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A cure for ALS

Tot voor kort bestond er in België nog geen in ALS gespecialiseerd zorghotel. Dankzij het 
initiatief en de jarenlange inzet van de ALS Liga is er nu het zorgverblijf Middelpunt. In 
Middelpunt te Middelkerke, kunnen onze pALS (patiënten met ALS) terecht voor een 
vakantie, een weekendje weg of een langer verblijf, in een omgeving die volledig 
aangepast is aan hun noden en waar de klok rond gespecialiseerde zorg aanwezig is. 
Zeelucht, de rolstoeltoegankelijke zeedijk en het aangepast gemeentelijk zwembad zijn 

maar enkele van de ingrediënten die garant staan voor een echt vakantiegevoel. 

Wij willen voor iedere pALS een onvergetelijk verblijf in Middelpunt mogelijk maken. Met 
dit doel werd het MaMuze fonds opgericht. Het MaMuze fonds ondersteunt ALS-patiënten 
ter plaatse. Hun familie, vrienden en verzorgers kunnen op adem komen en de zorgtaak 
voor even aan anderen overlaten. In Middelpunt worden, naast een aantal relaxatie- en 
verwentherapieën, ook tal van ontspanningsmogelijkheden en hulpmiddelen aangeboden. 
Zo zorgen we voor een vakantiegevoel voor onze gasten. Op elke verdieping is een 
badkamer met Parkerbad voorzien. Ontspannen kan in de lounge of op het buitenterras. 

Ook vergaderruimtes voor seminaries, meetings en presentaties werden voorzien.

Dankzij het                       fonds maken we dit alles mogelijk voor onze pALS.

Vakantie, de batterijen opladen en ontsnappen aan de dagelijkse sleur, we hebben er 
allemaal af en toe nood aan. ALS-patiënten kunnen niet zomaar hun koffers pakken en 
vertrekken. Wij nodigen u uit om, samen met ons, de pALS een zorgeloos verblijf te 
schenken en hen even hun dagdagelijkse strijd te doen vergeten. We willen met 
Middelpunt mooie dagen maken voor onze pALS. Elke gift is belangrijk en maakt een 
verschil. Voor uw gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. Voor grote giften krijgt u 

een extra certificaat en een erevermelding.

Bronzen Gift: 2.500€
Zilveren Gift: 5.000€

Gouden Gift: 10.000€
Diamanten Gift: 15.000€
Briljanten Gift: 25.000€

Platina Gift: 50.000€
Rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

met vermelding: ‘MaMuze’fonds

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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‘A cure for ALS’

Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij 
bij het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen 
in het daarvoor bestemde fonds.  Hiermee garanderen wij onze schenkers 

een correcte bestemming van hun financiële steun.

‘A cure for ALS’

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 ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 

mamuze

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 per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

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,
Op 21 juni wereld ALS-dag vond de 
opening van het ALS-zorgverblijf Mid-
delpunt plaats.  Wij danken hierbij alle 
investeerders die dit project mede 
mogelijk hebben gemaakt van harte.  
Zonder hun gulle ondersteuning zou 
dit project, onze droom, nooit verwe-
zenlijkt kunnen worden.  Het verloop 
van deze dag vindt u verderop in deze 
NB.  Dit uniek moment met aanwezig-
heid van onze Koninklijke hoogheid 
prins Laurent is een gebeurtenis die 
voor eeuwig in het geheugen en het 
bestaan van de ALS Liga zal gegrift 
staan en is een steun en motivatie voor 
alle pALS.  Wij zijn hem hiervoor enorm 
dankbaar en werken er hard aan om de 
besproken engagementen naar de toe-
komst verder te zetten.

Ondertussen hebben we ons eerste 
ALS-contactmoment achter de rug.  
Het ganse weekend was een succes en 
een blij weerzien met sommige pALS 
die lijden aan een tragere vorm van de 
ziekte en met allen die zoveel moed en 
levenswil uitstraalden.  Een uitgebreid 
verslag vindt u eveneens in deze NB.  
Mijn speciale dank gaat uit naar alle 
sponsors die dit weekend via het Ma-
Muze-fonds mogelijk hebben gemaakt, 
De Nationale Loterij, Rotary Antwerpen 
Noord, Barco ea.

Op 20 juni is de ALS Liga erin geslaagd 
een unicum te verwezenlijken met 
onze actie en oproep ‘Like to strike ALS’ 
in het federaal parlement door mevr. de 
volksvertegenwoordiger Ine Somers.  
In oktober zal mevr. de volksvertegen-
woordiger Vera Van der Borght hetzelf-
de doen in het Vlaams parlement.  De 
ALS Liga wil te weten komen hoeveel 
middelen er worden geïnvesteerd in 
wetenschappelijk onderzoek en meer 
bepaald in dat naar ALS. 
Als burger hebben we het recht dat te 
weten en wij zijn van mening dat onze 
overheden toch ook moeten weten 
waaraan hun investeringen worden 
besteed.  Al onze internationale col-

lega–organisaties komen deze exacte 
cijfers wél te weten en maken deze be-
kend tijdens bijeenkomsten die dit on-
derwerp behandelen, alleen wij Belgen 
kennen ze voor ons land niet en dat 
terwijl we er al jaren met grote urgen-
tie naar vragen.

In onze stemmenacties ‘like to strike 
ALS’ & ‘3M-fonds’ danken wij alle sym-
pathisanten, pALS en hun families die 
voortdurend en met niet aflatende 
inzet meestrijden om de zo hard no-
dige stemmen, en de daaraan verbon-
den middelen, binnen te halen en ook 
danken wij alle mensen die een event 
organiseren ten voordele van de ALS 
Liga.  Het zijn jullie die dit alles voor 
onze Liga mogelijk maken want zonder 
jullie steun en gedrevenheid staan wij 
nergens, nogmaals hiervoor onze op-
rechte dank.

Ondertussen werken wij hard verder 
aan de ‘Like to strike ALS’ en wij hopen 
met heel ons hart dat we onze doelstel-
lingen zullen halen.  Actie voeren op dit 
terrein is nieuw voor ons en wij schrok-
ken toch even van de ervaring dat 
sommige ‘vijandige’ meningen onze 
integriteit in vraag stelden.  Wij werden 
in het verweer geduwd, maar ervoeren 
ondertussen tegelijk dat negatieve pu-
bliciteit ook publiciteit kan zijn want 
‘vriendelijke’ meningen duiken op om 
ons te verdedigen.  Welgemeende 
‘likes’ van betrokken mensen die over 
onze problematiek praten is wat wij 
nastreven, niet het kopen van likes van 
mensen die niet (willen) weten wat ALS 
is.  Maar, ik kan iedereen geruststellen 
én garanderen dat aan het eind van dit 
jaar de effectieve likes omgezet zullen 
worden in euro’s.  Het eventuele rest-
bedrag wordt overgedragen naar vol-
gend jaar zodat de 20.000 euro’s een 
feit worden en er al voor de donatie 
van volgend jaar geld kan ingezameld 
kan worden

Zoals de internationale ALS Alliantie 
ons opdraagt en de FDA ons aanbe-
veelt wenst de ALS Liga geen enkele 
vorm van concurrentiestrijd te voeren 
met organisaties / patientverenigin-
gen.  In het 18 jarig bestaan van de Liga 
is dat nooit zo geweest en dat zal ook 
nooit gebeuren.  De enige strijd die 
wij voeren is die tegen ALS.  Wij zul-
len nooit contact zoeken met sponsors 
en activiteitenorganisatoren van deze 
initiatieven.  Spijtig genoeg gebeurd 
dat andersom wel en worden onze 
sympathisanten / sponsors geregeld 
gecontacteerd door andere organisa-
ties en zelfs weggetrokken van de Liga.  
Dit gebeurt zowel door initiatieven uit 
binnen- en buitenland en door organi-
saties van diverse aard.  Alle informatie 
op onze site is gratis te delen en te ver-
spreiden maar dat geldt uiteraard niet 
voor onze logo’s, slogans, gadgets, ea.  
Natuurlijk begrijpen we ook dat we 
door de jarenlange gestructureerde 
werking van de Liga veel aandachts-
punten behandelen die de nodige 
belangstelling wekken maar goede 
afspraken maken kan vele onduidelijk-
heden uitsluiten.  Ons motto ‘door en 
voor patiënten’ is onze leuze.

Naar aanleiding van onze mediaspot 
voor Wereld ALS-dag kregen wij ook 
een aantal eerder negatieve commen-
taren.  Sommigen vonden de spot met 
Timmy Putzeys te schokkend om mee 
naar buiten te treden.  Wij nemen die 
kritiek ernstig en willen onze keuze 
daarom expliciet verdedigen.  In het 
artikel daarover op pagina 4 lichten 
wij onze overwegingen in verband met 
ALS verder toe.

De nieuwe eindejaarmediacampagne 
komt eraan en het zal opnieuw een 
knaller worden waardoor wij hopen dat 
nog meer mensen bewust zullen wor-
den van het bestaan van ALS.  Reacties 
en ideeën zijn en blijven nog steeds 
welkom.

Danny



Wereld alS-dag 21 juni 2013 in Middelpunt

Voor een breed publiek van genodigden opende presenta-
tor Marc Pinte de plechtigheden met een welkomstwoord 
en met de aankondiging van de eerste spreker : Evy Reviers, 
directeur van de ALS Liga.  Evy verwelkomde iedereen en 
schetste vervolgens de dramatische impact van ALS op de 
patiënt, zijn familie en de omgeving.  Een droevig verhaal 
van uitzichtloosheid en dreigende depressie.  De conclusie 
kan alleen maar zijn dat het noodzakelijk is dat de patiënt, 
de verzorgende partner en de kinderen er even tussenuit 
kunnen om nieuwe energie op te doen.  En dat is wat de 
ALS Liga mogelijk wou maken.  Een droom werd een con-
creet plan en uiteindelijk een initiatief samen met Pierre 
Breyne van Dienstencentrum Gid(t)s.  In december 2007 
werd ALS DAN opgericht en werden de startvergaderingen 

gaandeweg ook gevuld met concreet opbouwwerk.  Daar-
naast was er ook heel wat onderhandelingswerk te verrich-
ten in Brussel bij de federale en de gewestelijke overheids-
instanties.  Een titanenwerk dat ook veel tijd in beslag nam 
aangezien het resultaat nu pas, op 21 juni 2013, op Wereld 
ALS-Dag, voorligt.  En nu wij hier allen klaarstaan om het 
zorgverblijf Middelpunt in detail te bekijken mag de zon 
ook beginnen schijnen.  De slotmijmering luidt: wat kan er 
mooier zijn dan mensen te steunen in hun droevigste mo-
menten.  Wij hopen dan ook dat velen hun sympathie voor 
Middelpunt levend zullen blijven houden.

Hierna kondigde Marc Pinte een muzikaal intermezzo aan, 
zangeres- violiste Chantal Krekels met pianobegeleiding.  
In de loop van het programma traden zij drie keer op met 
werk van Boccherini, Dvorzak en Shostakovich (die zelf ALS-
patiënt was) en met de liederen : ‘Climb every mountain’, ‘So-
mewhere’ en ‘Edelweiss’.  Later zouden wij Chantal ook nog 
aantreffen in een gang, spelend op een harp.

De volgende spreker was Philip Vanneste, gedelegeerd be-
stuurder van Dominiek Savio en ondermeer ook van Dien-
stencentrum Gid(t)s.  Philip sprak mooie woorden uit van 
dank voor Danny Reviers en Pierre Breyne, twee koppige 
werkers die met hun groot doorzettingsvermogen Middel-
punt mogelijk hebben gemaakt.  Daarna relativeerde hij 
de trots over het project een beetje, omdat het immers al 
lang een grote noodzaak was!  Alle stappen zijn trouwens 
nog niet gezet want voorlopig is de zorgtoediening slechts 
mogelijk door het inzetten van lokale steun van huisartsen 
en van het Wit-Gele Kruis.  ALS-patiënten hebben voorlopig 
nog steeds de hulp van hun mantelzorgers nodig.  Toch sprak 
Philip in dankbaarheid want de inzet van veel mensen met 
veel energie, de financiële middelen en het ondernemers-

schap leidden tot 
grote resultaten.  
Daarna werkte Phi-
lip een reuzenlan-
ge lijst bedankjes 
af waarin hij zeker 
niemand over het 
hoofd wilde zien.  
Daaruit kon de 
aandachtige luis-
teraar afleiden wat 
een hels karwei er 
in die periode op 
de grond van Mid-
delpunt was afge-
werkt.  Maar afslui-
tend kwam Philip 
toch terug bij de-
zelfde twee namen: 
Danny en Pierre, 
zonder wie dit pro-
ject in deze vorm 
nooit mogelijk zou 
zijn geworden.

Na de volgende 
m u z i e k b i j d r a g e 
interviewde Marc 

Pinte onze aanwezige ambassadeurs over hun ‘ALS geschie-
denis’.  Leah, tien jaar ambassadeur, zag een neef drie jaar 
aan ALS lijden en sterven en dat kan ze nooit meer vergeten.  
Marleen was zelfs ambassadeur voor Leah begon.  Zij wil er 
volledig voor gaan omdat ALS nog te weinig bekend is.  Zij 
noemt de ALS Liga haar kindje.  Mong kon natuurlijk niet 
achterblijven en noemde zich BV dank zij de ALS Liga.  Zijn 
vader overleed aan ALS en vooral de lange aanloop naar de 
diagnose bleef hem bij omdat de huisdokter zijn gelijk haal-
de tegen het advies van neurologen in.  Mong beloofde om 
bij zijn volgende verschijning tijdens het patiëntenweekend 
in zijn teksten alle uitspraken bijeen te sprokkelen die Danny 
uit zijn vel zullen doen springen.  Marc sloot af met enkele 
woorden over zijn eigen ambassadeursrol.  Erik Goris was 
aanwezig als deelnemer aan de indrukwekkende spot voor 
de radio- en tv-boodschap voor de Wereld ALS-dag.  Kate 
Ryan was virtueel aanwezig via een videoboodschap.

 >>>



>>> En toen startte het geroezemoes want op de parking 
werd de komst van prins Laurent aangekondigd.  En toen 
de eregast tenslotte de zaal betrad stonden alle genodigden 
recht om hiervan toch iets kunnen op te vangen.  Evy stelde 
de prins kort voor en onmiddellijk ontving hij muzikale bloe-
men.  Uw verslaggever keek met belangstelling toe hoe ge-
luidstechnici grote micro’s op stokken door de lucht deden 
zwaaien om toch maar geen zucht van de prins te missen.

Middelpunt werd plechtig geopend met de gezamenlijke 
schaarknip van de prins, Evy en mevrouw de burgemees-
ter.  Een prachtig plaatje voor de geschiedenis!  Vervolgens 
bezochten de genodigden in vier groepen de gebouwen.  
De prinselijke stoet ging voorop en nam ruim de tijd.  Later 
bleek dat de prins zich zeer geïnteresseerd toonde, regelma-
tig vragen stelde en demonstraties wilde zien van de moge-
lijkheden van het nieuwe gebouw.  De ontmoeting met de 
pers werkte hij professioneel af door de aandacht te vestigen 
op gastvrouw Evy in plaats van op zijn eigen persoon.  Zelf 
was ik ook enorm onder de indruk van het gebouw zowel 
qua indeling als qua mogelijkheden.  Het hart van het ge-
bouw is een nieuw soort kloostertuin waarrond de gangen 
met kamers gebouwd zijn.  Zowel op de 1e als op de 2e ver-
dieping is er permanente inkijk in alle gangen zodat de tuin 
steeds het centrale hart is van alle activiteiten.  De kamers 
bestemd voor ALS-patiënten zijn ruim en uiterst functioneel 
ingericht.  De badkamer is heel ruim zodat bijkomende ver-
zorgingsapparatuur gemakkelijk kan bijgeschoven worden.  

Bovendien heeft het gebouw ook speciale energiezuinige 
eigenschappen en van opzet en uitwerking een mijlpaal in 
de recente Belgische zorggeschiedenis.

Tijdens de daaropvolgende receptie was er uiteraard veel 
stof tot nadenken en volop gelegenheid om over dit alles 
na te kaarten.  De aanwezige patiënten waren onder de in-
druk en zagen de waarde van Middelpunt duidelijk in.  Ook 
de andere bezoekers beseften dat zij iets bijzonders hadden 
gezien.  Middelpunt verdient alle steun en kan uitgroeien tot 
een wondertuin met een warm kloppend hart voor ALS.  Het 
deed mij terugdenken aan de woorden van Mong toen hij 
vaststelde dat vanaf vandaag de zon ook werkelijk binnen 
in ons scheen.  Even later kwam er nog een oproep aan de 
patiënten om samen met de prins te poseren voor een foto.  
Die foto prijkte enkele uren later reeds achter de rug van 
Martine Tanghe, die een reportage over Middelpunt en de 
Wereld ALS-dag inleidde.  Net voor zijn vertrek was de prins 
ook nog getuige van de overhandiging van een cheque van 
ruim 70.000 euro vanwege de vrienden van Miel Boeckx die 
een buurthappening georganiseerd hadden.  Lekkere cate-
ring en geanimeerde gesprekken leidden naar het einde van 
een indrukwekkende ALS Wereld-dag 2013.  Wij hopen dat 
Middelpunt een tuin van rust en harmonie mag worden die 
vele patiënten en hun families mooie dagen zal bezorgen, 
dagen waarin hun leven met ALS bijna zorgeloos wordt!

ALS Liga



leven en overlijden Met alS
Tijdens de opening van het zorgcentrum Middelpunt op 
de Wereld ALS –dag vingen wij enkele kritische stemmen 
op over onze mediaspot van 2013.  Zo werd o.a. gezegd 
dat de spot met de familie van Timmy Putzeys te hard of 
te confronterend zou zijn.  Ik wil hierbij vooraf duidelijk 
stellen dat wij kritiek – zowel positieve of negatieve die 
ons ter ore komt steeds ernstig evalueren.  Ook deze op-
merking zette ons aan het denken en een reactie lijkt ons 
zinvol.  Natuurlijk zijn de spot en de boodschap van de 
mediaspot hard, maar dat is de realiteit van ALS ook.  ALS 
is nu eenmaal geen ziekte die met een aspirine en enkele 
weken rusten kan worden opgelost.  Indien dat zo was, 
zou de ALS Liga België simpelweg niet bestaan en zou er 
ook helemaal geen mediaspot nodig zijn.  Om in de me-
dia tussen alle andere nieuwsfeiten indruk te maken zijn 
sterke beelden nodig en een indringende realiteit.  Aan-
gezien wij voor onze spot slechts een beperkte zendtijd 
krijgen, moet een enkele kijkbeurt volstaan om de bood-
schap over te brengen.  Een ‘zachte’ spot wordt niet opge-
merkt want de kijker is vaak gehard en gewend aan rauwe 
beelden.  Afghanistan, Irak en de Gazastrook bijvoorbeeld 
hebben de kijkers gehard tegen wrede beelden.  We kun-
nen dat betreuren, maar niet negeren.

