - Bervoets Schoten
Storkebaum Erik Lier
Stragier Antoon Uiterkerke
Suetens Annyta Lier
Tandartspr. R. Speleers BVBA 
 Berchem-Oudenaarde
Ten Beukel Bvba en cons. Marke
Theeten Franck Rixensart
Theuninck Freddy Zarren
Thoelen - Michiels Westerlo
Thomassen - Wyckmans 
 Maasmechelen
Toelen - Marzee Velm
Tondeleir Helena Zandhoven

Geen bloemen of kransen maar eventueel een Gebaar 
aan de als liGa belGië vzw.

via rekeninGnummer be28 3850 6807 0320 - biC bbrubebb 
met de vermeldinG “ter naGedaChtenis van …”

Meer en meer maken familieleden, die een uitvaart organiseren voor hun 
geliefden, van deze mogelijkheid gebruik!

Hiermede proberen ze hun respect voor onze werking uit te drukken en 
een bijdrage te leveren tot ondersteuning van lotgenoten getroffen door 
dezelfde ziekte.



Torfs - Onzia Rumst
Torfs Ann Westerlo
Trap Gerda Herentals
Ulens Maria Kessel-Lo
Uyttebroeck Imelda Linter
Van Asten Georges Westerlo
Van Bael Luc BVBA Westerlo
Van Caekenberghe Godelieve Ninove
Van Calster Maria Haacht
Van De Plas Paul Holsbeek
Van De Sande Marc 
 Heist-Op-Den-Berg
Van Den Berg Rosalie 
 Sint-Genesius-Rode
Van Den Bosch Dirk Wetteren
Van Den Bosch Emiel Merksplas
Van Den Broeck - Moris 
 St-Katelijne-Waver
Van Den Eynde Emiel Tongerlo
Van Den Eynde Ludwig 
 Deurne (Antwerpen)
Van Den Hauwe Tom Gent
Van Den Steen Frieda Brasschaat
Van Der Putten Oscar Sankt Vith
Van Der Straeten Patrick Opwijk
Van der Veken Jan Hulshout
Van Driessen Mieke Merelbeke
Van Elewyck Paul Wolvertem
Van Elsacker - Mortelmans 
 Zandhoven

Van Endert Jozef Lommel
Van Gucht - De Boeck Baasrode
Van Hauwaert en Mevr Petra 
 Ledegem
Van Hauwaert Valerie Kalmthout
Van Herck - Van Belleghem  Neerpelt
Van Hout - Peeters Herselt
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Looy - Van Loy Olen
Van Looy Marcia Muizen
Van Looy Veerle Bonheiden
Van Maldergem Catharina Leuven
Van Nimmen Marleen Wolvertem
Van Peteghem-Vandriessche Dilbeek
Van Puymbrouck Nancy Zwijndrecht
Van Rie Willy Galmaarden
Van Roy Willem Itterbeek
Van Thurenhout Rita 
 Sint-Katelijne-Waver
Van Tichelen - Deseure Kalmthout
Van Trimpont Dirk Geraardsbergen
Vande Velde Etienne Merksem
Vanden Bussche Cécile Gistel
Vandeputte - Bruyneel Oudenaarde
Vandeputte-Boeckx Ieper
Vandorpe Ann Tongerlo
Vanhove Elisabeth Grimbergen
Vankerckhoven Stijn Wiekevorst
Vanlerberghe Bart Tollembeek
Velghe Kristof  Kuurne

Verboven Jo Westerlo
Vercauteren Elsie Westerlo
Verdyck Hilda Brecht
Verhaegen - Dils O-L-V-Waver
Verhaegen Moniek Herentals
Verhelst - Vander Eecken 
 Watermael - Boitsfort
Verhulst Godelieve Marke
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Vinckier Bea Roeselare
Viviane Blontrock Oostende
Vollekindt - Meire  Kortemark
Weijtjens - Pieters Bocholt
Wijkfeesten Westerlo
Willems Everberg
Willems Mia Antwerpen
Winne Monique Brugge
Wittens Josephine Bonheiden
Wittorski Henri Boncelles
Wouters - Peeters Westerlo
Wouters - Taels Geel
Wouters Jozef Westerlo
Wouters Patrick Heist-Op-Den-Berg
Wouters-Steurs Westerlo
Wyckmans Gilberte 
 Sint-Genesius-Rode
Wyckmans Maria Humbeek
Wylin Kim Harelbeke
Wynants - Van Den Eynde Westerlo
Zingend Nabij Marke



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 - BIC: BBRUBEBB.

