ALS Liga België vzw lanceert project communicatiemiddelen
De ALS Liga
België vzw
staat personen
met Amyotrofe Lateraal Sclerose en hun mantelzorgers bij door advies en informatie te
verlenen. Ook kan je er communicatieen mobiliteitshulpmiddelen uitlenen.
De deelwerking ALS Mobility & Digitalk
vzw is in maart 2013 met een project
gestart, Proeftuin ALS Digitalk.
Omwille van een snel progressief verloop van de ziekte, hebben heel wat
personen met ALS een communicatiemiddel dat na relatief korte tijd niet
meer aangepast is aan hun noden. Ze
blijven dus zitten met een nog goed
functionerend toestel dat niet meer
aan hun noden beantwoordt. Willen ze
een nieuw toestel kopen, moeten ze dit
zelf bekostigen aangezien de terugbetalingsperiode 4 jaar is.

Een flexibel hergebruiksysteem van
deze communicatiemiddelen zou de
kosten voor de cliënt kunnen reduceren
en zou tevens ook de overheidsmiddelen efficiënter benutten. Daarom werd
dit project opgestart. Nederlandstalige
personen met ALS uit Vlaanderen en
Brussel die een communicatieprobleem
ervaren kunnen gratis en snel ondersteunende communicatietechnologie
op maat verkrijgen via het project.
Daarbij wordt het gebruik van deze
communicatietechnologie systematisch opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De regelmatige metingen van
de communicatiefunctionaliteit en de
kwaliteit van leven zijn essentieel en
richtinggevend.
Het is belangrijk dat ook personen met
ALS met beginnende communicatieproblemen hun weg vinden naar communicatiehulpmiddelen. Dat maakt het

gebruik van het communicatiemiddel
gemakkelijker wanneer de spraak sterker achteruit gaat. Ook zij zijn dus erg
welkom bij het project.
Deelnemende personen met ALS beschikken binnen de 10 dagen na een
eerste assessment over een communicatiehulpmiddel en kunnen indien
nodig op korte termijn overstappen
naar een ander hulpmiddel. Zowel de
testafnames als het uitlenen van het
communicatietoestel zijn gratis. De
personen met ALS kunnen hun toestel
blijven ontlenen zolang ze het nodig
hebben.
Dit project kadert binnen Flanders’ Care
waarbij de ALS Liga vzw België samenwerkt met de KHBO en het bedrijf SKIL
dat zich specialiseert in assistieve technologie. Interesse of meer informatie?
016 23 95 82 of MenD@alsliga.be