Een ander aspect van onze beschouwing betreft de situ-
atie van onze pALS.  Zij moeten een loodzware diagnose 
verwerken en weigeren om daarna ook nog eens betut-
teld te worden.  Zij weten dat hun kansen op genezing zo 
goed als onbestaand zijn en eisen dat hun ziekte een pri-
oritair probleemstatuut krijgt.  Daar moeten wij aandacht 
voor hebben en voor ijveren.  Wij moeten de problemen 
van onze pALS met prioriteit en grote urgentie bespreek-
baar maken, en dat kan alleen met het verspreiden van de 
juiste informatie.  Het is onze missie om de realiteit van 
onze pALS te tonen en solidair met hen zijn.  En die reali-
teit is vaak net niet datgene wat mensen het liefste willen 
horen en zien. 

Onze spot voor Wereld ALS-dag 2013 biedt de toeschou-
wer een onverbloemde kijk op het leven van Tim Putzeys 
en zijn familie.  Wij zijn hen dankbaar voor de moed en 
voor de warmte die zij uitstraalden.  Zij toonden zich be-
reid om de realiteit van ALS in hun gezin naar buiten te 
brengen en wij steunen hen daarin volledig.  Wij zijn trots 
op hen omdat zij bereid waren om mee te werken aan 
deze spot en omdat zij met hun engagement vele mensen 
stof tot nadenken geven.  Ook andere pALS en hun fami-
lies blijven zich actief inzetten.  Het is de taak van ons allen 
én de misie van de ALS Liga om het isolement dat door 
ALS veroorzaakt wordt te bestrijden en te doorbreken.  
ALS is een verschrikkelijk gemene vijand, en in de strijd 
daartegen moeten wij alle middelen inzetten, ook al zijn 
er soms sympathisanten die over sommige van die mid-
delen huiverachtig staan.

In de Campuskrant van 26 juni 2013 vinden wij een artikel 
dat precies ingaat op de realiteit van de doodzieke patiënt.  
In het artikel geeft auteur Wouter Verbeylen de woorden 
weer van Goedele Van Edom die tien jaar ervaring heeft 

als pastor op de oncologische afdeling van een ziekenhuis.  
Het artikel heeft als titel ‘Doodsangst bespreekbaar maken 
geeft ruimte om te leven’.  Het meest markante citaat, dat 
ook in het vet uitgelicht wordt, luidt als volgt: ‘Door het 
onderwerp te vermijden, helpen omstanders kankerpati-
enten niet.  Ze duwen ze met hun angst in het isolement.‘  
Laat dan de aard van kanker een welbepaalde eigenheid 
hebben, toch is het mogelijk om het bedreigende karak-
ter ervan met dat van ALS te vergelijken.  Onze pALS on-
dergaan hun aftakeling in volle bewustzijn.  Ongetwijfeld 
gaan hun diepste innerlijke dialogen met zichzelf vaak 
over sterven en over de intentie of de wil om de eigen 
dood te (kunnen) kiezen.  Door op te treden als gespreks-
partner wil de ALS Liga België pALS steunen en voor hen 
getuigen naar de buitenwereld.

Bedenkingen over de dood en over wilsintenties daarom-
trent zijn vandaag veel minder controversieel dan ooit te-
voren.  De huidige discussies over de aanpassing van de 
euthanasiewetgeving tonen dat overduidelijk aan.  Politie-
ke partijen leggen hun standpunt vast en aarzelen er zelfs 
niet voor om daarmee naar stemmen te hengelen voor de 
volgende verkiezingen.  De posities in de discussie begin-
nen vaste vorm te krijgen.  De noodzaak tot een aanpass-
sing van die wet van 2002 wordt grotendeels veroorzaakt 
door het feit dat de toepassing ervan niet probleemloos 
gebleken is.  Wilsbekwaamheid bleek in de praktijk een 
moeilijk concept en ondertussen zijn er ook doelgroepen 
omschreven die mogelijks ook mee in de euthanasiewet 
opgenomen moeten worden.  Bekommernis voor het lot 
van de meest kwetsbare mensen is een verantwoordelijk-
heid die onze maatschappij mee moet dragen en dat is ze-
ker heel waardevol.  Wim Distelmans, professor palliatieve 
geneeskunde en dokter Marc Cosyns van de universiteit 
Gent zijn maar een paar van de deskundigen die het de-
bat voeden met veel waardevolle en op veel praktijkken-
nis gebaseerde stof tot reflectie en debat.

Of een en ander nu problematisch is voor pALS is een 
andere zaak.  In de meeste gevallen behouden pALS tij-
dens het ziekteverloop hun volledige geestelijke vermo-
gens en komt hun wilsbekwaamheid niet in het gedrang.  
pALS zijn in staat om voor zichzelf te bepalen waar voor 
hen de grens van het draaglijke lijden ligt.  En als zij dan 
ooit kiezen voor levensbeëindiging zullen de bepalingen 
van de op dat moment vigerende euthanasiewet hoogst-
waarschijnlijk geen enkele hindernis vormen.  Wellicht is 
de juiste omschrijving van de laatste beslissing van pALS 
deze: ‘zij kiezen zelf het moment van hun afscheid’.  Samen 
met hun geliefden stellen zij bewust de laatste daad van 
hun leven.  En ondanks de pijn van het afscheid kunnen 
zij in vrede en harmonie hun lichaam verlaten.  De indivi-
duele strijd tegen ALS is een ongelijk gevecht maar het af-
scheid van onze pALS is geen nederlaag wanneer het lief-
devol plaatsvindt.  De ALS Liga eert de pALS die overlijden 
door haar gevecht tegen ALS verder te blijven zetten daar 
waar individuele levens de strijd niet langer meer kunnen 
voeren of verdragen.



rWS-Hangertje
Sinds 28 Mei 2013 kan je bij RWS een hangertje krijgen waar belangrijke (medische) infor-
matie kan opgeslagen worden. Hier volgen een paar praktische richtlijnen:
Indien je lid bent van RWS is het juweeltje gratis, zoniet betaal je 20€.
Elk hangertje is uniek en klaar voor gebruik, je kan het zelf registreren met behulp van een 
computer en smartphone, maar je kan dit ook door MediBling laten doen mits een kleine 
meerprijs.
Om uw registratie zo doeltreffend mogelijk te kunnen invullen hebben we een aantal ge-
gevens van u nodig, zoals de naam en telefoonnummer van een contactpersoon in geval 
van nood en/of een belangrijke boodschap voor de hulpverleners. Vergeet ook niet om een 
duidelijke foto toe te voegen aan je bestelling !
Elk hangertje is voorzien van een roestvrijstaal bolletjes ketting. Je hebt daarbij de keuze 
tussen 3 lengtes :

50cm of 70cm (om rond de hals te dragen).
10cm (om te bevestigen aan een kledingstuk - of als sleutelhanger).

We raden je in elk geval aan dit juweel op een zo zichtbaar mogelijke plaats te hangen zodat hulpverleners het snel 
kunnen vinden !

Hoe aanvragen? 
Vul het formulier die je vindt op http://www.rws.be/web/over-rws/rws-hangertje/ (link onderaan de informe-
rende tekst) en stuur het samen met een duidelijke (pas)foto naar RWS, Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Ant-
werpen. Tél.: 03 272 51 63 tijdens de daguren - émail: info@rws.be

ine SoMerS en vera van der BorgHt vragen in Het parleMent grotere 
inSpanningen voor onderzoek naar alS
Aan de vooravond van Wereld ALS-Dag 
op 21 juni riep Open VLD kamerlid Ine 
Somers het parlement op om meer 
aandacht te schenken aan het onder-
zoek naar de oorzaken en de behan-
deling van ALS.  Zij vroeg minister van 
volksgezondheid Laurette Onckelinx 
om meer budget vrij te maken voor 
deze dodelijke aandoening.  Daarnaast 
vroeg Somers een versoepeling van de 
strenge criteria voor onderzoekssubsi-
dies naar zeldzame ziektes.  Ook om-
kaderingsinitiatieven, zoals het eerste 
ALS-zorgverblijf Middelpunt dat op 21 
juni zijn deuren opende in Middelker-
ke, wil Somers beter en sterker onder-
steund zien.  Zij richtte zich bovendien 
tot al haar collega-parlementsleden 
en vroeg hen om de Like to Strike ALS 
facebook-actie van de ALS Liga te on-
dersteunen.  Voor elke Like van de face-
book-pagina van de ALS Liga wordt 1€ 
gedoneerd aan wetenschappelijk on-
derzoek.

Concreet wilde Ine Somers weten wat 
er in België precies gedaan wordt op 

het vlak van onderzoek naar een be-
handeling voor en het vinden van de 
oorzaken van deze ziekte, of er mid-
delen van het Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek geïnvesteerd worden 
om de behandeling van ALS te onder-
zoeken en om welke onderzoeken het 
gaat.

Minister Onkelinx stelde dat de univer-
siteiten met overheidssteun de ziekte 
succesvol onderzoeken.  Ook het Euro-
pees geneesmiddelenbureau zet vaart 
achter het onderzoek naar geneesmid-
delen, die volgens Onkelinx betaalbaar 
gehouden moeten worden.  Daarnaast 
liet de minister weten dat ze de pati-
enten zo goed mogelijk probeert te 
ondersteunen, onder meer door het te-
rugbetalen van mobiliteitshulpmidde-
len.  Daartoe is op de Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid van 24 
juni akkoord gegeven voor het oprich-
ten van de werkgroep “Hergebruik van 
hulpmiddelen voor personen met een 
snel degeneratieve aandoening zoals 
ALS” met als doel het uitwerken van 

operationele voorstellen. 

Op de concrete cijfers van de bedra-
gen waarmee België zich in zijn weten-
schappelijk onderzoek naar ALS enga-
geert, is het nog wachten.

In navolging van Wereld ALS-dag wer-
den ook in het Vlaams Parlement vra-
gen gesteld over het ALS-onderzoek in 
Vlaanderen en de financiële middelen 
voor onderzoek naar de behandeling 
van ALS door Vlaams volksvertegen-
woordiger Vera Van der Borght.

Samengevat antwoordden Minister 
Vandeurzen en Minister Lieten dat er 
zowel fundamenteel als klinisch onder-
zoek naar ALS wordt verricht. 

Met name de onderzoeksgroepen van 
het VIB (Vlaams Instituut voor Biotech-
nologie) zowel aan de KU Leuven (KUL) 
als aan de Universiteit van Antwerpen 
(UA) voeren ALS-onderzoek uit. 

 >>> 

http://www.rws.be/web/over-rws/rws-hangertje/
mailto:info@rws.be


United in the world-wide fight against als/Mnd

>>> Deze beide groepen samen ont-
vangen jaarlijks meer dan een half mil-
joen euro aan dotatie voor ALS-onder-
zoek.  Bovendien steunt de overheid 
door financiering via het FWO (Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek) en 
het IWT (Innovatie door Wetenschap 
en Technologie ).  Het FWO steunde af-

gelopen 5 jaar 6 mandaten en 1 project 
voor meer dan een miljoen euro.  Het 
IWT steunt 4 doctoraatsbeurzen voor 4 
jaar voor direct ALS aan de KUL en de 
UA en 2 doctoraatsbeurzen die indirect 
verband houden met ALS aan de VUB. 

Tenslotte stelt men via een Europees 
initiatief (JPND) middelen ter beschik-

king voor de aanpak van neurodegene-
ratieve ziekten, waaronder ALS.

De ALS Liga zal deze vragen naar on-
derzoek en onderzoeksbudgetten ook 
stellen aan de Brusselse en Waalse mi-
nisters.  Later volgt meer uitgebreide 
informatie en eventuele actie.

overzicHt kliniScHe Studie, contactWeekend

Ter gelegenheid van het contactweek-
end hebben we vijf recente klinische 
studies geselecteerd en gepresenteerd 
namelijk:

•	 Stamcel studie US&Italië
•	 Stamcel studie Israël
•	 Ozanuzemab GSK
•	 Tirasemtiv Cytokinetics
Deze selectie beoogt een neutraal we-
tenschappelijk overzicht te geven.

Per studie vermelden we welke ALS-
patiënten, hoeveel pALS en waar ze 
deelnemen; we vernoemen welke pa-
rameters gemeten worden.  Vervolgens 
geven we kort informatie over het pro-
duct dat getest wordt.  De fase wordt 
besproken.  Tenslotte volgt per studie 
informatie over de voortgang.

StamcelStudie uS: NeuralStem faSe ii
In totaal worden 15 pALS die moeite 
hebben met lopen, maar nog zonder 
andermans hulp kunnen lopen, met 
een goede spraak- en ademhalings-
functie en die voldoen aan andere cri-
teria, ingesloten.  Door de complexiteit 
van deze studie wordt prioriteit gege-
ven aan mensen die vlakbij één van 
beide ziekenhuizen wonen (Ann Arbor, 
Michigan en Georgia, Atlanta)

De parameters volgen of injectie van 
deze stamcellen in het ruggenmerg 
veilig is.  Bovendien wil men meten 

en weten of het aantal toegediende 
stamcellen, dat hoger is dan bij de vo-
rige studie, een verschil uitmaakt.  De 
resultaten van deze vorige fase I studie 
waren bemoedigend.  Wel deden zich 
grote problemen voor met de afweer-
medicatie (immunosuppresiva).

De stamcellen zijn menselijke donor-
cellen.  Miljoenen cellen worden via 
een speciale techniek door een micro 
neurochirurg in het ruggenmerg inge-
spoten.  Men hoopt dat deze zich na 
de transplantatie enten in het ruggen-
merg, de neuronen beschermen en het 
circuit tussen neuronen herstellen; dit 
laatste stellen wij in vraag.

De insluiting van patiënten is gestart in 
mei 2013, de eerste resultaten worden 
verwacht vanaf april 2014.  De pALS 
worden gedurende 2 jaar na de trans-
plantatie van dichtbij opgevolgd. 

StamcelStudie italië: faSe i
In totaal kunnen 18 Italiaanse pALS 
deelnemen aan deze studie.  Ze vor-
men 3 groepen van elk 6 pALS met de 
minst mobiele patiënten in de eerste 
groep en de ambulante pALS in de 
laatste groep.  In deze veiligheidsstudie 
worden de bijwerkingen, MRI, en kwa-
liteit van leven vragen (Quality Of Life) 
verzameld en geanalyseerd. 

De stamcellen zijn embryonale, dus 
veelzijdige (pluripotente) cellen.  Het 

initiatief van deze studie gaat uit van 
een Italiaans instituut, niet van een 
commerciële firma.  Dezelfde trans-
plantatie techniek wordt toegepast als 
in de bovenstaande Amerikaanse stu-
die. 

Deze fase I studie bestudeert de veilig-
heid en de verdraagbaarheid van de 
stamcellen én de transplantatietech-
niek.

De eerste groep pALS die transplan-
tatie kregen in de onderrug is inmid-
dels klaar, omdat de resultaten als vol-
doende veilig aanvaard werden, gaf de 
overheid toestemming om met groep 
2, die transplantatie krijgen in de nek, 
te starten.

We hebben navraag gedaan bij de 
organisatie van deze studie, de pALS 
worden 3 jaar opgevolgd.  Vooraleer 
een volgende fase naar werkzaamheid 
kan starten, vragen ze nog minstens 3 
jaar geduld.

StamcelStudie iSraël: BraiNStorm faSe 
iia
In totaal worden 24 patiënten met spo-
radische ALS, minder dan 2jaar na de 
diagnose, in 1 ziekenhuis in Israël be-
handeld.  Bijwerkingen, en ALS-score 
worden gemeten en MRI en EMG wor-
den uitgevoerd.

 >>> 

http://www.alsmndalliance.org/


Al deze onderzoeken en meer vind je terug op onze website 
www.ALSLIGA.be onder de rubriek “Onderzoek”

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  

>>> De stamcellen zijn afkomstig van 
de patiënt zelf; om deze eigen cellen te 
kweken wordt een beenmerg punctie 
uitgevoerd voor de start van de stu-
die.  Deze cellen bevinden zich in een 
stadium tussen pluripotent en gedif-
ferentieerd.  Oplopende doses van 
stamcellen worden in het ruggenmerg 
en in de spier ingespoten.  Men gaat er 
vanuit dat deze cellen een bron zijn van 
neurotrofe (zenuwvoedende) factoren 
voor de al dan niet reeds aangetaste 
neuronen.

Dit is een veiligheidsstudie hoewel de 
firma over werkzaamheid spreekt met 
name in de tweede groep van 12 pALS.  
Alle pALS zijn immers al ingesloten en 
worden 6 maand opgevolgd.  De re-
sultaten worden verwacht tegen eind 
2013.  Vanaf 2014 hoopt men in Israël 
en/of in de US een studie te starten 
over de werkzaamheid, men over-
weegt ook Mexico.

ozaNuzemaB GSK Studie: faSe ii
Men wil 294 pALS insluiten in 37 centra 
wereldwijd, UZ Leuven en UMC Utrecht 
nemen deel.  Patiënten die minder dan 
30maand lijden aan krachtsverlies ko-
men in aanmerking.  Bijwerkingen, fy-
sieke conditie en spierkracht worden 
gemeten.  De ALS-score en QOL vragen 
worden afgenomen, bloednames zijn 
nodig.

Het testmiddel is een antilichaam ge-
richt tegen (Anti) NOGO A; NOGO A is 
immers een eiwit dat negatief is voor 
axonen (uiteinde zenuw) groei ter 
hoogte van de connectie met de spier.  
Zoals standaard vereist wordt, verge-
lijkt men het middel met placebo; de 
kans om placebo te krijgen is ½.  De 
pALS krijgen 2x per maand het middel 
toegediend via infuus.

De werking die men verwacht berust 
op een betere bezenuwing van de spie-
ren en op het stimuleren van connec-
ties tussen zenuwen en spieren.