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 - BIC: BBRUBEBB 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.

‘in MeMOriAM’ gift

Memories make us who we are 
They are a celebration of life and tell our stories

Misschien overleed een dierbare aan ALS, of misschien zorgde je voor iemand met die ziekte en is voor jou een do-
natie een zinvolle manier om deze persoon met respect te herinneren en te herdenken. 
Hierbij geven we je enkele tips om je geliefde met respect te herdenken. 

1. Schenk een gift op de verjaardag van je dierbare overledene of doneer een regelmatige gift door het geven van 
een lopende opdracht aan je bank.

of 
2. Organiseer zelf een ‘in memoriam plechtigheid’ en nodig je familie en vrienden uit op een brunch, een koffie met 

gebakje, of eventueel een klein feestje waarop je de dierbare overledene nog een keertje in de bloemetjes zet, 
en vraag de genodigden of ze in plaats van een geschenk een gift willen doen aan de ALS Liga of één van haar 
fondsen. 

of 
3. Vraag je familie en vrienden om op je verjaardag een gift aan de ALS Liga over te maken als herdenking van je 

geliefde in plaats van een cadeautje te schenken. 

Hoe je die gift ook schenkt, en hoe klein of groot het bedrag ook is, je kan ervan verzekerd zijn dat het dankbaar in 
ontvangst zal worden genomen en dat het zinvol zal worden gebruikt voor één van onze projecten dat je zelf kiest.
Elke storting vanaf € 40 over een gans jaar is bovendien goed voor een fiscaal attest. Je krijgt ook voor elke gift, een 

aan jou persoonlijk gerichte dankbrief toegestuurd. 



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 ervan 
bij legaat nalaten aan de ALS Liga Bel-
gië, dan moet dit bij testament gebeu-
ren. Meestal schrijven mensen dit ei-
genhandig 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.
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 
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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 
opdracht krijgt om de successierech-
ten van Mimi te betalen, krijgt Mimi 
netto 7.500 euro meer. De ALS Liga Bel-
gië, 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 be-
taalt alle successierechten en 
houdt zelf 13.700 euro over, 
een waardevolle schenking 
waarmee de Liga ALS-patiën-
ten kan ondersteunen.

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

Maria wenst haar enige zoon 
Karel 1.000.000 euro na te 
laten. Bij een gewoon legaat 
krijgt Karel 778.000 euro net-

to en betaalt hij 222.000 euro successie-
rechten. Als Maria ook de ALS Liga Bel-
gië in haar testament opneemt, 800.000 
euro nalaat aan Karel en 200.000 euro 
aan de Liga, erft Karel netto 22.000 
euro meer. De ALS Liga België, die ge-
niet van een voordeliger tarief, betaalt 
alle successierechten en houdt netto 
14.400 euro over.



rilutek, een overzicHt
Riluzole, als medicijn bekend onder de merknaam Rilutek, is 
het enige geregistreerde medicijn dat bewezen effectief is 
bij de behandeling van ALS.  Het vertraagt de ziekte door 
de duur van het leven of door de tijd tot er mechanische 
beademd moet worden, te verlengen.  Het precieze mecha-
nisme van het geneesmiddel is niet duidelijk.  Men vermoedt 
dat de afbraak van zenuwcellen bij motorneuronziekten zo-
als ALS wordt veroorzaakt door een teveel aan glutamaat.  
Glutamaat is een neurotransmitter, een chemische stof die 
communiceert van de ene zenuwcel naar de andere.  Riluzo-
le remt de afgifte van glutamaat, wat mogelijk helpt voorko-
men dat de zenuwcellen beschadigd raken.  De behandeling 
met Riluzole geneest niet.  Het vertraagt slechts het ziekte-
verloop.  Het kan een voordeel zijn om zo vroeg mogelijk in 
de behandeling te starten met Rilutek.  Op die manier kan de 
tijd tot aan noodzakelijke tracheotomie, mechanische ven-
tilatie en/of de dood aanzienlijk uitgebreid worden, gemid-
deld 2 tot 3 maanden.
De klinische veiligheid en doelmatigheid van Rilutek in de 
behandeling van ALS werd voor het eerst aangetoond in 2 
overlevingsstudies, uitgevoerd tussen juni 1990 en decem-
ber 1994.  De resultaten van deze studies toonden aan dat 
Rilutek een overlevingswinst gaf tegenover het placebo, dat 
de optimale dosis 50mg 2 keer per dag was en dat het medi-
cijn veilig was met beperkte bijwerkingen. 

