
WERELD
RECORD
POGING
100km ERGOMETER

ROEIEN
ten voordele van

Feestzaal Gildenhuis
Loofblommestraat 10 - 9051 Sint-Denijs-Westrem

20 OKTOBER 2019 
om 10u

Met dank aan de sponsors:

HUIDIG RECORD: 
Male 50-59 Lwt - Vincent Garner, UK

20 augustus 2018 - 6:53:51.2

STEUN RONNY
BE28 3850 6807 0320 

BIC BBRUBEBB
met vermelding “Wereldrecordpoging 100km Ronny”

Bij giften vanaf € 40 per jaar  
ontvangt u een fiscaal attest.

TOMBOLA
ETEN & DRINKEN

ten voordele van de ALS-liga

STEUN DE ACTIE !
Waag uw kans 

op de extra roeitoestellen.

 Ronny sport voor ALS



Voor meer algemene of alle bijkomende  
informatie, contacteer ons secretariaat of 

raadpleeg www.ALS.be

Wat is ALS? 
De afkorting ALS staat voor Amyotrofische La-
terale Sclerose,  een progressieve, niet besmet-
telijke maar dodelijke ziekte die de motorische 
zenuwcellen en zenuwbanen in de hersenstam 
en in het ruggenmerg aantast. 

Wat betekent ALS voor patiënt en  
omgeving? 
Progressieve verlamming 
Doordat de functie van de motorische zenuwcel-
len wegvalt worden specifieke spieren niet meer 
geactiveerd en treedt toenemende verlamming 
in. Deze verlamming begint in een willekeurige 
spiergroep en leidt uiteindelijk tot volledige uitval 
van de ledematen. ook de spieren die nodig zijn 
om te praten, eten, slikken en ademen worden 
aangetast. 

Hulpmiddelen 
Naarmate de ziekte vordert moet de patiënt 
steeds meer dure en hoogtechnologische hulp-
middelen gebruiken, zoals een elektrische rol-
stoel met aangepaste besturingssystemen, een 
beademingsapparaat of een spraakcomputer. 
Vandaar dat de ziekte ook financieel een zware 
dobber is. Het gezinsinkomen daalt meestal ter-
wijl de kosten razendsnel oplopen. 

Wie krijgt ALS? 
Meer dan 200 overlijdens per jaar 
België telt ongeveer 1.000 patiënten. Jaarlijks 
overlijden er meer dan 200 patiënten en komen 
er ongeveer evenveel nieuwe patiënten bij. na 
de diagnose leeft een patiënt gemiddeld nog 33 
maanden. ALS kan voorkomen op elke leeftijd, 
maar zelden bij kinderen. Mannen worden fre-
quenter getroffen dan vrouwen.  

Wat doet de ALS Liga? 
De ALS Liga België vzw / Ligue SLA Belgique 
asbl werd in 1995 opgericht door een groep van 
patiënten en hun familieleden. De vereniging 
groeide gestaag uit tot een professionele organi-
satie die altijd klaarstaat voor  ALS-patiënten en 
hun families. 

Wat kunt u doen? 
De ALS Liga zet zich ten volle in: helpen, infor-
meren, materiaal aankopen en uitlenen, sensi-
biliseren, fondsen inzamelen voor wetenschap-
pelijk onderzoek… Daarbij hangen wij volledig 
af van uw financiële hulp; wij ontvangen immers 
geen structurele overheidssubsidie.