Deze fase II studie verloopt in 2 stap-
pen.  Begin 2013 zijn eerst een groep 
van 20 pALS gestart; nadat deze resul-
taten voldoende veilig geacht werden 
is men in juni gestart met het werven 
van in totaal 274 pALS in meerdere 
continenten.

De studie analyseert vooral of het me-
dicijn veilig is maar ook of het doelma-
tig werkt.  In tegenstelling tot de stam-
celstudies zijn er in deze studie veel 
meer deelnemers. 

Alle pALS worden gedurende 1 jaar be-
handeld en gedurende 3 maanden op-
gevolgd.  De eerste resultaten worden 
verwacht vanaf mei 2015.

tiraSemtiv cytoKiNeticS Studie: faSe iiB
In de US, Canada en in een aantal EU 
landen (maar niet in België) kunnen in 
totaal 680 pALS deelnemen aan deze 
studie.  De parameters die worden ge-
meten zijn onder andere de ALS-sco-
re, bloedwaarden, de longfunctie en 
spierkracht.

Tirasemtiv is een skeletspieractivator 
die met name de spieren ondersteunt 
bij middelmatige inspanning zoals 
wandelen en praten.

Gedurende 3 maanden nemen de 
deelnemers 2 maal daags tabletten in 
variërende dosis.  Opnieuw bestaat de 
kans van ½ dat het testmiddel placebo 
(zonder actieve stof ) is. 

Deze IIB studie legt de nadruk meer op 
werkzaamheid dan op veiligheid; het is 
namelijk zo dat 3 fase I studies de vei-
ligheid bevestigden. 

De studie zal nog gedurende ongeveer 
6 maanden 180 pALS extra insluiten.  
Men verwacht de eerste resultaten 
vanaf maart 2014.

Uitgebreide informatie vind je op onze 
website / onderzoek.

Bron: ALS Liga: Anne Jolie

http://www.ALSLIGA.be
http://www.alsuntangled.com


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 voor men-
sen 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 ruimere publiek. Daar-
naast wordt wetenschappelijk onderzoek naar hun ziekte 
gefinancierd. Daarom volgen wij aandachtig de resultaten 
van dat onderzoek naar de aandoening. Vanuit deze func-
tie als onderzoekscommunicator verspreidt de ALS Liga de 
informatie via de website en nieuwsbrief, en worden er we-
tenschappelijke 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. 
Wij richten ons daarbij tot vorsers die zich in België specifiek 
toeleggen op deze ziekte, tot Belgische wetenschappers die 
er in het buitenland onderzoek naar verrichten, en tot toon-
aangevende internationale wetenschappers in het domein.

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 toe-
leggen op ALS, en Belgische wetenschappers die in het 
buitenland onderzoek naar ALS verrichten, worden uit-
genodigd om een aanvraag tot financiële steun aan het 
ALS-onderzoeksfonds te richten, ongeacht hun vordering 
in het carrièrepad (bv. professor, geneesheer-specialist, 
postdoc of doctoraatstudent onder supervisie van een 
promotor) of affiliatie (bv. universiteit, (universitair) zie-
kenhuis, erkend Neuromusculair Referentie Centrum). 
Daarnaast kan ALS Liga België toonaangevende internati-
onale wetenschappers identificeren en hen aanmoedigen 
voor steun vanuit het ALS-onderzoeksfonds te appliceren.
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 in-
dienen bij de ALS Liga door het verzenden van:
1. Een Engelstalig 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 be-
langrijkste publicaties).

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

 – 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?

2. Samen met een beknopte Nederlandstalige en Fransta-
lige samenvatting van dit document.

De ALS Liga België kan zelf toonaangevende internatio-
nale wetenschappers aanduiden en aanmoedigen om on-
dersteuning vanuit A cure for ALS te ontvangen.

mailto:info@alsliga.be


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

BE28 3850 6807 0320
BIC BBRUBEBB

ALS Liga België vzw
Rekeningnummer

vraag koStelooS* Bij leiF je leiFkaart aan!
Deze geplastificeerde LEIFkaart heeft het formaat van een bankkaart en met daarop de melding van de wilsverkla-
ringen die je verklaart te bezitten. De kaart is bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende 
garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijke wilsverklaringen en dat ze rekening houden 
met je documenten aangaande voorafgaande zorgplanning.

Hoe je leiFkaart BeStellen?
Je kan je LEIFkaart op 2 manieren bij LEIF bestellen.
•	 Je vult een formulier in met al je noodzakelijke gegevens (zie het formulier in het LEIFblad - 

vanaf de 6de druk - p.56) en verzendt het gefrankeerd naar 
LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel.

•	 Je bestelt de LEIFkaart online door te surfen naar www.leif.be

Wat Staat er op je leiFkaart ?
Je LEIFkaart bevat uiteraard enkel deze gegevens die je zelf wil.
Op de LEIFkaart staat je naam en alle wettelijke documenten waar-
over je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken.
Op de kaart kan ook de naam van je vertrouwenspersoon aange-
duid zijn met zijn telefoonnummer of mailadres. Hiernaast vind je 
een voorbeeld van hoe zo’n LEIFkaart er kan uitzien.

http://www.leif.be


contactMoMent 6 t/M 8 SepteMBer in Middelpunt

Vrijdag 6 september was D-day voor Middelpunt en de ALS 
Liga.  Voor het eerst zou het zorgverblijf zoveel gasten ont-
vangen, de tweede verdieping werd in gebruik genomen 
en het personeel stond voor een eerste weekend met volle 
bezetting.  De kernploeg was donderdag al neergestreken 
en de vrijwilligers kwamen nu aan en kregen hun instruc-
ties.  In de loop van de namiddag kwamen de pALS met hun 
begeleiders druppelsgewijs binnenstromen.  Allen werden 
zij begeleid naar de receptie, kregen er de nodige aanwij-
zingen en sleutels van Mia en werden met bagage afgezet 
in de juiste kamer.  Later zouden zij bij onze specialisten hun 
bijzondere behoeften en verlangens kenbaar maken.

Het dinerbuffet stond klaar om 18 uur, Evy heette iedereen 
welkom in Middelpunt, onze nieuwe thuis.  Zij hoopt om na 
het weekend veel opbouwende kritiek te mogen ontvan-
gen.  Bij het buffet vulden vrijwilligers de borden van de 
pALS.  Ambassadeurs Marleen, Leah en Erik waren de opval-
lende eregasten.  Later op de avond was er in de grote ver-
gaderzaal mogelijkheid om de wedstrijd Schotland-België 
te volgen in een supporterssfeer.  En daarna was het bedtijd 
wat bij pALS al eens moeilijk kan zijn.  De verpleegkundigen/
dokters, Anne, Danielle, Herman, Maddy, Mireille en Paul, 
stonden klaar om de nodige ondersteuning te bieden.

Op zaterdag konden de bezoekers ontbijten van 8 tot 10 
uur.  De rest van de vrije voormiddag werd besteed aan 
wandelen, genieten van een heerlijke massage of van een 
uitstapje naar de zeedijk.  De zon keek toe en zag dat het 
goed was en bleef de rest van de dag aanwezig.  De lunch 
vanaf 12 uur liep lekker lang uit en het eerste deel van de 

namiddag bleef in het teken van de zon staan.  De activitei-
ten liepen van wandelen tot fietsen en het alternatief was 
rusten of zonnebaden.  Vanaf vier uur openden de deuren 
van de grote vergaderzaal zich voor het inloopmoment met 
receptie.  Tijdens het inloopmoment konden sponsors zelf 
een inkijk nemen van de grootse prestatie die middelpunt, 
mede dankzij hun steun, geworden is.  Heel wat aanwezi-
gen waren vol lof over de realisatie van dit prachtig project.  
Ook aan spektakel was er gedacht met de aanwezigheid 
van Geert en Gino, twee fietsers op rollen, van Mong de 
presentator die het grote woord had, met op groot scherm 
het parcours van een wieler meerdaagse van liefst 4.000 ki-
lometer en met mooi uitgestald een mooie collectie aqua-
rellen van overleden pALS Andréa Matthijs.  Mong toonde 
zich een gewiekst presentator, sportjournalist, kunstkenner 
en volksmenner.  Uiteraard zat de sfeer er nu helemaal in en 
gonsde de atmosfeer van vragen en antwoorden.  Na hun 
fietsbeurt toonden Geert en Gino hun fietsen die sponsor 
Johan Museeuw hen geschonken had voor hun fietsmara-
thon ten bate van de ALS Liga.  Je kan al raden dat zij dat 
niet alleen gaan doen.  Pal daarnaast veranderden enkele 
aquarellen van eigenaar, ook ten voordele van de ALS Liga.  
En op het grote beeldscherm konden wij met onze ogen de 
route meevolgen naar de top van de Mont Ventoux.  Het 
daaropvolgende maal werd in een gezellige sfeer genoten.  
En daarna werden de tafels ontdekt, de benen gestrekt en 
de oren gerekt voor een concert van Mong en zijn vijfkoppig 
orkest.  En hij zong, grapte en grolde, bracht een indrukwek-
kend eerbetoon aan zijn vader die aan ALS overleed en zong 
enkele verrassende liedjes die door het orkest met >>> 



>>> mooie klanken werden begeleid.  Hij sloot af met Ama-
tore Rumba, plezier met een opbouwende boodschap.  Ve-
len dachten, “Dag Mong, houd je goed en tot volgend jaar!”.

Ook op zondag was de ontbijttafel overvloedig met lekkers 
naar ieders smaak.  Sommigen wilden nog eens naar zee en 
anderen dachten al aan het maken van hun koffers.  Lang 
duurde het niet vooraleer wij allemaal nog eens een laatste 
maal aan tafel mochten gaan zitten voor een lekkere hoofd-
schotel en een fijn dessert.  Daarna verhuisden wij allen naar 
de grote vergaderzaal voor ons wetenschappelijk sympo-
sium dat door Anne was samengesteld.  Drie boeiende Bel-
gische onderzoekers met internationale faam maakten hun 
opwachting.

Openingsspreker ULB professor Roland Pochet gaf een uit-
eenzetting over stamcellen en toonde via een aantal schema 
welke beloftevolle mogelijkheden die technisch inhouden.  
Hij sprak ook over alle mogelijke ethische bedenkingen die 
het dossier kunnen bemoeilijken.  Tweede spreker KUL pro-
fessor en onderzoeker Ludo Van Den Bosch gaf een overzicht 
van dierlijke modellen die gebruikt worden om specifieke 
ziekteherstellende technieken uit te testen.  Hij gaf ons ook 
een goed idee van welke onderzoekers in de Leuvense labs 
testen en experimenteren.  Hij kreeg diverse vragen en had 
een duidelijke mening over onderzoek naar zeldzame ziek-
ten, dat hoort thuis in de sfeer van universitaire labo’s.  Derde 
spreker Elke Bogaert kreeg kort geleden een beurs voor haar 
onderzoek met behulp van fruitvliegmodellen.  Zij gaf ons 
een concreet idee van hoe zulk fundamenteel onderzoek 
verricht wordt.  Als afsluiter richtte Anne haar aandacht op 
de stappen die experimenteel onderzoek moet doorlopen 
om voor erkenning in aanmerking te komen.  Daarnaast gaf 

zij een stand van zaken in vijf actueel lopende studies, drie 
met stamcellen en twee met andere therapieën.  De laatste 
handeling was van Myrthe Putzeys die de sprekers voorzag 
van een ALS-mascotte.  Daarna kwam de uittocht en die ver-
liep vlot.  Wij hopen dat wij velen ook volgend jaar zullen 
terugzien.

Uitgebreide verslaggeving, foto’s (andere portret- vind je 
ook op volgende bladzijde in deze NB), video’s… vind je op
www.ALSLIGA.be

Prof. Roland Pochet, ULB

http://www.ALSLIGA.be


Onderzoekster Elke Bogaert, KUL

Prof. Ludo Van Den Bosch, KUL 

Medisch team 

Massage-/kinesietherapeute Manon

Geert & Gino - 
voorstelling actie 

4000 km voor ALS



GEDULD JE PORTIE ONTSPANNINGSOEFENINGEN VAN DE DAG GEDULDIG ZIJN

-als men je laat zitten wachten omdat men zo druk bezig is dat men vergeet dat je niet meer 
kan wat voor hen zo banaal zo normaal is
-en hoop dat het eens zal beteren
-en hoop dat de mensen die je het liefst ziet het niet laten afweten
-en je sterk houden
-en je er niet laten onder krijgen
-en vechten vechten vechten
van ’s morgens vroeg tot slapen gaan

Lut Lostrie



alS BeneFiet ‘du jaMaiS vu’: SoS alS Mil Boeckx

Het benefiet van ALS-patiënt Mil Boeckx en zijn 
vrouw Nicole en vrienden, ten voordele van het we-
tenschappelijk onderzoek naar de ziekte ALS met 
medewerking van de ALS Liga was een overweldi-
gend succes.  Op zaterdag 1 juni 2013 stond er een 
grote feesttent op het kerkplein van Oosterwijk bij 
Westerlo, omringd door allerlei animatie voor kin-
deren, een frituur- en hamburgerkraam en ook wa-
ren er afgerichte roofvogels, terwijl er binnen in de 

tent aan de toog 
over de ganse 
lengte van de 
tent naast drank 
ook hamburgers, pan-
nenkoeken en een heuse 
cava-bar te vinden waren.  
Mil genoot in het midden 
van de tent, ergens voor 
de PA tegenover het po-
dium, tussen alle mensen 
in, van de ongezien grote 
opkomst van de sympa-
thisanten.  Niemand had 
zoveel mensen durven 
verwachten, zelfs niet in 
zijn stoutste dromen.  Het 
resultaat was dan ook na-

venant.  Toen later op het podium de cheque werd uitgereikt 
en Mil en zijn vrouw Nicole met bloemen werden gehuldigd, 
werd het voorlopige bedrag van alle acties bekendgemaakt.  
Mil werd er zichtbaar ontroerd en emotioneel van, wat heel 
begrijpelijk is.  Ontzettend bedankt voor alles Mil!

Speciaal voor Mil kwamen er ook enkele Bv’s opdagen om 
hun steun te betuigen.  Lea Witvrouwen (Benidorm Bas-
tards) verzorgde de presentatie op het podium, Erik Goris 
(Thuis) en Nathalie Meskens zorgden mee voor de animatie 

van de menigte.  
In totaal schatte 
men de op-
komst op zo’n 
4000 mensen.  
Dat is ongezien 
voor een ALS- 
benefiet en ook 
wij hier van de 
ALS Liga wor-
den daar even 
stil van, hoe één 
man dit alles in 

gang kan zetten… We hopen dat andere patiënten mede 
door deze actie in de toekomst dezelfde moed als Mil zullen 
vinden om met hun ziekte naar buiten te komen!

Daarnaast wil de ALS Liga ook alle mensen die aanwezig wa-
ren, en zeker ook alle vrijwilligers die meehielpen om dit te 
realiseren, extra bedanken voor hun inzet en aanwezigheid, 
en dit alles met ons ultieme doel voor ogen: ‘A Cure for ALS’.

Op 21 juni, tijdens de opening van het nieuwe zorg-
centrum Middelpunt in Middelkerke, was Mil Boeckx 
aanwezig om daar de cheque van zijn benefiet offici-
eel aan de ALS Liga te overhandigen dit in aanwezig-
heid van prins Laurent.  Een indrukwekkende cheque 
van méér dan 70.000 euro.  Het eindresultaat bedraagt 
71.319,81 euro.

Deze uitzonderlijke inspanning en prestatie van Mil 
heeft ongetwijfeld heel erg veel van hem gevergd en 
met spijt vernamen we dan ook dat het daarna steeds 
slechter met hem is gegaan.  Op 2 augustus 2013 is 
Mil Boeckx overleden.  Dit pijnlijke gegeven wijst ons 
er allen nog maar weer eens op hoe genadeloos ALS 
is, maar we zullen Mil heel zeker en vast in ons hart 
blijven koesteren als een weldoener en als iemand die 
zichzelf opofferde en zich tot het uiterste inzette om 
een geneesmiddel trachten te vinden, en we zullen 
hem nooit vergeten, om wie hij was en om wat hij re-
aliseerde die eerste juni, zelf ALS-patiënt zijnde.  Dank 
je wel Mil, jouw naam staat voorgoed in de rotsen 
hier geschreven, en het ga je goed… Bedankt Nicole 
en alle vrienden en sympathisanten in naam van alle 
pALS.



toto Steunt de actie ‘like to Strike alS’
De wereldberoemde Amerikaanse pop/rockgroep Toto 
startte haar 35ste World Tour op donderdag 30 mei 2013 in 
Vorst Nationaal.  Het was het eerste concert van de 29 die ze 
in Europa gepland hebben.  De band bestaat uit een zestal 
leden: Steve Porcario (synthesizer), David Paich (piano), Ste-
ve Lukather (gitaar), Simon Phillips (drum), Nathan East (bas) 
en Joseph Williams (zang).  Ze verkochten reeds 35 miljoen 

albums en wonnen niet minder dan 6 Grammy Awards.  Om-
dat de bassist uit de jaren ‘80 bezetting van de band, Mike 
Porcario, lijdt aan ALS, mocht de Belgische ALS Liga een in-
fostand aan de inkom houden.  Sinds 26 februari 2010, toen 
in de pers bekend werd gemaakt dat Mike Porcario aan ALS 
lijdt, heeft Toto elke tour gespeeld om hem te steunen.  Dit 
jaar heeft de band besloten om tijdens de optredens de lan-

delijke ALS Liga’s uit te nodigen.  Naast de verkoop van onze 
producten werden er flyers uitgedeeld voor de actie “Like 
To Strike ALS” op facebook.  Voor het optreden was er een 
‘meet-n-greet’ met de bandleden voorzien voor de ALS Liga.  
Hierbij bleken de bandleden die het dichtst bij Mike Porca-
rio staan, zoals zijn broer Steve en pianist David Paich, erg 
begaan met de ziekte en toonden grote interesse en dank 

voor ons werk, ze stelden zelf voor om de ALS Liga 
te steunen.  Tijdens hun optreden riep gitarist Steve 
Lukather het publiek op om de facebookpagina van 
de ALS Liga te liken om zo één dollar, euh excuus… 
één euro per like voor het onderzoek te doneren en 
om het met de woorden van Steve Lukather zelf te 
zeggen: “fight this fucking disease once and for all”.  
Evy Reviers, Executive Director van de ALS Liga, nam 
de honneurs waar en gaf de bandleden een ALS-
leeuw, waarop de band zei “Hold the Lion”, geba-
seerd op de titel van allergrootste hit “Hold the Line”.  
Eentje daarvan stond gedurende een groot deel van 
het concert op de piano van David Paich.  De band 
wenste ook onze voorzitter Danny veel sterkte en be-
dankte de ALS Liga speciaal bij het weggaan voor hun 
aanwezigheid!