Op 12 december 
1995 keurde de 
A m e r i k a a n s e 
FDA (Food and 
Drug Adminis-
tration) het ge-
n e e s m i d d e l 
goed.  Begin 
1996 werd Rilu-
tek als medicijn 
gelanceerd door 
het bedrijf Rhô-
ne-Poulenc Ro-

rer.  Dit bedrijf fuseerde in 1999 met het Duitse Hoechst AG 
tot het nieuwe bedrijf Aventis.  Op zijn beurt smolt Aventis in 
2004 samen met het Franse Sanofi-Synthélabo tot het be-
drijf Sanofi-Aventis, sinds 2011 bekend onder de naam Sa-
nofi.
In juni 2002 wilde het Californische farmaceutische bedrijf 
Impax een generische versie van Rilutek op de markt bren-
gen.  Het ging er daarbij van uit dat het patent van Sanofi-
Aventis niet geschaad zou worden, aangezien het zou ver-
vallen in december 2002.  In januari 2003 kreeg Impax de 
goedkeuring om het generische medicijn op de markt te 
brengen.  Aventis stapte echter in december 2002 naar de 
rechtbank en blokkeerde de marketing van het medicijn in 
december 2002.  Een strijd rond het op de markt brengen 
van een generisch medicijn dat Riluzole bevat en voorge-
schreven wordt voor ALS werd zo voor de rechtbank ge-
bracht en uiteindelijk in 2007 in het voordeel van Sanofi-

Aventis beslecht. 
In 2009 nam Sanofi-Aventis het Tsjechische bedrijf Zentiva 
over, een bedrijf gespecialiseerd in generische geneesmid-
delen, en creëerde op deze manier het toentertijd derde 
grootste bedrijf voor generische geneesmiddelen in Europa.  
Op 7 mei 2012 gaf de Europese Commissie de toestemming 
om binnen de Europese Unie Riluzole Zentiva, de generische 
versie van Rilutek, op de markt te brengen.  Ondertussen zijn 
er meer generische producten op de markt.
Riluzole wordt in de meeste landen goedgekeurd voor de 
behandeling van ALS.  Er bleven echter vragen bestaan over 
het klinische nut wegens de hoge kosten en de bescheiden 
doeltreffendheid.  In het onderzoek “Riluzole for Amyotrop-
hic Lateral Sclerosis (ALS)/motor neuron disease (MND)” 
door Miller RG, Mitchell JD, Moore DH wordt de doeltref-
fendheid van Riluzole onderzocht als middel om het leven 
te verlengen, het gebruik van tracheotomie en mechanische 
ventilatie te vertragen, en het effect van Riluzole op de func-
tionele gezondheid te beoordelen.  Daarvoor werden de 
onderzoeksresultaten van 4 gerandomiseerde klinische stu-
dies onderzocht waaraan 1477 ALS-patiënten deelnamen.  
Riluzole 100 mg per dag leverde een verbetering op voor de 
homogene groep patiënten in de eerste twee proeven.  Er 
was ook een winst van 9% in kans op overleving van 1 jaar 
(49% in de placebo groep en 58% in de Riluzole groep), en 
een verhoging van de gemiddelde overleving van 11,8 tot 
14,8 maanden.  Uit de onderzoeksresultaten bleek ook dat er 
een klein gunstig effect was, zowel bulbair (met betrekking 
tot het verlengde merg, dat zich tussen het ruggenmerg en 
de hersenen bevindt) als op het functioneren van de lede-
maten, maar niet op spiersterkte.  Geconcludeerd wordt dus 
dat dagelijkse inname van Riluzole 100mg redelijk veilig is.  
Zoals bij de meeste medicijnen kunnen er zich bijwerkingen 
voordoen, met name in de vorm van leverproblemen, lon-
gaandoeningen of overgevoeligheid, en neutropenie (een 
tekort aan circulerende witte bloedcellen (neutrofiele gra-
nulocyten)).  Met Riluzole kan de overleving zonder tracheo-
tomie of intubering voor mechanische beademing bij ALS-
patiënten met ongeveer 2 tot 3 maanden worden verlengd.
Zoals elk medicijn heeft ook Rilutek voor- en nadelen.  De 
ene patiënten ervaart een verbetering bij het nemen van 
Rilutek, de andere verdraagt het minder goed en moeten 
de inname van het medicijn soms staken.  Het is met name 
belangrijk de leverfunctie-enzymen op te volgen tijdens de 
eerste paar maanden. 
Riluzole is geen perfect geneesmiddel en stopt het voort-
schrijden van ALS niet.  Sommige artsen onderschatten de 
voordelen en potentiële impact van Rilutek, maar het is be-
langrijk om weten dat het een rol speelt in de behandeling 
van ALS.  Gefundeerde richtlijnen voor de behandeling van 
ALS zoals ontwikkeld door de American Academy of Neuro-
logy (AAN) besluiten dat Riluzole veilig is en effectief in het 
vertragen van de vooruitgang van de ziekte.

