Westerlo

Mil Boeckx verliest
allerlaatste strijd
ALS-patiënt
gaf ‘vreselijke
ziekte’ gelaat

I

n Oosterwijk (Westerlo)
is afgelopen vrijdag Mil
Boeckx overleden na een
jarenlange strijd tegen
de ongeneeslijke ziekte
ALS. Ondanks het feit dat hij
zienderogen aftakelde, vormde
hij in juni met familie en
vrienden de drijvende kracht
achter een ALS-benefiet.
 De toestand van Mil Boeckx (48)

liep de laatste twee weken sterk achteruit. “Hij was helemaal op, hij kon
niet langer vechten”, vertelt zijn
weduwe Nicole. “Mil heeft altijd tegen zijn ziekte gevochten. Hij was
geen opgever. Dat hij zo lang blijven
leven is, vormt daarvan het beste
bewijs. Maar de laatste twee weken
ging het duidelijk minder en minder
goed. Hij kon niet meer eten, waardoor hij geen reserves meer had. Ook
praten lukte niet meer, waardoor hij
niet meer kon zeggen hoe hij zich
voelde. Hij had zijn strijd gestreden.
Hij is vrijdagavond overleden.”
Motorische zenuwcellen
De diagnose van Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) kwam drie jaar
geleden voor Mil Boeckx en zijn familie als loodzware klap aan. ALS is
een ongeneeslijke ziekte waarbij de
motorische zenuwcellen in de hersenen stelselmatig wegvallen. Mil
was voordien een ware levensgenieter, die ervan hield met vrienden te
voetballen en een pintje te drinken.
Maar door de ziekte belandde hij in
een rolstoel en takelde zijn lichaam
zienderogen af.

ALS-patiënt Mil Boeckx was blij dat hij zijn eigen succesvolle benefiet ten voordele van de ALS-liga op 1 juni
nog mee kon maken. Hij verloor twee maanden later de laatste strijd. FOTO JOREN DE WEERDT

Maar opgeven stond niet in zijn
woordenboek. Meer nog, hij nam
zelf het initiatief om met familie en
vrienden in Oosterwijk (Westerlo)
een groots beneﬁet op te zetten, met
als doel geld in te zamelen voor het
ALS-onderzoek en de ziekte wat
meer bekendheid te geven. Het beneﬁet op 1 juni was een doorslaand succes. Een ontroerde Mil Boeckx mocht
enkele weken later meer dan 70.000
euro overmaken aan de ALS-liga.
“Dat beneﬁet zelf nog meemaken

werd zijn grote streefdoel”, zegt
Nicole. “Dat het zo’n succes geworden is, heeft hem enorm veel voldoening gegeven en duidelijk erg veel
deugd gedaan. Maar tegelijk heeft
het hem heel veel energie gekost. Op
21 juni zijn we ook naar de opening
van een speciaal zorgcentrum voor
ALS-patiënten in Middelkerke geweest, waar een soort hotel is waar
ook familieleden mee op vakantie
kunnen gaan. Hij vond het fantastisch, maar ook dit kostte hem fysiek

en mentaal weer heel veel energie.
En ik merkte dat hij nadien niet goed
meer kon recupereren. ALS is een
verschrikkelijke ziekte”, zegt Nicole.
“Want je staat compleet machteloos.
Niet alleen als patiënt, maar ook als
partner. Je kunt niets doen om hem
te helpen.”
Boeckx wordt 9 augustus om 10u
begraven in de kerk van Oosterwijk
(Westerlo). De avond voordien is
er gelegenheid om hem een laatste
groet te brengen. HANS OTTEN