Daarna konden we genieten van een uitstekend concert 
waaruit blijkt waarom de band Toto vaak als studiogroep 
heeft gewerkt, o.a. de muziek bij Thriller van Michael Jack-
son werd door hen gespeeld.  Met hun grote hits als “Rose-
anna”, “Stop Loving You” en vooral “Africa” brachten ze een 
jaren ’80 fuifsfeer naar boven die ik al wel even vergeten was.  
Bedankt Toto!

okra de goede Herder: 17 
Moedige FietSerS Starten aan een 
tocHt van St.kat.Waver naar 
ooStende én terug

Op maandag 24 juni 2013 begonnen 17 moedige 
Okra-fietsers aan de ALS-sponsortocht van Sint-
Katelijne-Waver naar Oostende, een tocht van maar 
liefst 150 km.

Om 6u ’s morgens staan 5 dappere vrouwen en 12 moe-
dige mannen zenuwachtig te trappelen om te kunnen 
vertrekken, aangemoedigd door een grote groep sup-
porters!

Mijn papa – mede-organisator en fietser – had me ge-
vraagd als ‘mascotte’ te fungeren en zo ook het startschot 
te komen geven (als ik had geweten dat het zo vroeg ging 
zijn ;))

Stipt om 6u geef ik hen het verlossende fluitsignaal, en on-
der een luid applaus en met een grote glimlach vertrekt de 
groep aan hun mooie maar lange en vermoeiende tocht.

De tocht verloopt vlotjes: enkele kleine regenvlaagjes, soms 
wel eens wind tegen, … maar geen grote ongemakken en 

met een nog grotere glimlach dan toen ze vertrokken ko-
men ze reeds om 17u aan in Oostende.  Ook daar staan er 
enkele supporters klaar om hen op te wachten en te felici-
teren!

Na een verfrissende douche staat er een lekker buffet klaar 
om de verbruikte energie terug op peil te brengen.  En dit 
zal nodig zijn, want de dag erna start de terugreis, ook met 
de fiets!

 >>>



>>> De fietsers krijgen net voor de maaltijd een badge van 
de ALS Liga opgespeld, als dank voor de reeds geleverde 
prestatie en voor het sponsorgeld dat werd rondgehaald. 
Een mooi bedrag van +/- 6400 euro, daar werden we even-
tjes stil van!

Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt werden 
de fietsen weer bovengehaald en klaargezet voor ver-
trek.  Het mooie weer en een fris windje in de rug zorg-
den voor een aangename terugtocht, deze keer met 
net iets meer ‘mankementjes en kleine herstellingen’.  
Maar niemand liet de moed zakken en omstreeks 20u 
arriveerde de ganse groep (met weeral 150 km in de 
benen) terug in Sint-Katelijne-Waver waar ze door een 
erehaag van supporters werden onthaald met een 
grandioos applaus en vooral veel respect!  Een bloe-
metje en een lekkere wafel als welkomstcadeautje 
hadden ze wel verdiend en natuurlijk stonden ook de 
frisse pintjes al klaar.

Paula (van de ALS Liga) en ikzelf mochten de cheque 
voor de ALS Liga in ontvangst nemen en namens de 
Liga hebben we hen natuurlijk uitvoerig gefeliciteerd 

en bedankt voor deze knappe prestatie en dit mooie gebaar.

Achteraf werd er nog volop nagepraat met een welverdiend 
glaasje, en echt moe leken onze fietsers niet te zijn!

vierde duBBelconcert tvv alS dan
In Nieuwpoort-Bad vond, voor de vierde keer, het dub-
belconcert ten voordele van ALS DAN plaats.

Het thema was de seizoenen, beginnend met “Eine Kleine 
Nachtmusic” werden de lange winteravonden weergege-
ven.  “Pas des fleurs” en “Früling in Wien” brachten ons in de 
stemming van de lente.  Het dartel gefluit en snelle vlucht 
van de merel waren een uitdaging voor de beiaardier in “Le 
Merle Blanc”, wat een enthousiast applaus uitlokte.  Dirigent 
Dirk Boehme wist het publiek te charmeren met zijn tenor-
stem in “La soleil et la lune” van Charles Trenet.  Dit was de 
aanzet voor de zomer waarin “Het Flieflodderke” en “Het 
Schrijverken” van Guido Gezelle rondfladderden.  Het typi-
sche herfstweer kon je gewoon horen in “September in the 
rain”, “Les feuilles Mortes” en “Regentropfen”.  Dat regen ook 
romantisch kan zijn bewees Dirk Boehme op een komische 
manier met het lied “Sous mon parapluie d’amour”.Met “The 
syncopated clock” werd het concert beëindigd.

 Het publiek heeft genoten van dit gevarieerd concert en 

was heel enthousiast aan het napraten bij een glas aange-
boden door het stadsbestuur.

Dirk Boehme, dirigent van het salonorkest Panache en Els 
Debevere, stadsbeiaardier van Nieuwpoort slaagden erin 
het publiek een onvergetelijke avond te bezorgen.  Dank-
zij de medewerking van de werkgroep (Jean-Pierre, Hugo, 
Nadine, Roger, Chris, Liesbeth, Luc en Bert), de kerkfabriek 
Sint-Bernardus, het stadsbestuur en alle sponsors klein en 
groot werd dit een geslaagd concert.
De grote opkomst was een hart onder de riem voor de or-
ganisatoren.

De opbrengst van dit concert zal in de loop van de maand 
september overhandigd worden.

Aanwezigen en afwezigen kunnen toch nog genieten van 
de muziek van het Salonorkest Panache door de cd. “Happy 
Hour” aan te kopen voor 15 euro per stuk via overschrijving 
naar rekening: BE74 7795 9771 1307 van ALS Dubbelconcert 
– Dockaertstraat 7 – 8620 Nieuwpoort.

Het bestelde aantal cd’s wordt per post bezorgd.  De op-
brengst gaat integraal naar ALS DAN.

SteM op de alS liga en Steun Het alS-onderzoek via Het 3M FondS België

Vanuit het 3M Fonds loopt momenteel een stemming tussen niet-commerciële organisaties die een positieve 
bijdrage leveren aan de samenleving.  De twee ‘goede doelen’ met de meeste stemmen krijgen eenmalig een 
mooie geldsom (“De Grote Gift”).  De ALS Liga zou die som volledig aan wetenschappelijk onderzoek naar de 
ziekte willen besteden.  Ook de opbrengsten van de facebook-actie Like to Strike gaan integraal naar onder-
zoek.

ICT-fanaat of niet, met een gigantische, kortsluitende brooddoos met wat draadjes aan of met de hypermo-
dernste PC.  Maakt niet uit.  Kruipt achter uw klavier, gij allen, en stem voor de ALS Liga! U kan één stem per 
e-mailadres uitbrengen.  En nu je toch bezig bent: Stuur dit even door naar collega’s en vrienden zodat onze 
stemmen blijven groeien …

http://solutions.3mbelgie.be/wps/portal/3M/nl_BE/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerdenBE/

http://solutions.3mbelgie.be/wps/portal/3M/nl_BE/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerdenBE/


Mensen zeggen altijd snel, 
ik ben je vriend…. 

Mensen zeggen altijd snel, 
ik geef om jou…. 

Mensen zeggen altijd snel, 
ik ben er voor jou…. 
Mensen zeggen veel, 

maar doen er weinig mee. 
Want maak je dan iets ergs mee, 

dan ineens zijn ze er niet, 
en hoor je niks meer van ze. 

Echte vrienden zijn, 
die het stilletjes niet zeggen, 

maar met een gebaar laten zien, 
die er voor je zijn, 

als je het moeilijk hebt, 
en moeilijk hebt gehad…. 

Door erge dingen in het leven, 
kom je er achter,

WIE JE ECHTE VRIENDEN ZIJN!

kAAS- en wijnAvOnd - Sint-nikLAAS

BrOederSchOOL - zA. 5 OktOBer 2013
Zoals jullie intussen reeds weten zullen Gino De Meester en Geert Ghesquiere volgend jaar tijdens de zomer een heus 
huzarenstukje ondernemen, zij zullen namelijk een fietstocht maken van maar liefst 4000km, en dit ten voordele van 
ALS.  Het doel is om met de opbrengt van hun prestatie het wetenschappelijk onderzoek naar ALS nog meer te onder-
steunen en te stimuleren.
Daarom vragen wij jullie om in je agenda zaterdagavond 5 oktober 2013 zeker vrij te houden en langs te komen op 
onze kaas- en wijnavond!  Jullie zijn welkom vanaf 18u30 in de refter van de Broedersschool, Nieuwstraat 91 te 9100 
St-Niklaas.  Voor de volwassenen is de prijs €16 per persoon en voor kinderen jonger dan 12 jaar is de prijs €9 per kind. 
Voor deze prijs krijgt u een mooi assortiment van maar liefst 10 verschillende soorten kazen, met brood en bijbeho-
rende garnering.  Voor degenen die geen kaas lusten is er gezorgd voor een alternatief nl. een vleesbord aan dezelfde 
prijs als het kaasbord.
Als kers op de taart organiseren we ook nog een tombola met zeer mooie prijzen!!! EN JE HEBT ALTIJD PRIJS!!!
U kan zich voor deze gezellige avond vanaf nu inschrijven, uiterlijk tot 30 september, door het gepaste bedrag over 
te schrijven op onze rekening SOS ALS Ghesquiere-De Meester: 
BE61 6528 2821 8317 met vermelding van uw naam en het aantal x €16 volwassenen kaas; aantal x €16 volwasse-
nen vlees; aantal x €9 kind kaas; aantal x €9 kind vlees.
U kan zich ook inschrijven door op onze website www.4000km.be, door te klikken naar het invulformulier en het 
juiste bedrag over te schrijven.  Daarna ontvangt u van ons een bevestigingsmail die geldt als inschrijvingsbewijs.  De 
inschrijving is pas geldig bij het ontvangen van het juiste bedrag op onze rekening!
Wij danken u alvast voor uw belangstelling en de broodnodige steun die u ons geeft door uw aanwezigheid!
Met vriendelijke groeten,
Geert Ghesquiere en Gino De Meester
Affiche Kaas- en wijnavond: http://www.alsliga.be/uploads/media/Affi-
che_Kaas_en_wijnavond.pdf

http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Kaas_en_wijnavond.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Kaas_en_wijnavond.pdf


4000 km - frAnkrijk

29 juni t.e.m. 5 AuguStuS 2014
Tussen 29 juni en 5 augustus 2014 willen Geert en Gino de Honderd Cols Tocht in Frankrijk fietsen.  Hierbij 
willen we meer dan 4.000 km fietsen en meer dan honderd kleine en vooral grote cols beklimmen.  Aan 
deze bijzondere uitdaging koppelen we niet alleen de sportieve prestatie maar vooral het goede doel.  We 
willen een mooie geldsom aan de ALS Liga overhandigen.  Hiermee willen we het onderzoek naar deze 
levensbedreigende ziekte steunen.

Wil je ons project steunen, dan kan je dit door uw gift te storten op rekeningnummer van de ALS Liga 
BE28 3850 6807 0320 - BIC BBRUBEBB met vermelding van 4.000 km.

Alle giften -klein of groot- zijn van harte welkom.
Wil je echter een extraatje geven: doneer per km die wij rijden, 1 cent aan de ALS Liga.  In totaal maakt dit 
dus 40 euro (vanaf dit bedrag hebt u meteen ook recht op een fiscaal attest).

Voor meer informatie: www.4000km.be

mAASLAndSe OndernemerSBeurS - 
OpgrimBie - zAAL chriStOffeL -  
zA 2 & zO 3 nOvemBer 2013

Van 10 tot 19 uur

Ondernemersbeurs op 2 en 3 november 2013 tvv ALS Liga en Felix Project. Met regionale ondernemers, 
eten, drinken, kinderanimatie en tombola. 

Inkom: 
8 euro voorverkoop / 10 euro dagverkoop 
Inclusief 4 drank of eet bonnen. 
Kinderen gratis entree

Waar? 
Zaal Christoffel 
Heirstraat 453 
3630 Opgrimbie

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_Maaslandse_ondernemers_beurs.jpg

OntBijtBuffet LAdieS’ circLe - 
tOngeren

SiBBO - zOndAg 13 OktOBer 2013
Van 9 tot 12 uur

Waar: Sibbo, Corversstraat 33, 3700 Tongeren 
Prijs: Volwassenen: € 20 (Inclusief koffie en glaasje cava) 
 Kinderen tot 12 jaar: € 10 (Inclusief 1 consumptie)

Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden of via reservatie per mail: schoonheidsinstituut.venus@telenet.be 
Inschrijven kan tot 5 oktober. 

U kan ook een steunkaart kopen voor 2,50 euro.

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Ontbijtbuffet_Ladies_Circle_Tongeren.jpg

www.4000km.be
http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_Maaslandse_ondernemers_beurs.jpg
mailto:schoonheidsinstituut.venus@telenet.be
http://www.alsliga.be/uploads/media/Ontbijtbuffet_Ladies_Circle_Tongeren.jpg


Like tO Strike ALS!
Zit u op Facebook?  LIKE dan de ALS Liga België Facebook-pagina!  Met 1 muisklik doneert u zo 1 euro 
aan wetenschappelijk onderzoek.  Nodig ook uw vrienden uit.  DEEL onze actie LIKE TO STRIKE ALS en 
vraag uw vrienden om op hun beurt onze pagina te ‘Liken’ en te delen.  Elke LIKE is 1 euro waard.  Met 
deze vele kleine beetjes hopen we ALS de wereld uit te helpen!

Voor élke LIKE (Vind ik leuk) ontvangt ‘A cure for ALS’ één euro voor wetenschappelijk onderzoek, los van het 
onderzoeksbudget dat ieder jaar tot stand komt via pALS en hun activiteiten, sponsors en sympathisanten….

Wilt u mee ALS de wereld uit helpen dan kan u ook uw vrienden, uw familie en kennissen aansporen om ons te 
Liken.  Solidariteit en samenwerking zijn belangrijke factoren om ALS te bestrijden.  Deze actie kreeg de naam 
‘Like to strike ALS’.

Uw LIKE helpt ons om op een innovatieve wijze aan fondsenwerving te doen met 20.000, en later misschien nog 
meer, mensen achter ons die onze strijd tegen ALS steunen.

Uw LIKE helpt ook mee om meer bekendheid te geven aan de ziekte ALS.  Op die manier slaan we twéé vliegen 
in één klap!

Wij gaan door met deze actie tot 31 december 2013.  Op dat moment bepalen wij samen 
met de sponsor of deze actie eventueel kan verder gezet worden om nog meer LIKES 
en euro’s in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek.  Deze 1ste actiefase kent een 
maximum bedrag van 20.000 euro.

Alvast bedankt voor uw steun uit naam van alle pALS!

www.facebook.com/ALSLiga

Beschik je over een smartphone dan kan je deze 
QR-code inscannen en ons rechtstreeks Liken.

Actie ‘hAken vOOr ALS’ - mOrtSeL

kALeidOScOOp - dO 24 OktOBer 2013
Annemie Hélin, een kankerpatiënte met een hoopvolle prognose, organiseert op 24 oktober een actie om de ALS Liga 
te steunen.  De reden voor deze actie is een vriend van haar, Jan, die met de diagnose ALS veel minder geluk heeft.  
Annemie lanceert met de actie “Haken voor ALS” en “Zonnebloem met een wens” een dubbel initiatief.
HAKEN VOOR ALS
Iedereen is welkom om in het café ‘De Kaleidoscoop’ te Mortsel samen te komen haken.  Breien, borduren, naaien, 
frivolité, macramé, punniken… het mag allemaal.  Breng gewoon je handwerk mee, er wordt gezorgd voor een leuke 
sfeer met muziek.  Je kan ook gewoon iets komen drinken.
ZONNEBLOEMEN MET EEN WENS
We haken zonnebloemen, die na de actie zullen uitgedeeld worden aan mensen die een hart onder de riem kunnen 
gebruiken.
Deze actie gaat door op donderdag 24 oktober 2013 om 20.00u in ‘De Kaleidoscoop’ te Mortsel.
Je mag ook op diezelfde dag - of op een andere dag - op een andere plaats hetzelfde doen met je vereniging, je 
vriendengroep, je school, je collega’s ….  Breng mensen bij elkaar om samen te haken, breien, borduren …, overal in 
Vlaanderen.
Zo steun je de actie

•	 Iedere deelnemer betaalt 5 euro.  Individueel kan je dit rechtstreeks storten of je kan als organisator het geld de dag 
zelf inzamelen en dan gezamenlijk storten, telkens met de vermelding ‘Haken voor ALS’.

•	 Wil je meer steunen?  Een sponsor betaalt minimum 40 euro rechtstreeks aan de ALS Liga. Vermeld ook ‘Haken voor 
ALS’.  Hiervoor krijg je dan een fiscaal attest.

Contact: annemie.helin@skynet.be

http://www.facebook.com/ALSLiga
mailto:annemie.helin@skynet.be


Benefietevenement - geetBetS

mOnnikenhOf
Zondag 20 juli 2014

Benefietevenement, initiatiefnemer Saartje Polleunis 

Monnikenhof - Geetbets

Meer informatie volgt.

BenefietcOncert - wAAnrOde

Sint-BArthOLOmeüSkerk
Zaterdag 28 december 2013

Benefietconcert, initiatiefnemer Saartje Polleunis

Sint-Bartholomeüskerk  - Waanrode

Meer informatie volgt.

veiLing 
wheeLArt-dOek

Op donderdag 21 maart hebben studenten van de HUB op het 
Martelarenplein te Leuven tijdens het ‘Arts meets ALS’ evenement 
met amateurkunstenaars en rolstoelen een schilderij gemaakt van 
100 m² . De ALS Liga dankt hen hartelijk voor hun steun tegen 
deze ziekte. 