ALS Liga: Goele Brughmans



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

Beslissen wanneer op te HouDen met werken
Voor vele pALS is de beslissing te moeten stoppen met wer-
ken één van de vele verschrikkingen om mee geconfron-
teerd te worden. De cruciale vraag die daarmee samengaat 
is: hoe weet ik wanneer het tijd is om mijn werk op te geven 
wegens mijn toestand?
Voor pALS die vlak voor hun pensioen zijn, of die toch al aan 
verandering dachten, moet de beslissing niet al te moeilijk 
zijn. Maar voor alle andere ALS-patiënten kan stoppen met 
werken een zeer zware impact betekenen, niet alleen psy-
chologisch, maar omdat dit in de meeste gevallen een groot 
verlies in de financiële situatie zal betekenen.
De uiteindelijke beslissing om te stoppen met werken hangt 
af van een heleboel factoren zoals de voor- of nadelen die je 
hebt om te blijven werken (financieel en psychologisch), de 
impact en de toename van je ziekte, de aard van het werk 
dat je doet,… Iemand met bureauwerk kan waarschijnlijk 
nog geruime tijd blijven doorwerken want er zijn ondertus-
sen heel wat hulpmiddelen en communicatiemiddelen voor-
handen om dit soort werk nog te kunnen uitvoeren. Maar 
voor personen die reizen, langdurig moeten rechtstaan of 

handenarbeid verrichten, kan het moeilijk en gevaarlijk zijn 
om zelfs maar een lichte spierzwakte te vertonen.
Deskundigen suggereren dat je best eerst praat met je arts 
over je vragen en je zorgen om te weten te komen wat de 
mogelijkheden zijn. Ook is het nuttig om met je werkgever te 
praten en samen na te gaan of je eventueel voor een andere 
job kan worden ingeschakeld of dat het misschien mogelijk 
is enkele aanpassingen aan te brengen aan je werkplaats, 
zodat je nog een tijd kan blijven werken. Voor deze vragen 
en eventueel voor een bemiddeling kun je ook terecht bij de 
geneeskundige dienst van je werkgever, het Idewe.  
Vooraleer je definitief stopt met werken neem je best ook 
contact op met de sociale dienst van je ziekenfonds. Die 
kan uitzoeken en berekenen hoeveel je ziekte-uitkering zal 
bedragen en of je eventueel nog recht hebt op bijkomende 
vergoedingen.
In elk geval is vooruit denken zeer belangrijk, omdat je ziekte 
progressief is.