Nu willen we de actie verlevendigen en iedereen de kans geven 
een stukje van dit originele doek te kopen. De opbrengst gaat naar 
onze actie ‘A Cure for ALS’ waarvan het doel is om wetenschappe-
lijk onderzoek naar de oorzaak van ALS en een mogelijke behande-
ling te bespoedigen. 

Toon je betrokkenheid, bestel je eigen stuk van dit unieke doek 
en neem contact op 
met de ALS Liga via 
onze website, via te-
lefoon, Facebook of 
e-mail. Het kleinste stuk dat je kan bestellen is 10 cm² en kost 
0,50 euro. Ook een stuk van 1 m² kan je bekomen voor 250 
euro. Voor speciale afmetingen of heel grote stukken komen 
we samen een prijs overeen. Bestel nu het door jou verkozen 
favoriete stuk van dit bijzondere doek! 

Bestellen kan via: 
ALS Liga secretariaat 
info@alsliga.be 
Tel.: +32(0)16/23.95.82

mailto:info@alsliga.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 Encasa 
en uw ganse woning wordt weer toegankelijk.

Platformliften Huisliften Trapliften

0800 94 365
Bel gratis

www.tk-encasa.be 

Vraag geheel vrijblijvend

een offerte op maat

van uw wensen en behoeften.

0613-0284_Adv ALS Liga_NL.indd   1 2/07/13   08:51
§

Een wit T-shirt met het logo van de Liga op. tijdelijk niet in 
voorraad

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



4000 kM - geert gHeSquiere en gino de MeeSter

We laten hier twee wijn- en fietsvrienden, Geert Ghesqui-
ere en Gino De Meester aan het woord.  Zij zullen samen 
een fietstocht van 4000 km aanvatten doorheen Frank-
rijk en zullen o.a.100 cols gaan bedwingen ten voordele 
van het wetenschappe-
lijk onderzoek naar ALS 
en dit in samenwerking 
met de ALS Liga.  Wat 
bezielt deze heren toch 
om een dergelijk zwaar 
initiatief, een ware 
grootse uitdaging voor 
menig getraind wieler-
liefhebber, te willen on-
dernemen?

Wij gingen het hen ge-
woon vragen.

Hoe is eigenlijk het idee 
ontstaan om zo’n Tour 
de France te gaan rij-
den?

Eigenlijk is het allemaal 
een tweetal jaren gele-
den begonnen tijdens een proefavond van onze wijngilde.  
Er moesten een aantal flessen wijn uitgeschonken worden.  
Normaal staat hij (die we hier om privacyredenen ‘onze wijn-
vriend’ zullen noemen) altijd als eerste recht om onze tafel 
te bedienen, nu blijft hij echter zitten.  “Mijn rechtervoet lijkt 
niet mee te willen als ik stap.  Ik struikel precies overal over, ik 
durf niet rond te gaan met de wijn” zo vertelde hij ons.  Wat 
begon met een schijnbaar simpele klacht bleek na vele ver-
schillende doktersbezoeken ALS te zijn.

En was er toen ook al sprake van de fietstocht, of is dat 
idee pas later gekomen?

Wel, wij beiden met onze echtgenoten en kinderen zitten re-
gelmatig samen aan tafel om bij te praten en gezellig te eten 
en te drinken, zoals goede vrienden dat onder elkaar doen.  
Wij praten dan ook regelmatig over fietsen, over nieuwe uit-
dagingen, over bergen op en af rijden, over lange tochten 
maken gedurende meerdere dagen.  En zo ontstond het idee 
om een grote fietstocht te ondernemen in de bergen, een 
‘Tour de France’ zou je kunnen zeggen.  We wisten al wel dat 
we deze tocht graag wilden rijden om geld in te zamelen 
voor een goed doel.  Het was echter op dat moment toen 
nog niet duidelijk voor welk goed doel we zouden rijden.

En hoe halen jullie je het in je hoofd om zo’n zware tocht 
te willen ondernemen?

Zo’n tocht is inderdaad geen plezierreisje, nee.  Je moet ver-
dorie – in je eigen verlof dan nog wel - gemiddeld 6 uur per 
dag (of is het nog meer?) op de fiets zitten om over die cols 
te geraken en dat 5 weken lang….  Gino had trouwens net 
dat jaar ook La Marmotte gereden en weet dat zijn gewicht 
zijn grootste vijand in de bergen is.  Ook vroegen we ons af 
of je wel zo lang aan een stuk door kan fietsen zonder één 
rustdag.  En wat met zadelpijn?

We vroegen ons dus heus wel af of we dit wel zouden kun-
nen doen.  De uitdaging was zo groot dat we samen beslis-

ten om deze tocht pas in 2014 te laten doorgaan, dat gaf ons 
dan nog ruim de tijd om ons voor te bereiden.

Zo is het verhaal van de 4000km dan eigenlijk begonnen….

De tocht zelf is gebaseerd op een bestaande route.  Ze ver-
trekt in de Vogezen, loopt 
zo door naar Bourgogne 
en het Centraal Massief 
om via de cols in de Pyre-
neeën naar de Ventoux te 
gaan.  Vandaar gaat het 
richting Alpen en Jura om 
dan terug in de Vogezen 
aan te komen.  We hebben 
deze tocht in 37 etappes 
proberen in te delen; elke 
dag doen we gemiddeld 
115 km en 1800 hoogte-
meters, maar er zijn ook 
dagen tot 150 km en 3300 
hoogtemeters.  We willen 
deze fietstocht aanvatten 
vanaf 29 juni tot en met 4 
augustus 2014!

Hoe hebben jullie dan besloten om te kiezen voor de ALS 
Liga als goed doel voor de tocht?

Als je door iets geraakt wordt is een goed doel vinden hele-
maal niet moeilijk.  Van ALS hadden we al wel eens gehoord.  
Stephen Hawking, die heeft toch ook ALS?  Maar dat is al-
lemaal een ver-van-mijn-bed-show tot je er plots in je on-
middellijke omgeving mee geconfronteerd wordt.  Die ‘wijn-
vriend’ die verdomme geen fles wijn meer kan uitschenken!  
We vroegen ons af of er voor deze ziekte geen organisatie 
bestond die deze patiënten vertegenwoordigt.  Er bestaan 
veel verenigingen, maar bestond er ook één voor ALS-pati-
enten?  We wisten dus wel ‘iets’ van ALS maar nog niks van 
de ALS Liga….

Zo begonnen we dus te Google’n en te zoeken of er een 
vereniging bestond voor ALS-patiënten.  Voor het eerst in 
ons leven hoorden we van het bestaan van de ALS Liga.  We 
legden een voorzichtig contact met de Liga met de vraag of 
we ons project ‘4000km’ mochten komen voorstellen.  En zij 
reageerden positief!

Hoe verliep dat eerste contact met de ALS Liga?

We waren nog wat te vroeg en werden door een vrijwilliger 
ontvangen die ons even in de keuken liet wachten want er 
was nog een andere vergadering gaande.  Blijkbaar was het 
een drukke organisatie.  We kregen een heerlijke tas koffie en 
we zagen een glimp van iemand in een elektrische rolstoel.  
Dat was toch wel even confronterend; zou onze wijnvriend 
binnenkort ook in zo’n elektrische rolstoel moeten rijden om 
zich te verplaatsen?

Wat volgde was een hartelijk gesprek met Mia en Danny.  De 
ALS Liga vond de ‘4000’ km een tof initiatief, 2014 was nog 
veraf maar dat geeft ons ook tijd om de nodige contacten te 
leggen… en om onze tocht in een stevig concept te gieten.

 >>>



>>> Dat klinkt dan ineens wel serieus, alles in een concept 
gaan gieten en het verder uitwerken van de actie, spon-
sors zoeken, contacten leggen, promotie maken, commu-
nicatie… Hoe hebben jullie dat aangepakt?

Wel, in het begin stel je jezelf natuurlijk duizend-en-één vra-
gen!

Welke acties gaan wij plannen?  Wie willen we aanspreken als 
mogelijke peter en meter voor onze fietstocht?  Hoe gaan we 
ons initiatief promoten?  Zo veel vragen en nog maar zo wei-
nig antwoorden….  Brainstormen dus!

Om onze acties te promoten hebben we twee pagina’s:
•	 Een facebook-pagina: 

www.facebook.com/4000kmVoorAls,hierop kunnen we 
vlug een bericht en foto’s plaatsen, en het werkt ook snel 
via de mobiele telefoon 

en
•	 www.4000km.be waarop je extra informatie kan vinden in 

verband met onze voorbije en onze toekomstige activitei-
ten en natuurlijk over onze tocht zelf.

Ongeveer 8 maanden geleden viel er toevallig een afspraak 
met een ancien uit het wielermilieu, die ons misschien wel 
verder kon helpen, in onze schoot.  We waren op de Velofollies 
in Kortrijk.  Op een ijskoude morgen reden we via spekgladde 
wegen naar dé fietsbeurs van het land.  We hadden veel van 
dit contact verwacht 
maar het werd niks …

Maar op de stand van 
Museeuw Bikes stond 
Johan ‘De Leeuw’ Mu-
seeuw.  En hij luisterde 
wél naar ons verhaal, 
vijf minuutjes van zijn 
tijd hadden we ge-
vraagd en het werden 
er dertig.  Een gewel-
dig gevoel hoewel 
er nog geen beloftes 
werden gemaakt …

Op die beurs ontmoet-
ten we ook nog een 
aantal toffe mensen 
die ook wél iets in ons 
‘project 4000km’ za-
gen.

En hoe ging het intussen met jullie wijnvriend?

We kunnen nog steeds genieten van een wijntje.  Het stap-
pen werd wel al moeilijker voor hem.  Maar hij geeft het wijn-
proeven niet op!  Met behulp van een kruk en de arm van een 
vrijwilliger kan hij nog steeds naar de wijnproeverijen komen.  
Wijnen uitschenken gaat niet meer, maar zelfstandig proeven 
kan hij nog wel!

Hoe verliep het contact met Johan Museeuw dan verder?

Als eerste sponsoringsevenement organiseerden we een 
quiz.  Er kwamen 33 ploegen van elk 4 personen opdagen.  
Het werd een avond vol amusement en veel weetjes!  De zaal 
zat eivol en dat deed deugd.  Deze actie is zeker voor herha-
ling vatbaar.  In tussentijd werden de krukken van onze wijn-

vriend helaas vervangen door een rolstoel….

Toen gingen wij op bezoek bij ‘Museeuw Bikes’ om ons pro-
ject daar nogmaals voor te stellen.  We vroegen uitdrukkelijk 
of Johan ‘peter’ wilde worden van ons project want, ‘vechten 
als een leeuw’ is ook zijn motto (net als dat van de ALS Liga 
nvdr)!

Zowat een maand later organiseerden we ons tweede evene-
ment, ditmaal een BBQ.  Er kwamen toch 170 inschrijvingen 
binnen, het weer was koud maar droog.  Iedereen genoot van 
het vlees en de groenten.  Aan het einde vond er nog een 
tombola plaats waarin een ballonvaart werd verloot!  Succes 
verzekerd!

Onze wijnvriend kreeg het in die periode ook steeds moeilij-
ker om zijn handen te gebruiken, we hielpen hem zoveel we 
maar konden….

Twee dagen na de BBQ kregen we het bericht dat Johan Mu-
seeuw peter van onze actie wil worden!  Knap zeg!  Meteen 
kregen we ook een opdracht.  Of we volgend weekend ‘even’ 
mee wilden fietsen met de 24HRS van Zolder?  Onze ploeg 
droeg de naam ‘4000km powered by Museeuw’.  ….Voor het 
eerst op een Museeuw fiets.  Was dit een voorbode op nog 
meer goed nieuws?  ...Jawel!

Er volgde opnieuw een uitnodiging bij Museeuw Bikes en 
we mochten onze huidige fietsen meebrengen!  Daar aan-

gekomen werden onze 
fietsen vakkundig opge-
meten want er zouden 
twee testfietsen voor ons 
ter beschikking gesteld 
worden voor de duur van 
ons project.

Fantastisch!  En wat is 
er de laatste maanden 
en weken nog allemaal 
gebeurd?

Het is bijna vakantie….  
Er was de opening van 
Middelpunt te Middel-
kerke, een prachtig zorg-
centrum, mede geopend 
door prins Laurent.  Een 
héél knap initiatief, wij 
waren er sterk van on-
der de indruk!  Het pro-
ject ligt echter zeker niet 

stil.  We krijgen hulp van vrijwilligers van de ALS Liga om dit 
project extra te steunen.  Wij gaan op vakantie, met onze 
gezinnen en onze fietsen en doen onze eerste gezamenlijke 
kilometers aan de Moezel!  De wijnvriend blijft echter thuis, 
dergelijke verplaatsingen zijn voor hem te moeilijk gewor-
den.  Ondertussen werd er voor hem al een elektrische rol-
stoel en een aangepaste auto besteld.

Ook zijn we momenteel in volle voorbereiding van ons 3de 
evenement; een ‘Kaas - en wijnavond’ op 5 oktober aanstaan-
de.  We hopen uiteraard op een massale opkomst!

Veel succes gewenst en waarschijnlijk tot weldra op de 
Franse cols!

http://www.facebook.com/4000kmVoorAls
http://www.4000km.be


lucia ooMen

Vandaag laten we de 54-jarige Lucia Oomen aan het 
woord om haar verhaal te doen over zichzelf en over 
haar leven met de ziekte ALS.

Hoe en wanneer kreeg jij de diagnose ALS?

Ik heb ondertussen 3 jaar geleden de diagnose ALS gekre-
gen.  In juni 2010 heb ik door een val met de fiets mijn lin-
kerheup gebroken.  We zouden die week daarop naar het 
ziekenhuis gaan om naar mijn linkervoet te laten kijken, 
want daar had ik bewegingsproblemen mee.  Wandelen en 
fietsen ging niet meer zo vlot.  In september 2010 kreeg ik 
dan de diagnose ALS.

Kende je toen al de ziekte ALS en kreeg je er genoeg in-
formatie over?

De neuroloog die de diagnose had gesteld heeft het ons kort 
uitgelegd, want wij wisten niet wat het was, maar ze had niet 
veel tijd en we moesten op internet maar eens kijken, en als 
we dan nog vragen hadden, konden we een afspraak ma-
ken.  We zijn nooit meer terug geweest.  In november 2010 is 
de diagnose in UZ Leuven door professor Robberecht beves-
tigd.  Ondertussen wisten we natuurlijk al wat ons te wach-
ten stond.  Van alle kanten werd ons gezegd om van elke 
dag te genieten, zolang het kon, maar dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan als je hele wereld instort.

Ziek zijn verandert je leven.  Welke invloed heeft dit op 
jouw huishoudelijke taken, eventuele werksituatie, hob-
by’s, …?

Eerst kon ik zelf nog auto rijden, beetje fietsen en gaan.  Het 
gaan werd steeds moeilijker, eerst met een kruk, daarna de 
rollator, buitenshuis de rolstoel.  Nu verplaats ik me buiten 
met de rolstoel en binnenshuis gebeurt elke verplaatsing 
met behulp van een actieve tillift.

Spreken en slikken zijn vrij kort na de diagnose ook een pro-
bleem geworden.  Eten werd ook snel moeilijk en sinds janu-
ari 2012 heb ik een maagsonde.  Zelf eet ik ’s morgens nog 
een boterham, een geplette banaan in de voormiddag, en 
gemalen puree of hele dikke soep ’s middags.

Lang leek het of mijn handen en armen buiten schot bleven, 
maar ook hier doet de ziekte zijn werk.  Ik heb nu bij bijna 
alles hulp nodig.

Gaandeweg is er steeds meer hulp gekomen.  Via de ALS 
Liga hebben we het PAB leren kennen en dat gebruiken we 
nu voor de hulp.  Elke voormiddag is er hulp van Landelijke 
Thuiszorg.  ’s Vrijdags komt er iemand via dienstencheques 
om te poetsen.  Mijn man is parttime gaan werken en is in 
de namiddag thuis.  Ook de weekends en feestdagen zorgt 
hij voor me.

Verder komt wekelijks de logopediste en de dokter langs, 
elke dag komt er verpleging om de sonde te controleren en 
één maal voeding via de sonde toe te dienen.  De kinesithe-
rapeut komt vier keer per week aan huis.

Hoe kwam je in contact met de ALS Liga?

Al vrij snel zijn we bij de ALS Liga terecht gekomen.  We heb-
ben enorme bewondering voor het hele team, met Mia en 

Danny voorop.  
Zij hebben 
ons zowel met 
informatie als 
met hulpmid-
delen al enorm 
geholpen.

Ken je het 
zorgcentrum 
Middelpunt?

Ja, dat ken ik 
zeker, ik ben 
er ook al ge-
weest met het 
laatste con-
tactweekend.  
Prachtig hoe 
de ALS Liga 
het project 
‘Middelpunt ’ 
in Middelkerke 
g e re a l i s e e rd 
heeft.  Pas hebben we daar het contactweekend meege-
maakt.  Ook dan zie je met wat een inzet Mia en Danny zo 
een weekend in mekaar boksen.  Zeker wil ik hier de andere 
vrijwilligers niet vergeten.

En vind je het contact met lotgenoten waardevol?

Voor mij is het mooie aan zo een weekend dat je eens an-
dere ALS-patiënten kunt zien en spreken.

Hoe vul jij je tijd zoal?  Verlies je soms de moed niet?

Vroeger was ik echt altijd met van alles bezig, nu kan ik niets 
meer, en dat doet veel pijn.  Vaak vind ik het moeilijk de 
moed niet te verliezen.  Gelukkig krijg ik nog veel bezoek 
zodat mijn gedachten eens verzet worden.  Aan de andere 
kant kan het ook vermoeiend zijn, het is ook moeilijk niet 
meer vlot te kunnen spreken.

Is het moeilijk om moeizaam te kunnen spreken?  Ge-
bruik je daarbij hulpmiddelen?

Het is soms moeilijk en omslachtiger, daardoor gaat het 
via hulpmiddelen vaak trager en moeizamer.  Eerst schreef 
ik veel dingen op en liet die dan lezen.  Daarna kwam de 
light-writer en nu gebruik ik ook sinds enige tijd een tablet 
pc waarop een spraakprogramma is geïnstalleerd.

Via die tablet kan ik ook met anderen communiceren via 
internet en facebook.  Zo heb ik al verschillende ALS-lotge-
noten leren kennen.  Ik vind het fijn om met hen te kunnen 
‘praten’ via de computer.

Zo heb ik me op het contactweekend ook opgegeven voor 
het Digitalk project en hoop zo zo lang mogelijk te kunnen 
blijven communiceren met aan mijn situatie aangepaste 
middelen.

Dankjewel Lucia, we wensen je veel goede moed en tot 
weldra!



pHilip caMerier

Philip Camerier lijdt aan 
PLS, een ziekte die nauw 
verwant is aan ALS.  Waar 
bij ALS zowel de centrale 
als perifere motorneuro-
nen afsterven, worden bij 
PLS enkel de centrale mo-
torneuronen aangetast.  
Een gedeelte van de PLS-
patiënten ontwikkelen 
in een later stadium toch 
ALS, maar er is een klein 
gedeelte dat PLS heeft dat 
zich niet naar ALS zal ont-
wikkelen.  Deze ziekte is 
uiterst zeldzaam, 10 keer 

zeldzamer dan ALS, en in België zijn er maar een 50-tal 
patiënten met PLS.  De gemiddelde levensverwachting 
is ook heel wat langer dan bij ALS en kan vaak 10 à 15 
jaar zijn.  Gezien de nauwe verwantschap met de ziekte 
ALS laten we hier Philip aan het woord om zijn verhaal 
te vertellen.

Dag Philip, kan je je even kort voorstelen?
Ik ben 50 jaar en werk in het departement constructie van 
Q8 Retail Belgium, dat is de interne dienst die zich bezig 
houdt met de bouw- en renovatiewerken van de meer dan 
385 tankstations die het Koeweits petroleumbedrijf in ons 
land uitbaat.  Ik ben een man die werkzaam is als manager, 
en die slechts in één opzicht verschilt van de meeste andere 
mensen: ik lijd aan een zeldzame ziekte, PLS of Primaire La-
terale Sclerose.

Hoe en wanneer werd die diagnose gesteld?
In 2004 merkte ik dat mijn rechtervoet ongecontroleerd be-
gon te zwaaien.  De huisdokter was er niet meteen van over-
tuigd dat er iets ernstigs aan de hand was, maar ik voelde 
aan dat het toch niet normaal was.  Tijdens een boswande-
ling ontdekte ik dat ik niet meer kon huppelen.  Het com-
mando uit de hersenen geraakte niet meer tot in mijn be-
nen.  Uiteindelijk kwamen de dokters tot de conclusie dat 
ik aan PLS lijd.  De diagnose werd gesteld na een reeks ver-
velende MEP-testen en nog andere naaldstroomtesten, en 
dan ook nog een lumbaalpunctie (met lekkage en vreselijke 
hoofdpijn de dag nadien) en scans van de rug en de nek.

En hoe is je situatie en de ziekte sindsdien geëvolueerd?
In 2004 kon ik nog vrijwel alle normale dingen doen.  Sinds-
dien is mijn toestand geleidelijk achteruit gegaan.  Wel is het 
zo dat het stappen bij mijn weten de laatste drie jaar niet 
meer is verslechterd.  Spreken kost me echter wel moeite.  
Zo gaat het spreken traag.  Als ik moet telefoneren is dat 
moeilijk.  Ik vind wel dat de mensen beter naar mij luisteren 
tegenwoordig.  Ik ben nooit een spraakwaterval geweest.  Ik 
heb nu meer tijd om na te denken tijdens een gesprek, maar 
ik ben te koppig om ‘euh’ te zeggen tussen twee woorden.  
Dat zal je mij nooit horen zeggen.

Blijven bewegen is belangrijk en de wandelstok is een dui-
delijk signaal voor de soms onwetende medemensen.  (Phi-
lip vertelt dat hij zich in 2005 een wandelstok heeft aange-

schaft).  In eerste instantie leek dat eerst een stap achteruit, 
maar later bleek het in feite een stap vooruit.  Door die stok 
geef ik ook het signaal dat ik niet dronken ben.  In het begin 
voelde ik me erdoor gegeneerd.  Die gêne ben ik gepasseerd.  
Ik blijf onder de mensen komen, naar de stadsschouwburg 
gaan of naar een optreden van mijn dochters gaan.  Altijd 
met mijn vrouw erbij.
Ook autorijden lukt nog steeds, al is dat sinds kort – op dok-
tersbevel – met een auto met automatische versnellingen.  
De afgelopen drie jaar werd me geadviseerd om op een wa-
gen met automatische versnellingen over te schakelen, bij 
de laatste controle werd het me opgelegd.  Nu ondervind 
ik ook dat dat gemakkelijker rijdt.  De ziekte evolueert zo 
traag dat je de tijd hebt om je tekorten te leren compense-
ren.  Het is confronterend en soms frustrerend dat ik elk jaar 
een nieuw rijbewijs moet halen, omdat ik vind dat er veel 
slechtere chauffeurs rondrijden dan ikzelf.  Ik ben zelf wel 
veel defensiever gaan rijden, merk ik.  Mijn recentste CARA-
test heeft me een rijbewijs opgeleverd voor twee jaar.  Oef.

Je probeert dus nog zoveel mogelijk jezelf te behelpen 
als maar kan.  Hoe zit dat met je dagdagelijkse leven 
sindsdien.  Moest je stoppen met werken?
Ik ben sinds mijn ziekte geen enkele dag met ziekteverlof 
thuis geweest.  Als ik naar het NMRC ga neem ik een vakan-
tiedag.  Maar zo heb ik altijd in mekaar gezeten.  Eén keer, 
vijftien jaar geleden, ben ik eens drie dagen thuisgebleven 
met de griep.
Met enkele eenvoudige maatregelen vergemakkelijkt mijn 
werkgever het dagelijks functioneren voor mij: vb.  met een 
voorbehouden parkeerplaats en een afstandsbediening 
voor de garagepoort.  Mijn nieuwste bedrijfswagen heeft 
een automatische versnellingsbak en ik probeer twee da-
gen per week thuis te werken, al lukt dat alleen als er geen 
meetings zijn.

Fantastisch dat je dat allemaal nog kan, en hopelijk mag 
en kan je dit nog lang blijven volhouden.  Merk je ook in 
je werk zelf dat de ziekte en je beperkingen een rol gaan 
spelen?
Door mijn aandoening heb ik extra aanpassingen gekregen 
voor de toegankelijkheid van de tankstations die we bou-
wen en voor de veiligheid op de bouwwerven.  We zorgen 
voor parkings voor mindervaliden, vermijden dorpels, leg-
gen hellingen en trapleuningen aan waar nodig.  Als ik op 
een werf kom, ben ik zeer kritisch.  De veiligheid van stel-
lingen, ladders, kledij, oogbescherming, helmen: ik heb er 
allemaal een extra oog voor.  Tegenwoordig bezoek ik de 
werven alleen nog als alles plat is en bijna klaar.

Je houdt er dan ook een eigenzinnige leuze op na, name-
lijk ‘werken is de beste therapie’.  Ik denk dat veel andere 
patiënten daarmee zullen instemmen, zelfs al wordt 
werken vaak noodgedwongen beperkt tot niet-fysiek li-
chamelijk werk, het blijft een belangrijke en zingevende 
activiteit.  Jij kan jezelf in deze gedachte wellicht ook 
vinden? 
Ik ben geen peptalker, geen tafelspringer, maar een rustig 
type met een bescheiden fierheid die door mijn passie an-
deren wil inspireren om hetzelfde te doen.  Ik laat het ge-
zond boerenverstand primeren.  >>> 



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

>>> Door mijn aandoening voel ik meer respect van mijn 
collega’s vanwege mijn volharding (soms beestig abnormaal 
:-)).  Door mijn drieëntwintigjarige ervaring ben ik boven-
dien een soort wandelende database waarop collega’s vaak 
een beroep doen.
Door mijn aandoening ben ik meer afhankelijk van mijn 
werkgever dan een valide werknemer.  Zo is lichamelijk werk 
uitgesloten voor mij.  Mijn werk is mijn beste therapie.  Zet 
me zonder iets om handen tussen vier muren en een dag 
duurt een eeuwigheid.  Ik wil iedereen inspireren om alles 
zo lang mogelijk vol te houden want elke dag moet je voor 
jezelf de lat verlagen.  Mijn devies is dan ook: geniet van wat 
je nog wel kan, bak eens taart om weg te geven, leef trager.
Ik voel me in dit alles gesterkt door mijn gezin.  Thuis word ik 
als een koning in de watten gelegd door onze behulpzame 
dochters van zestien en twintig en door een echtgenote uit 
de duizend.  Door mijn beperkingen worden ook zij beperkt.  
In het begin van mijn ziekte was ik er nog van doordrongen 
dat ik een minderwaardige partner en papa zou worden.  
Maar nu weet ik dat mijn ziekte ons niet hoeft te beletten 
om onze dromen te realiseren.  Vorig jaar tijdens de paasva-
kantie zijn we naar New York geweest, mét de rolstoel.  Dit 
jaar zijn we op reis geweest naar Abu Dhabi en Dubai.  En die 
reizen zijn ongelooflijk goed meegevallen.  De toegankelijk-
heid en behulpzaamheid zijn er fenomenaal.  Veel beter zelfs 
dan in België of Frankrijk.

Tenslotte, hoe zie je de toekomst tegemoet en wat hoop 
of verwacht je nog?
Ik hoop dat het stappen in de toekomst niet verder ver-
slecht.  Trappen doen is nog geen probleem, zo lang ik maar 
twee armleuningen kan gebruiken.  Een ligbad is onmoge-
lijk geworden, maar douchen gaat wel nog prima.  Mijn fijne 
motoriek wordt echter wel slechter.  De knoopjes van een 
hemd vastmaken bijvoorbeeld duurt steeds langer.  En tele-
foneren tracht ik te beperken.  De ene dag is de andere niet.  
Moeilijkere blaascontrole, verslikken, gênante lachbuien, 

een lagere tolerantie voor alcohol, een vervelende vlieg die 
ik niet meer kan vangen.  Toch hebben we vorig jaar nog een 
zoldertrap geïnstalleerd.  Ik maakte hem in vier stukken, zo-
dat ik hem makkelijker kon monteren met de hulp van mijn 
drie vrouwen.  Ik maai nog altijd mijn gazon met een maaier 
die ik zelf ombouwde tot een zitmaaier.  Veel kans op ge-
nezing is er niet, mede doordat deze zeldzame ziekte blijk-
baar geen prioriteit vormt voor de farma-industrie.  Door de 
zeldzaamheid van de ziekte gebeurt er te weinig onderzoek 
naar en is er dus weinig kans dat er ooit via medicatie een 
remedie wordt gevonden die voor mij nog op tijd voor een 
ommekeer kan zorgen.  Voor de farmaceutische industrie is 
de groep patiënten waartoe ik behoor te klein en dus leve-
ren we een te klein winstpotentieel op.  Het is wel mogelijk 
dat er een doorbraak komt voor een verwante ziekte, zoals 
ALS of MS, die toevallig ook voor PLS zou kunnen werken.
Ik hoop vooral dat mijn vrouw en kinderen en mijn ouders 
gezond mogen blijven, want ik kan voor hen niet zorgen 
zoals zij dat voor mij doen.  Voor mezelf hoop ik vooral dat 
mijn ziekte zich stabiliseert.  Ik train wekelijks tweemaal op 
de hometrainer (15 à 30 minuten op max. 50 watt).  Om de 
14 dagen ga ik een uurtje zwemmen.  Samen met de vrouw 
neem ik soms een warm privé bad.  Naar een openbaar 
zwembad ga ik niet meer want ik geraak er in paniek we-
gens de te grote drukte daar en ook doordat mijn spieren 
er verstijven wegens het - voor mij - te koude water.  Buiten 
de zomermaanden maak ik gebruik van onze relaxerende 
infraroodcabine.  Wekelijks ga ik naar de kiné en volg ik lo-
gopedie.  Soms val ik twee maal in een week.  Soms val ik 
in vijf weken geen enkele keer.  Gelukkig heb ik nog nooit 
iets gebroken.  Wel zijn er al een paar tanden vernieuwd en 
is er een duim uit de kom geraakt.  Ik heb een fobie gekre-
gen voor automatische deuren en van liftdeuren die te snel 
sluiten.  Ik wens mijn lotgenoten en al diegenen die zich in 
mij herkennen veel sterkte toe.  Vooral aan diegenen die er 
al slechter aan toe zijn dan ik en niet te vergeten aan hun 
partners, kinderen en ouders wens ik veel sterkte toe.

mailto:info@alsliga.be


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’.

dokterSBezoeken

De spreekuren bij de artsen zijn vaak wat kort om alles uit-
gebreid te kunnen bespreken en daardoor voelen sommige 
patiënten zich op voorhand al onrustig, omdat ze bang zijn 
dingen vergeten te vragen.

Wat moet in deze gesprekken zeker prioriteit krijgen?

Op de geneeskundige afspraken moet je twee grote hoofd-
zaken in gedachten houden.  Eerst en vooral ben je zelf je 
beste raadsman.  Niemand kan je beter vertegenwoordigen 
dan jezelf.  Dat wil zeggen dat je zoveel mogelijk dient te we-
ten over de ziekte ALS, om op deze manier een bevredigend 
en goed gesprek te hebben met je arts.  Hierdoor behoud 
je niet alleen de volledige controle over je gezondheidsno-
den, maar het stelt je ook in staat de juiste vragen te stellen.  
Schrijf daarom op voorhand al je vragen neer op een lijstje, 
zodat tijdens het doktersbezoek alles aan bod komt en niets 
vergeten wordt.

Op de tweede plaats moet je vooruitziend denken.  ALS-
symptomen verlopen progressief en je noden zullen con-
stant veranderen.  Omdat je geestelijke kracht en je moge-
lijkheden van maand tot maand kunnen verschillen, is het 
goed op voorhand na te denken over het materiaal dat je in 
de toekomst nodig zult hebben, om zo gemakkelijk en veilig 
met ALS te leven.  Denk eraan dat sommige hulpmiddelen 
soms niet op korte tijd verkrijgbaar zijn.

Met betrekking hierop geven wij je hieronder enkele be-
langrijke aanwijzingen en vragen die je kunt bespreken met 
je arts.

 – Bij de eerste tekenen van problemen bij het stappen 
vraag je best hulpmiddelen zoals een voetprothese, een 
wandelstok, een looprek en in een verder stadium een 
rolstoel;

 – Wanneer de pols- en handkracht verslapt, vraag naar een 
polssteun en speciaal eetgerief;

 – Bij de eerste tekenen van moeilijk slikken vraag je best 
informatie over specifieke voeding die gemakkelijk 
doorslikt en de mogelijkheid tot gebruik van een voe-
dingssonde (PEG).

 – Wanneer je spraakproblemen ondervindt, bespreek dan 
opties voor specifieke communicatie-hulpmiddelen;

 – Bij de eerste tekenen van moeilijk ademen of een gevoel 
te weinig zuurstof te krijgen vraag naar een BiPap;

 – Wanneer eender welke situatie meer zorgen vereist, 
spreek erover met je arts en vraag hem over mogelijke 
oplossingen.

Voor communicatiehulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen 
en andere hulpmiddelen (uitgezonderd medische appara-
tuur) kan je ook steeds terecht bij de ALS Liga.  Voor verdere 
informatie contacteer het secretariaat op het nummer 016-
23 95 82 of stuur een e-mail naar info@alsliga.be.

extra aanBevelingen Bij alS levenSeinde

Bij pALS van wie uit onderzoek blijkt dat de ziekte zeer snel 
voortschrijdt is het van groot belang dat de hulpverlening 
goed uitgebouwd wordt.  Daarvoor is het wenselijk om in 
een vroeger stadium samen met een maatschappelijk wer-
ker een plan op te maken voor hulp aan huis verdeeld in 
pakketten, wat betekent niet noodzakelijk uitsluitend met 
verpleeghulp.  Wanneer de ziekte snel evolueert ontstaat er 
een groot gevaar voor uitputting door voortdurend slaap-
gebrek, van de pALS maar zeker ook van de thuisverzorging.  
In dat stadium zou een goed plan, dat aanvankelijk mini-
maal gehouden werd, intensiever kunnen worden ingezet.  
Dat om te vermijden dat er halsoverkop met een noodplan 
dient gewerkt te worden dat mogelijk de ontstane noodsi-
tuatie niet meer kan omkeren.  De ideaal te voorziene gedi-
versifieerde zorgverstrekking bevat verpleeghulp natuurlijk 
maar ook poetshulp en mogelijk andere bijstand.  De doel-
stelling van het plan is uiteindelijk er in te voorzien dat pALS 
in hun eigen huis kunnen blijven met al het nodige comfort 
en al de nodige ondersteuning.

Ook over het levenseinde van de pALS dienen duidelijke 
beslissingen genomen te worden in een nog niet acuut sta-
dium.  Sommige artsen voelen zich ongemakkelijk bij het 
praten over de dood van hun patiënt en over de mogelijkhe-
den die pALS en hun gezinnen hebben om vooraf over het 

levenseinde te beslissen.  Vaak bestaat er behoefte aan een 
luisterend oor dat ook gepaste raad kan geven.  Gespeciali-
seerde artsen kunnen helpen, ook thuisverplegingsdiensten 
en eventueel anderen zoals palliatieve zorg.

Bij ALS is longfalen vaak de doodsoorzaak.  De ziekte werkt 
in op de ademhalingsspieren of op het middenrif.  Bij een 
aantal pALS wordt het middenrif reeds in een vroeg sta-
dium van de ziekte aangetast, maar vaak gebeurt dat pas 
later.  Het overlijdensoorzaak van pALS is meestal niet ge-
makkelijk toe te wijzen omdat het afhangt van welke spie-
ren er door de ziekte aangetast zijn.  Als dat de belangrijkste 
ademhalingsspieren zijn zal de pALS voortdurend meer last 
krijgen van ademhalingsstoornissen en kan daar uiteindelijk 
aan sterven.  Ademnood is zwaar belastend maar er bestaat 
medicatie voor en er zijn nog andere manieren waarop de 
situatie onder controle kan gebracht worden en dan is er 
ook nog altijd beademing mogelijk.  Ook pALS die slik en 
bulbaire problemen hebben kunnen longontsteking krijgen 
of andere fatale ademhalingsproblemen.  Zeker wanneer zij 
kiezen om niet behandeld te worden of indien de behande-
ling geen succes heeft.  De arts die het ziektepatroon van de 
pALS kent kan antwoorden geven op specifieke vragen over 
problemen die verband houden met ademhaling.

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.