ALS Liga: Bea Peeters

omgaan met Het onBekenDe
Ook als echtgeno(o)t(e) en zorgverlener van een ALS-patiënt 
is het zeer moeilijk om deze ziekte te aanvaarden, vooral om-
dat je bij deze verschrikkelijke ziekte je partner op zeer korte 
tijd meer en meer ziet aftakelen.
Er zullen harde dagen en mildere dagen komen.  Soms wil je 
de ganse dag wenen maar er zullen wellicht ook wel dagen 
zijn dat je alles beter aanvaardt en tracht om er niet tegen te 
vechten.  Dat is een deel van het verwerkingsproces.
Soms zitten ‘die traandagen’ in heel kleine dingen.  Bijvoor-
beeld door het openslaan van een fotoalbum.  Want leven 
met ALS laat je door een stroom van emoties gaan, vooral als 
je de partner en verzorger bent.
Onderzoek toont aan dat deze mensen, die zorgen voor an-
deren met een chronische ziekte, hun eigen fysieke en men-
tale gezondheid soms ook op het spel zetten.  Daarom is het 
zo belangrijk dat de zorgverlener voldoende zorg draagt 
voor zichzelf.

Verwerking voor de zorgverlener kan misschien betekenen 
te proberen om al het verdriet, emoties, angsten en gedach-
ten neer te schrijven.  Een dagboekje bijhouden waarbij je 
de gevoelens op een rij kan zetten.  Het voordeel van een 
dagboek is dat je na een tijd zal merken dat er toch een voor-
uitgang is in je verwerkingsproces.
Personen die niet graag schrijven zijn misschien meer ge-
baat bij een gesprekstherapie.  Praten over je diepste gevoe-
lens bij een gesprekstherapeut of psycholoog.
Ook belangrijk is om te praten of te schrijven over je dro-
men.  Want het is een feit dat je, als partner, ook jou dromen 
zal moeten aanpassen.  Dat je de toekomstige projecten zal 
moeten herformuleren en aanpassen.  Want zelfs simpele 
dingen worden nu plots een heel stuk moeilijker.  Deze nieu-
we aangepaste dromen zullen er zeker en vast toe bijdragen 
om de nieuwe situatie wat beter te leren aanvaarden.

ALS Liga: Bea Peeters

zie omzijDe: “als is DoDelijke zowel voor ouDeren als voor jongeren” en meDeDeling “social meDia”
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Like onsFacebook-profiel

als is DoDelijke zowel voor ouDeren als voor jongeren
De meeste wetenschappelijke studies stellen dat de gemid-
delde leeftijd voor de diagnose van ALS 55 jaar is. Ruim de 
helft van de pALS overlijdt binnen de drie jaar na diagnose.  
Meer en meer echter krijgen ook jonge mensen te maken 
met ALS.  De jongst bekende pALS, Cumo De La Cruz uit 
Californië, was slechts 8 jaar toen hij zijn diagnose kreeg.  
Cumo werd geadopteerd toen hij een week oud was en na 
vijf maanden vertoonde hij de eerste symptomen van ALS.
Dr. Eva Feldman, professor neurologie aan de universiteit 
van Michigan, heeft in haar 25-jarige loopbaan 260 artikels 
en 2 boeken geschreven over haar patiënten jong en oud, 
arm en rijk.  Haar jongste pALS was Bobby Suvoy, 15 jaar 
oud toen zijn benen het lieten afweten.  Tot slechts een jaar 

daarvoor was Bobby een gezonde sterke tiener geweest.  Hij 
werd bij meerdere dokters op verschillende plaatsen onder-
zocht.  Maar men kon alleen vaststellen dat hij na een half 
jaar volledig bedlegerig was en dat hij drie maanden later 
gestorven is.  Zijn ouders proberen over ALS te informeren 
met nadruk op het gegeven dat ALS geen ziekte is die alleen 
oudere mensen treft.
In onze eigen ervaring kennen wij een pALS die 15 jaar oud 
was toen hij de ALS-diagnose kreeg.  Hij overleed helaas na 
drie jaar, op zijn achttiende, aan zijn vreselijke ziekte.

ALS Liga: Bea Peeters

Beste vrienden,
Meer en meer gebruiken we de social media, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest... als extra communicatiemidde-
len.
“Social media zijn geen doel maar een middel. Maar wel het krachtigste middel als je je doelen en dromen wilt realiseren”, 
Huub van Zwieten.”
Die dingen hebben zeker een meerwaarde om korte, krachtige en activerende berichten te ontvangen en te sturen.
Uit cursussen en vormingsdagen van de overheid leren we dat die communicaties een uitlaatklep zijn voor vrienden 
onderling. 
Ook organisaties en overheden zelf, stappen mee in deze vorm van communicatie. Doch het gebruik ervan ziet er 
voor een organisatie als de ALS Liga even anders uit dan voor individuen onderling omwille van het specifieke karak-
ter zoals bv. de zware diagnose ALS. 
“Social media zijn geschikt om contacten te ontdekken en onderhouden, niet om relaties op te bouwen”, emile Peters.”
We leren uit die vormingen ook dat de social media voor verenigingen die te maken hebben met een diagnose als 
ALS en dus een grote impact betekenen op het gezinsleven, veel minder impact zullen hebben indien er niet een 
goede website als fundament bestaat.
Op een website kan men zoeken naar de geschikte informatie zonder de eigen privacy en anonimiteit bekend te 
maken.
En dat het werkt tonen de volgende cijfers aan: de ALS-website wordt per maand gemiddeld tussen de 12.000 en 
13.000 keer bezocht, met pieken van meer dan 1.600 bezoekers per dag en bijna 14.000 bezoekers per maand (zie 
grafiek).
“Daar waar geen macht is, vloeit kennis vrijelijk“, Godfried Boogaard.”
Dat is natuurlijk allemaal te danken aan jullie vertrouwen in ons werk en onze informatieverstrekking. 
Ook onze ALS-Nieuwsbrief speelt hierin een rol, vooral voor mensen die niet vertrouwd zijn met het internet, want 
hen sturen wij  gratis de Nieuwbrief toe.
Maar nogmaals wijs ik er op dat de social media hun plaats en functie hebben in onze moderne maatschappij en zij 
zijn hieruit niet meer weg te denken, dus ook niet door de ALS Liga. Belangrijk is wat we zien en wat we meten maar 
nog belangrijker is wat we NIET zien en WEL weten.
“Social media bestaan eigenlijk niet. Het zijn gewoon media. Wat mensen ermee mee doen maakt het social....of a-social”, 
jerry van den Broeke.” 

https://www.facebook.com/alsliga.belgievzw#!/pages/ALS-Liga-Belgi%C3%AB-vzw/276968789043325?fref=ts
https://www.facebook.com/alsliga.belgievzw




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  

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’, …

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/of het Frans, andere talencombinaties zoals… naar het Duits zijn eveneens welkom om 
onze website DRINGEND te vertalen. Het vertalen mag gerust van bij je thuis. Je hoeft je niet te verplaatsen naar ons 
kantoor te Leuven. De contacten gebeuren hoofdzakelijk per e-mail en telefonisch. Daarnaast zijn we ook dringend 
op zoek naar vertalers die wel naar het secretariaat willen komen om teksten te vertalen vanuit het Engels naar het 
Nederlands of omgekeerd.

mailto:info@alsliga.be
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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 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

vrijwilliger gezocHt: social 
meDia!!

Heb jij een creatief brein? 
Ben je goed met de pc? 

Ben jij sociaal aangelegd? 
Beschik jij over gevorderde kennis van 

de social media?

Dan ben jij de geschikte persoon om in 
samenspraak met ons de social media 
van de Liga bij te werken & up-to-date 
te houden!! Dit kan enkel vanop het 
ALS-secretariaat.

Voor meer info: 
016-23 95 82 of info@alsliga.be

Like ons

Facebook-profiel
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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
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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 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 - BIC: BBRUBEBB 
 

 
 

 

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 - BIC: BBRUBEBB 

‘A cure for ALS’

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

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
www.alsliga.be
Openingsuren:
ma., di., do. en vr. van 09.00u tot 16.00u
Woensdag is het secretariaat GESLOTEN
Langskomen is altijd op afspraak
Coördinator +32(0)496-46 28 02
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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 - BIC: BBRUBEBB

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!

Onder de Hoge Bescherming van H.M. de koningin
Lid van de Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen
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http://www.middelpunt.com/nl/verblijf-1.htm
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