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.

voorgerecHt:
courGette crème met Salie (6 perSoNeN)

Ingrediënten: 
Voor de courgette crème:  500 g courgettes in blokjes - 1/3 blokje 
kippen- of groentebouillon - ½ l water - 2 eetlepels geraspte 
Parmezaanse kaas - 1 klein wit ajuin - een puntmes look - 4 
versnipperde blaadjes verse salie + 1 hele blaadje per verrine - zout & 
peper - 3 eetlepels frituurolie

Bereidingswijze:
 – Het ajuin schillen en versnipperen, laten sudderen in een koffielepel 

olie zonder te verkleuren;
 – De blokjes courgette met het puntmes look, de vier versnipperde blaadjes salie, het bouillonblokje en water toevoegen;
 – Aan de kook brengen en 15 minuten laten koken;
 – Met de Parmezaanse kaas bestrooien en verder laten koken voor 5 minuten;
 – Fijn pureren, kruiden naar smaak, in de verrines schenken en laten koelen;
 – Garneren met de blaadjes salie.

mailto:info@alsliga.be


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

HooFdgerecHt:
auBerGiNe puree met KaaS (huNKar BeGeNdi) (6 perSoNeN)
voorbereiding: 15 min.; kooktijd: 20 min

Ingrediënten: 
2 aubergines (500g) - 1/4 L melk - 30 g bloem - 30 g boter – 60 g 
geraspte Kasseri-kaas (of Emmental, Comté, Cheddar, …) – zout & 
peper – groentenbouillon van het huis - vers gehakte koriander

Bereidingswijze:
 – De aubergines zorgvuldig schillen;
 – De aubergines in schijfjes snijden en zachtjes laten stomen 

totdat ze heel mals worden;
 – Een bechamelsaus maken met boter, bloem, melk, peper, koriander en bouillon;
 – Giet er al kloppend geleidelijk de warme bouillon bij.  Blijf 3 à 5 minuten kloppen tot de saus dik is;
 – De aubergines met een keukenmachine tot een gladde puree draaien;
 – Schep de aubergine puree door de saus en laat het mengsel doorwarmen;
 – Schep vervolgens de kaas erdoor en breng op smaak met peper en zout, laat al roerend nog 2 minuten op lage stand;
 – Schep de aubergine puree over op een voorverwarmde dienschaal, bestrooi met koriander en dien op.

nagerecHt:
moelleux vaN chocolade (4 perSoNeN)

Ingrediënten: 
125 g boter – 125 g chocoladecallets - 1 eetlepel cacaopoeder - 70 g suiker – 25 g 
bloem - 1 eidooier + 2 hele eieren - 1 koffielepel Amaretto

Bereidingswijze:
 – beboter 4 kleine ovenschaaltjes voldoende met boter;
 – klop de 2 hele eieren met de extra dooier en de suiker samen gedurende 5 min 

met de elektrische kloppers tot je een crème bekomt;
 – smelt au bain marie de chocolade met de boter;
 – Voeg er van het vuur de helft van de eiercrème bij en voeg dit dan (terug) bij 

de rest van de eiercrème;
 – meng goed door en voeg er dan de bloem, cacao en Amaretto onder;
 – verdeel over 4 potjes en laat een 2-tal uur afkoelen in de ijskast;
 – verwarm je oven op 180° en laat de moelleux een 10-tal min bakken

TIP: laat ze zeker niet te lang in de oven bakken want het is echt de bedoeling dat 
het binnenste van het gebakje nog vloeibaar is! Lekker met wat ijs, slagroom of 
rood fruit.

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.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



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 Nederlands-
talige pALS die in Vlaanderen wonen, 
met een communicatieprobleem, 
waarbij gangbare verbale en schriftelij-
ke communicatie niet langer mogelijk 
is, assistieve communicatietechnologie 
op maat aan te reiken, het optimaal 
gebruik ervan systematisch op te vol-
gen, en waar nodig bij te sturen.  Op 
deze manier kan u als pALS steeds over 

het best passend hulpmiddel beschik-
ken waardoor 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 isolement.  Veel ALS-patiënten 
komen naarmate de ziekte vordert in 
een steeds groter wordend isolement 
terecht.  Een snel afnemende mobili-
teit, problemen met de spraak en niet 
te vergeten de vele ongemakken die 
zich tijdens de ziekte manifesteren, zor-
gen vaak voor een terugtrekking uit de 
maatschappij.

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

vroeg Begonnen iS HalF geWonnen: Begin tijdig Met Het geBruik van een 
coMMunicatieHulpMiddel

Een groot aantal pALS ervaart tijdens 
het verloop van hun ziekte communi-
catiemoeilijkheden ten gevolge van 
het verlies van het spraakvermogen 
en/of de handfunctie (schrijven, ty-
pen).

Ze zitten boordevol visies, ideeën, 
dromen, wensen en noden, …, maar 
kunnen die steeds moeilijker of niet 
meer uiten aan hun omgeving.  Om-
dat communicatie de hoeksteen 
vormt voor zelfstandigheid, dreigt 
hun leven volledig te worden bepaald 
door anderen.  Dit kan leiden tot gela-
tenheid en sociaal isolement.

Gelukkig schiet de ingenieurs- en ICT 
wereld hier te hulp.  Sedert geruime 
tijd worden hulpmiddelen ontwik-
keld die de communicatie onder-

steunen.  Bekende voorbeelden zijn 
tablets waarop softwaretoepassingen 
voor communicatie (‘apps’) zijn geïn-
stalleerd, tekst-naar-spraak toestellen 
(bv Lightwriter), laserpointer aange-
stuurde bedieningsklavieren voor 
een (spraak)computer (bv Lucy), of 
zijn variant op basis van oogbolbestu-
ring, waarmee pALS hun mondigheid 
kunnen behouden of herwinnen.  
Deze sector van ondersteunende 
technologie is volop in ontwikkeling.  
Geregeld wordt nieuwe apparatuur 
ontworpen.  Vanuit ALS Mobility & Di-
gitalk juichen wij dit uiteraard toe.

We beseffen evenwel dat het gebruik 
van communicatiehulpmiddelen niet 
altijd vanzelfsprekend is en dat niet 
iedereen een techneut is.

Men moet soms een drempel nemen 
en veel inzet tonen om vertrouwd te 
raken met de werking en de mogelijk-
heden van een toestel.  vooral in de 
beginfase kan dit soms vermoeiend 
zijn.

We adviseren pALS met (beginnende) 
communicatiemoeilijkheden dan ook 
om het gebruik van een communica-
tiehulpmiddel niet uit te stellen maar 
er zo spoedig mogelijk mee aan de 
slag te gaan.  Zo geeft u zichzelf de 
nodige tijd om aan te leren hoe u 
een toestel ten volle kan benutten, 
tot plezier van uzelf en uw naasten! 
Voor meer informatie en gratis 
uitlenen van deze hulpmiddelen 
neem contact op met ALS M&D, 
016/23.95.82.

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


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.

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.

commuNicatiehulpmiddeleN 
Overzicht hulpmiddelen voor  
communicatie
•	 Tablet
•	 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 commerci-
ele instanties. Het zijn vzw’s die samen 
met u zoeken naar praktische oplos-
singen voor jouw communicatiepro-
bleem. 

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

 >>>

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


>>> 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.

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

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




giFten van 30/04/2013 tot en Met 9/09/2013
A.M. van de Pol  Nederland
Accountantskantoor  Sinaai-Waas
Aerts  Marc Zandhoven
Alg.Elect.Wim Vanhese bvba 
 Sinaai-Waas
ALS Event  Kontich
Ancion Céline Schaltin
Anthonis-Dierckx Zoersel
Aquafun  Wommelgem
Arnaut Erik bvba  Zwijndrecht
Auwers-Van den Bosch Nijlen
Babylas Jocelyne 
 Grand-Rosière-Hottemont
Babylas Maud Ciney
Babylas Suzanne Perwez
Baeke-De Geest Wevelgem
Bakker F.P 
Baron-Vossius Sint-Truiden
B-Cubed Comm.V  Antwerpe
Beckers-Govaerts Sint-Truiden
Beken Gerda Kessel-Lo
Benelux 95 bvba  Gent
Billiet - Vanlaere - B.V.B. NV  Tielt
Bils Alida Lubbeek
Bleeckx Ben Mechelen

Blommaert Lutgardis 
 Deurne (Antwerpen)
Boeckx-Mols Geel
Boesmans Jacques 
 Antwerpen-Berchem
Bogaerts August Turnhout
Bollingh Anne Sint-Truiden
Botteldoorne Christiana Brakel
Brandwijk Jeroen Antwerpen
Buelen Louis Hasselt
Buggenhout Marie Gent
Bussels Huidziekten B.V. bvba  Tielt
Caers Emiel Westerlo
Cambier Robert Menen
Carlens Grete Sint-Truiden
Carlier Marc Parike
Champagne Ghuislaine Velm
CHG-Meridian Comp. Leasing 
  Strombeek-Bever
Claessens Maria Brasschaat
Claeys Laurienne Tielt
Clausse Marie-Therese Vedrin
Cleeren Patrice Antwerpen
Clercx Christiana Mol
Clinckemaillie-Potteau Heule

Cl.s Koperen Passer W1 15 en 16  Tielt
CMO NV Geel
Collet Inge Wuustwezel
Conchyliologie BVC vzw  Edegem
Coolkens-De Busser Westerlo
Cools Irma Westerlo
Cools Willy Oppuurs
Cordeiro Costa M-H. Schaerbeek
Cosyns Ludo Ruien
Couteur Agnes Brakel
Cox-Gelaesen Diest
Crabbé-Vanderdonckt Denderleeuw
Cruypeninck Marijke Maarke-Kerkem
Cuyx-Brone Tongeren
Danloy Tom Zepperen
Das Jose Laakdal
Das Lodewijk Meerhout
DAW Belgium bvba  Zolder
De Backer Willy Antwerpen
De Belder-Peeters Itegem
De Bels Jean-François Diksmuide
De Bonte Gerard Ranst
De Canniere Frederik 
 Bossut-Gottechain
 >>> 

de alS liga dankt gulle ScHenkerS die Middelpunt en MaMuze Mee Mogelijk Maakten:
ALS DAN vzw , ADMB social-invest , provincie West-Vlaanderen , Toerisme voor allen (Geert Bourgois) , 

Welzijn & volksgezondheid en gezin (Jo Vandeurzen) en de gemeente Middelkerke.

Nationale Loterij
Philippe en Lan Ranson
Rotary Club Deinze

Euroclear Bank nv
’t Zomert in Sint Denijs
Piet Huysentruyt 
(Worldwide Cooking Company, 
Lanoo, VTM)

Alain en Karina Robin
Benefiet Schorre “Eddy Rillaerts”

Dubbelconcert Nieuwpoort
Rotary Antwerpen Noord
Rotary Harelbeke
UFB

Delhaize-Lion

DDB Brakel

Fifty One Gent

Gabriels Helena

Jean-Marie Pfaff fonds

Lions Club Klein Brabant

Naast erevermeldingen hebben wij in de afgelopen jaren nog een aantal giften ontvangen die specifiek voor dit doel 
bestemd waren.  Die groep van schenkers bevat zowel individuele gevers als giften van vertegenwoordigers van or-
ganisaties die de opbrengst van eenmalige acties ten bate van alle pALS doorstorten.  Zelfs vanaf het prille idee waren 
er schenkers die in het project geloofden.  Wij zijn trots dat wij het vertrouwen van zoveel mensen hebben kunnen 
opwekken.  Met zo veel steun was de morele verplichting om het zorgverblijf te realiseren zo groot dat wij niet anders 
konden dan doorzetten.  Daarom is het mirakel MIDDELPUNT ook het product van vele handen die het werk lichter 
maakten.

Wij hopen vurig dat er ook in de komende jaren nog veel sympathie volgt.

Maak mee het mooie weer aan de kust met MaMuze van de ALS Liga!

ereverMeldingen



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.

>>> De Clercq Jacqueline Dilbeek
De Clercq Jenny Meerhout
De Cock Greta Baal
De Cock-Michiels Gery Mechelen
De Coninck Paulette Mortsel
De Coninck Roger Genk
De Corel Leo Sterrebeek
De Dooy Jacobus Kortenberg
De Grave Serge Gent
De Haen Marie-Rose Aalst
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Maere Leonard Londerzeel
De Nys Christiane 
 Borgerhout (Antwerpen)
De Raeymaeker Laurence Aartselaar
De Rechter Marc De Klinge
De Ridder Christel Zoersel
De Schouwer Georgette Willebroek
De Taeye Arno Elst
De Vries-Wils Turnhout
De Win Simon Meise
Debaedts Viviane Antwerpen
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Debonne Lode Otegem
Decafneyer Marie-Rose Overijse
Deckers Rudy Sint-Truiden
Decoene Veerle Liedekerke
Deconynck-Ampe bvba  Tielt
Degens Rita Brussel
Degroote Willy Tielt
Delanghe Jenny Oostende
Delarbre Edith Oostduinkerke
Demey Maureen Ingelmunster
Denissen Valeria Deurne (Antwerpen)
Denys-Cottyn Heule
Depaepe Etienne Gembloux
Derammelaere-Vande Wiele 
 Harelbeke
Derboven Alfons Eindhout
Derycke Martin Lendelede
Deschryver Catherine Grimbergen

Detavernier-Callewaert Wingene
Dewandeleer  Diegem
Dezitter Chris Rumbeke
D’hondt E.K.L. Nijmegen-Nederland
Diels Sonja Tongerlo
Dierickx Marc Aalst
Diogenes  Dessek
Dirickx Kim Beringen
Donck-Ceuppens Rosina Aalter
Dooms Marie-Thérèse Antwerpen
Dr. Anne Aerts bv/bvba 
 Halle - Booienhoven
Duchamps Mia Sint-Truiden
Eenkhoorn  Vera 
 Ruisbroek (Antwerpen)
Electro EST BVBA   Sint-Katelijne-Waver
Engelen Jeaninne Tessenderlo
Ergo De Braekel Deurne (Antwerpen)
Erkens Theodora Riemst
Exxonmobil Petroleum Chemical 
 Antwerpen 3
Eyeworks NV  Zaventem
Feestfonds Bio-Chemie  Kontich
Feyen Maria Lommel
Fougere  Christianne Ciney
Foulon-Maes Ledegem
Fraloma bvba  Sint-Niklaas
Francot Hugo Wezemaal
Freson Laurent Brustem
Freson-Vrijsen Brustem
Fresson Laurent Brustem
Frippiat Céline La Roche-en-Ardenne
Gabriels Bart Wannegem-Lede
Gelaesen Blanche Sint-Truiden
Gelaesen Omer Heppen
Geldof Petra Harelbeke
Gelissen Erik Merksem (Antwerpen)
Gemeentebestuur Oostkamp 
 Oostkamp
Gemeentebestuur Zaventem 
 Zaventem
Gerard Christelle Faulx-les-Tomb
Gert-Gelaesen Lummen

Ghesquiere-De Meester Waasmunster
Gijbels Maria 
Gilis Angèle Geel
Gils-Bernaerts Oud-Turnhout
Goovaerts David Puurs
Goven Margriet Hamont-Achel
Graulus Anna Sint-Truiden
Green Garden Haspengouw bvba 
 Sint-Truiden
Grijze Geuzen Antwerpen 
 Antwerpen 1
Groenen-Gelaesen Beringen
GSM NV  Vilvoorde
Hagelvrij VBM CVBA  Velm
Haine Ivo Sint-Joris-Weert
Hamans Maria Hasselt
Hanneuse Etienne Anderlecht
Harelco bvba  Wevelgem
Havenne Jacqueline Ciney
Hendriks-Van Rooijen Lubbeek
Hendrikx J + W NV  Overpelt
Hendrix Lien Hasselt
Hex René Knokke
Heyligers  Yves Antwerpen
Hoeken Joeri Molenbeersel
Hofmans Paula Sint-Katelijne-Waver
Hontoir Jean-Pierre Faulx-les-Tomb
Houtmeyers-Van Opstal Geel
Huijgens Bert Steenokkerzeel
Hupko Gwenn Kortenaken
Huyskens Gustaaf Westerlo
Ideare bvba  Sint-Truiden
Imschoot bvba  Waasmunster
Jacobs Danny Erpe-Mere
Janssens Nicole Antwerpen
Joostens-Wijns Wolvertem
Kersten-Wilmots Gors-Opleeuw
Kesteloot-Willeme Hamois
Kicken Jozef Tienen
Kindervreugd vzw  Antwerpen
Kippers-Celus Constant Zonhoven
Kupper Geneviève Boncelles
 >>> 



>>> Labaere Georgette Roeselare
Lannoo Annie Izegem
Le Begge Renée Mechelen
Le Blanc Irène Mortsel
Lecoq Julien Antwerpen
Libert Paints NV  Gent
Liekens Eugeen Westerlo
Liekens-De Groof Wolvertem
Lindekens Mariette 
 Deure (Antwerpen)
Louwet-Vanpol Zolder
Lux Elise Hoepertingen
Luypaert Paula Bonheiden
Luyten Bart Meerhout
Manquoi Ludo Antwerpen
Marchand Frans Ieper
Mas BVBA  Zepperen
Mas Chloé Heppen
Mas-Leunen Sint-Truiden
Mathys Bernadette Hoboken
Matthys Tessenderlo
Maufort-Vanspauwen Monique 
 Koersel
Maurus Rika Sint-Michiels Brugge
Meert Pieter Schoten
Meesters Omer Schonberg
Meeuwissen Henri Kuringen
Melis-Versweyveld Westerlo
Michaux Leentje Tielt
Michiels Eric Luxembourg
Michiels -Verhaeghe Beernem
Monsieurs  Linda Wijnegem
Monsieurs  Vicky Haarlem-Nederland
Mortier Katerina Herentals
Mousseau James Sint-Truiden
Mulleners-Janssen Tongeren
Mulleners-Coenen Tongeren
Mulleners-Janssen Baudouin 
 Tongeren
Nauta-De Jong B. 
Nevelsteen-Geudens Oevel
Nimmegeers-Deygers Merelbeke
Norcini Danila Beverlo
Nuyts Greet Deurne
O.C.M.W. Sint-Truiden  Sint-Truiden
Oeyen-Aerts Heist-Op-Den-Berg
OKRA-Trefpunt Blaasveld  Willebroek
Open VLD Afdeling Sint-Truiden  Duras
Orde van Jarretel  Aalst
Otte Theodoor Antwerpen
Oudercom. St-Victor Dworp  Dworp
Oudermans Patricia Schoten
Palmaerts-Meyers Antwerpen
Palmgren Par Sint-Niklaas
Panjaer-Conings Hoeselt
Paquay Cécile Jambes (Namur)
Paquay Marie Ciney
Pauwels Dirk Geel
Peeters Erik Sint-Truiden
Peeters Gerry 
 Hamme (Oost-Vlaanderen)

Peeters Koen Kapellen
Pereaux Jeannine Wilrijk (Antwerpen)
Perrault Alain Hoboken (Antwerpen)
Perrault Sarah Boechout
Pesch Jacqueline Braine-l’Alleud
Petit Maryline Marche-en-Famenne
Ph. Kerckhof-Vandersteene Roeselare
Philippaerts Nancy Opoeteren
Pierlot Georges  Leignon
Pipeleers Joannes Diepenbeek
Poret Catherine Watermael-Boitsfort
Prinsen Marc Haacht
Proost-Ansoms Wuustwezel
Provincie Vlaams-Brabant  Leuven
Pyck-Verhenneman Westerlo
Quadrant CMS NV  Tielt
Quadrant EPP Belgium NV  Tielt
Radeur Gilberte Nivelles
Raes  bvba  Sint-Truiden
Raeymaekers Maria Asse
Recyca bvba  Malle
Remont-Mussen Maaseik
Reniers Roberta VOF  Sint-Truiden
Robijns Patrick Sint-Truiden
Roelants Viviane Antwerpen
Roggeman Martine Anderlecht
Rombauts Angela Steenokkerzeel
Rombauts Herwig 
Rossenbacker-Heylen Herentals
Rosvelds Madeleine Maaseik
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Ruison Jozef Heers
Salaets-Van den Eynde Hulshout
Salgado Vasquez Hector 
 Borgerhout (Antwerpen)
Samaey Angèle Oudenburg
Scheelen-Maesen Peer
Scheppers-Patry Tremelo
Schils-Gelaesen Borlo
Schroyens Lucienne Antwerpen
Seatrade Reefer Chartering 
 Antwerpen
Segers Paul Aalst
Serroen-Obin Lovendegem
Severens-Belien Nederland
Severijns-Gilles Edegem
Simaels Kristine Westerlo
Simoens Rosita Oudenaarde
Sinove Monique Wetteren
Smets-De Doncker Brasschaat
Smolders Nic Antwerpen
Snauwaert Liesbeth Olmen
SOS ALS Mil Boeckx  Westerlo
Spiritus Maria Joanna Erps-Kwerps
Spooren-Kreemers Neerpelt
Sprengers-Peeters Westerlo
Stadsbestuur van Leuven  Leuven
Stevens-Bervoets Schoten
Storkebaum Erik Lier
Strauven-Dehairs Sint-Truiden
Struelens Leen Leuven

Talentus NV  Brussel
TDBouw bvba  Waasmunster
Teck-Van Herbruggen Heist-aan-zee
Tepfer André As
Theuns Albert Antwerpen
Thijs-Vanwinkel Helchteren
Timmerman Anna Merchtem
Timmermans Johan Halmaal
Timmerman-Vanlerberghe Berlare
Toelen-Marzee Velm
Ulrichts Christiaan Maasmechelen
Van Aerde-Corthouts Hasselt
Van Baarle Tom Mechelen
Van Bourgognie Antonius Turnhout
Van Boxelaere -De Bonte 
 Hoboken (Antwerpen)
Van Brandt-Nguyen Thi Lier
Van Brussel-Decat Sint-Truiden
Van Bylen Andre Westerlo
Van Campenhout Carine Itterbeek
Van Canneyt Gabriel Koksijde
Van Canneyt Jozef Wingene
Van Canneyt Simona 
 Sint-Pieters-Leeuw
Van de Nouwelant Maria Weelde
Van De Sompele Genoveva Asse
Van Den Abbeele-Ackermans 
 Tervuren
Van den Berg Rosalie 
 Sint-Genesius-Rode
Van den Bosch Emiel Merksplas
Van den Bosch Rik Bonheiden
Van Den Broeck Josée Lille
Van Den Broeck-Moris 
 Sint-Katelijne-Waver
Van Den Bussche Sandra Zulte
Van den Driessche-Van Den Brakel
Van den Hauwe Robert Stabroek
Van Den Hauwe Tom Aalst
Van Den Heede-Brisson Zegelsem
Van Der Aar Joke Lommel
Van der Aar Joke Lommel
Van der Auwera Godelieve 
 Antwerpen
Van Der Veer Inge Heist-Op-Den-Berg
Van der Veken Geert Turnhout
Van Dooren Eddy Zellik
Van Edom-Van Belle Marke Kortrijk
Van Eeckhoven Luc Boechout
Van Endert Jozef Lommel
Van Eynde Peter Westerlo
Van Eynde-De Beule Westerlo
Van Genechten Hilda Westerlo
Van Ginneken-Pennings Westerlo
Van Heester Paula Brasschaat
Van Hoof  Marc Schoten
Van Hoof -Timmerman  Herenthout
Van Maldeghem-Delanoo Brasschaat
Van Moer Els Kapelle-Op-Den-Bos
Van Moer Jan Kain (Tournai)
 >>> 



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.

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’, …

>>> Van Nedervelde-De Temmerman 
 Oosterzele
Van Olmen Frans Westerlo
Van Olmen-Meir Turnhout
Van Quaille Melissa Gent
Van Reusel Johan Herentals
Van Roy-Van Eynde Westerlo
Van Sprengel Martina Turnhout
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren
Van Vaerenbergh  Rudi Wambeek
Vandecasteele-Bamps Sint-Gillis-Waas
Vandecasteele Koen Sint-Niklaas
Vanden Boer Kristof Duras
Vander Donckt Marijk Brakel
Vander Donckt Peter Brakel
Vander Eecken Rose Brussel
Vandermeeren Petrus Wilrijk 
(Antwerpen)
Vanderpypen Pascale Nivelles
Vanderpypen Théophile Bornival
Vandoninck Guido Heusden
Vanhomwegen Liliane Dilbeek
Vanlessen Rik Sint-Truiden
Vanooteghem-Van de Ryck Deurne
Vanrijkel-Humblet Zoutleeuw
Vanroelen Anne Kessel-Lo
Velle Rosa Stene
Velleman NV  Gavere
Verboven André Heverlee
Verboven Joanna Westerlo

Vereecke Lieve Steenokkerzeel
Verfgroothandel Troubleyn  Temse
Verhaege Christiana Tielt
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Vermost Gilbert Mechelen
Verrydt Peter Olen
Verschelde Wouter Oostende
Verschraegen Michel Sint-Amandsberg
Verstraeten Katia Brakel
Verstraeten-De Schauvre Nazareth
Versweyveld-Ceulemans Westerlo
Verswyvel Sanne Lille
Veteranen Velm  Velm
Vlaams Parlement  Brussel
Vlaeminck Wendy Gooik
VLD Arrondissement Limburg  Hasselt
Vlekken Willy Sint-Truiden
Vleurick-Vandecasteele Eernegem
Vos Technics BVBA  Herk-de-Stad
Waegemans Anastasia Westerlo
Walkiers Irène Bellingen
Wallecam Erna Kessel-Lo
WBR Management bvba  Hasselt
Wheel Art  Tervuren
Wijns Frans Grobbendonk
Wittens Josephine Bonheiden
Wouters-Jacobs Grimbergen
Wuyts Rita Brecht
Wyckmans Emmanuella 
 Maasmechelen

Wynants François Westerlo
Wynants-Jacobs Linter
Zakenkantoor Pluys bvba  Herentals
Zusters Augustinessen  Sint-Truiden
Zusters van Maria vzw  Gistel
Zwaenepoel Cecile Tielt



‘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. 

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 



FiScale atteSten
De ALS Liga heeft officieel de verlen-
ging ontvangen om t/m 2018 fiscale 
attesten uit te schrijven aan schen-
kers voor hun giften vanaf 40 Euro.

BelaNGrijKe fiScale wijziGiNG voor de 
aftreK vaN GifteN

Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten-
jaar 2012) worden de bepalingen met 
betrekking tot giften gewijzigd.  Gif-
ten (minimaal € 40 op jaarbasis) ge-
ven voortaan geen recht meer op een 
aftrek van het totale netto-inkomen, 
maar op een belastingvermindering 
van 45% van de werkelijk gedane gift.  
Voordien gaven giften recht op een 
belastingaftrek: hoe hoger je inkomen 
was, hoe groter het bijbehorende voor-
deel.  Vanaf nu geven giften recht op 
een belastingvermindering van 45% en 
dit los van de hoogte van je inkomen.

BelaStiNGvermiNderiNG

Als u 40 euro of meer schenkt, geeft 
de fiscus een fikse belastingverlaging.  
In de tabel hieronder ziet u wat u be-
spaart.

De belastingaftrek wordt een belas-
tingvermindering.
Voor het aanslagjaar 2013 geven de in 
2012 gedane giften recht op een be-

lastingvermindering van 45% van de 
betaalde sommen, en niet meer op een 
belastingaftrek.
Wijzigingen van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992.
De bepalingen onder 3° tot 8° van het 
artikel 104, en de artikelen 107 tot 111 
worden opgeheven en vervangen door 
het artikel 14533,§ 1, eerste lid, 1°, e, 
van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992.

Wettelijke verwijzing
Wet houdende fiscale en financiële be-
palingen van 13 december 2012 (Belgi-
sche Staatsblad 20.12.2012).

voorwaardeN fiScaal atteSt

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 
belastingvoordeel 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 afgeleverd worden 
voor stortingen die ontstaan zijn uit 
collectieve geldinzamelingen en die 
dus niet voortkomen van individuele 
schenkers.  Ook niet voor stortingen 
die niet rechtstreeks op de rekening 
gestort werden van waaruit een fiscaal 
attest kan uitgeschreven worden.

Daarom raden wij u aan bij twijfel, 
en om misverstanden te vermijden, 
ons secretariaat te contacteren op 
info@alsliga.be of 016/23 95 82

nalatenScHap en duo-legaten

Neem de alS liGa BelGië vzw op iN uw 
teStameNt

Meer en meer mensen beslissen al bij 
leven dat ze een deel van hun 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 vreemde 
lijn wordt toegepast op het geheel van 
de nalatenschap. Het bedraagt 45% op 
de eerste 75.000 euro, tot 125.000 euro 
55% en daarboven 65%. 

De ALS Liga België betaalt slechts 8,8% 
op de totaliteit van het legaat. De be-
taling van hoge successierechten door 
de oorspronkelijke erfgenamen kan 
ten dele worden vermeden via een 
duo-legaat.

Duo-legaat

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

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

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

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

Het duo-legaat is vooral voordelig als 
de erfgenamen hoge successierech-
ten zouden moeten betalen: erfgena-
men in vreemde lijn (verre verwanten, 
vrienden…) en/of hoge vermogens. 
Enkele voorbeelden:

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

van Mimi te betalen, krijgt 
Mimi netto 7.500 euro meer. 
De ALS Liga België, die alle 
successierechten betaalt 
(27.500 euro op het legaat 
van Mimi en 3.520 op het ei-
gen legaat) ontvangt netto 
9.480 euro.

Hoe hoger het vermogen, 
des te groter het voordeel 
voor de erfgenamen.

Justine is alleenstaande en 
wenst 250.000 euro na te 
laten aan haar drie neven 
Jan, Luc en Marc. Normaliter 
betalen haar neven samen 
142.500 euro successierech-
ten en krijgt elk van hen 
netto 35.833 euro. Wanneer 
Justine een duo-legaat zou 
schenken van 150.000 euro 
aan haar neven en 100.000 
aan de ALS Liga België, dan 
krijgen Jan, Luc en Marc 
elk 50.000 euro netto, elk 
4.167 euro meer. De ALS Liga België 
betaalt alle successierechten en houdt 
zelf 13.700 euro over, een waardevolle 
schenking waarmee de Liga ALS-pati-
enten kan ondersteunen.

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

Maria wenst haar enige zoon Karel 
1.000.000 euro na te laten. Bij een 

gewoon legaat krijgt Karel 778.000 
euro netto en betaalt hij 222.000 
euro successierechten. Als Maria ook 
de ALS Liga België in haar testament 
opneemt, 800.000 euro nalaat aan 
Karel en 200.000 euro aan de Liga, 
erft Karel netto 22.000 euro meer. De 
ALS Liga België, die geniet van een 
voordeliger tarief, betaalt alle succes-
sierechten en houdt netto 14.400 euro 
over.

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.



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

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 
verband met één van de vacatu-
res kan je contact opnemen met 
het secretariaat tijdens de kantoor-
uren op het nummer 016 23 95 82 
of via e-mail info@alsliga.be (tenzij an-
ders vermeld in de aanbieding).

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.
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vrijWilligerS Middelpunt

Het gespecialiseerde ALS-zorgverblijf Middelpunt te Middelkerke is een feit.  Dit is het enige centrum in België met aan-
gepaste en gespecialiseerde ondersteuning voor mensen met ALS, een zeer snel evoluerende en progressieve zenuw-
spierziekte die leidt tot totale verlamming.  In Middelpunt kunnen patiënten met ALS (pALS) terecht voor een kort ver-
blijf.  We geven hen de mogelijkheid om er even uit te zijn, terug op adem te komen, 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.  Speciaal opgeleide professionele medewerkers zorgen voor een 
optimale ondersteuning in samenwerking met een netwerk van vrijwilligers.  Bepaalde vormen van Wellness zoals een 
Parker bad en kinesitherapie zijn voorzien en op gerichte tijdstippen bieden we diverse relaxatietherapieën aan.

Om onze pALS en ook hun mantelzorgers een echt vakantiegevoel te kunnen geven, zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die hen ter plaatse helpen en begeleiden bij hun dagelijks leven, activiteiten en ontspanning.  Samen met de profes-
sionele medewerkers vorm je een sterk netwerk van goede zorg voor onze pALS.  Wanneer je niet vertrouwd bent met 
de ziekte is dit geen probleem.  De ALS Liga voorziet in vorming.  Op regelmatige tijdstippen komen de vrijwilligers 
samen en kunnen zij ervaringen uitwisselen.

Samen met jou kunnen wij onze pALS een gedenkwaardige vakantie bezorgen en de dagelijkse zorgtaak van hun 
verzorgers en familie even verlichten.  Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken aan een onvergetelijke 
vakantietijd voor onze pALS, neem dan contact op met het secretariaat van de ALS Liga op het nummer 016/239582 of 
stuur een e-mail naar info@alsliga.be

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
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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.
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‘A cure for ALS’

Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij 
bij het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen 
in het daarvoor bestemde fonds.  Hiermee garanderen wij onze schenkers 

een correcte bestemming van hun financiële steun.

‘A cure for ALS’

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 ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 

mamuze

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 per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

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

‘A cure for ALS’

Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij 
bij het publiek inzamelen met een bepaalde doelstelling onder te brengen 
in het daarvoor bestemde fonds.  Hiermee garanderen wij onze schenkers 

een correcte bestemming van hun financiële steun.

‘A cure for ALS’

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 ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 

mamuze

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 per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

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

www.facebook.com/ALSLiga
info@alsliga.be
www.ALSLIGA.be

Voorwoord 1

Plechtige opening Middelpunt 2

Onderzoek 5

Activiteiten 10

Gadgets 22

Aan ‘t woord 24

Tips 29

Smakelijk 30

ALS Mobility & Digitalk vzw / Proeftuin ALS Digitalk 34

Communicatie-test 35

Giften 39

Nalatenschap en duo-legaten 44

Gezocht! 46

Nuttige adressen en brochures 48

Fondsen 3Binnenkant kaft achteraan

www.facebook.com/ALSLiga



P.B./P.P.

B/43

A cure for ALS

Tot voor kort bestond er in België nog geen in ALS gespecialiseerd zorghotel. Dankzij het 
initiatief en de jarenlange inzet van de ALS Liga is er nu het zorgverblijf Middelpunt. In 
Middelpunt te Middelkerke, kunnen onze pALS (patiënten met ALS) terecht voor een 
vakantie, een weekendje weg of een langer verblijf, in een omgeving die volledig 
aangepast is aan hun noden en waar de klok rond gespecialiseerde zorg aanwezig is. 
Zeelucht, de rolstoeltoegankelijke zeedijk en het aangepast gemeentelijk zwembad zijn 

maar enkele van de ingrediënten die garant staan voor een echt vakantiegevoel. 

Wij willen voor iedere pALS een onvergetelijk verblijf in Middelpunt mogelijk maken. Met 
dit doel werd het MaMuze fonds opgericht. Het MaMuze fonds ondersteunt ALS-patiënten 
ter plaatse. Hun familie, vrienden en verzorgers kunnen op adem komen en de zorgtaak 
voor even aan anderen overlaten. In Middelpunt worden, naast een aantal relaxatie- en 
verwentherapieën, ook tal van ontspanningsmogelijkheden en hulpmiddelen aangeboden. 
Zo zorgen we voor een vakantiegevoel voor onze gasten. Op elke verdieping is een 
badkamer met Parkerbad voorzien. Ontspannen kan in de lounge of op het buitenterras. 

Ook vergaderruimtes voor seminaries, meetings en presentaties werden voorzien.

Dankzij het                       fonds maken we dit alles mogelijk voor onze pALS.

Vakantie, de batterijen opladen en ontsnappen aan de dagelijkse sleur, we hebben er 
allemaal af en toe nood aan. ALS-patiënten kunnen niet zomaar hun koffers pakken en 
vertrekken. Wij nodigen u uit om, samen met ons, de pALS een zorgeloos verblijf te 
schenken en hen even hun dagdagelijkse strijd te doen vergeten. We willen met 
Middelpunt mooie dagen maken voor onze pALS. Elke gift is belangrijk en maakt een 
verschil. Voor uw gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. Voor grote giften krijgt u 

een extra certificaat en een erevermelding.

Bronzen Gift: 2.500€
Zilveren Gift: 5.000€

Gouden Gift: 10.000€
Diamanten Gift: 15.000€
Briljanten Gift: 25.000€

Platina Gift: 50.000€
Rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

met vermelding: ‘MaMuze’fonds

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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klik Hier en doneer

http://www.middelpunt.com/nl/
http://alsliga.be/?id=1068
http://alsliga.be/index.php?id=1592&language=fr%2F%2Fas...on.inc.php%3Fbase_path%3D
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