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Geachte Toekomstige Aanwezigen,

Op 9 oktober eerstkomend zal ik in de 
Brabanthal in Leuven culinair gastheer 
zijn op het Galadiner van de ALS Liga 
België. En u mag er op rekenen dat ik op 
die avond iets speciaals op de borden 
zal toveren.  Daarover ga ik u nog niets 
verklappen, maar de reden van mijn uit-
nodiging wil ik helemaal niet geheim 
houden.

Zoals u misschien weet ben ik al enkele 
weken de trotse peter van de ‘Week van 
ALS’, mijn recente boek ‘Piet Puur’ was 
daarvan het liefdeskindje. De opbrengst 
van de verkoop van dat boek gaat inte-
graal naar de ALS Liga. Nu wil ik u vra-
gen om samen met mij de ALS Liga België 
verder te steunen door talrijk aanwezig 
te zijn op ons Galadiner.

Met die opbrengsten wil de ALS Liga zelf 
verder koken voor alle patiënten die lij-
den aan de fatale zenuw-spierziekte ALS. 
Onder dat koken mag u dan verstaan: 
ondersteunen van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte, concrete on-
dersteuning van de dagelijkse patiën-
tenwerking en als nieuwe hoofdschotel: 
de bouw van het eerste specifieke ALS-
Zorgcentrum.

De nood van ALS-patiënten is helaas zo 
omvangrijk en zwaar dat hulpverlening 
de nodige investering eist in een uniek 
zorgverblijf. De ware oorzaak van de 
ziekte is nog steeds onbekend. Slechts 
inventief medisch microbiologisch on-
derzoek kan dat geheim ophelderen. Al-
leen zo kunnen onderzoekers komen tot 
het ontwikkelen van een medicijn.

Maar de patiënten die nu leven of nu 
ziek worden mogen niet vergeten wor-
den. De ALS Liga biedt hulp in de vorm 
van ondersteuning met deskundig ad-
vies, uitlening van aangepaste hulpmid-
delen die vaak duur in aanschaf zijn en 
sociale omkadering voor patiënten, hun 
families en hun begeleiders. De bouw 
van het ALS-Zorgcentrum is een ultieme 

ambitie bedoeld om toch even 
de grote dagelijkse druk te ver-
lichten van patiënten en hun 
intieme kring. ALS-patiënten 
takelen lichamelijk volledig af, 
krijgen slik- en kauwproble-
men en worden in toenemende 
mate bedreigd met verstikking. 
Dat alles speelt zich af in een 
periode van twee tot vijf jaar 
en heel die tijd behouden de 
patiënten het volle besef over 
wat met hen gebeurt.

U merkt dat mijn uitnodiging 
ook en misschien vooral een 
oproep is tot betrokkenheid. 
Samen met u allen wil ik een 
groot hart tonen aan hen die 
slachtoffer zijn van ALS. Zo’n 
1.000 mensen in België lijden 
aan de ziekte en elk jaar ster-
ven er ongeveer 200 en komen 
er evenveel nieuwe ALS-patiën-
ten bij. Nadat ik zelf van dicht-
bij kennisgemaakt heb met ALS 
kan ik niet meer onverschillig 
blijven tegenover zoveel ver-
driet. Ik vraag u diep vanuit 
mijn hart om mee te vechten 
voor dit onbetwistbaar goed 
doel. Voor 100 Euro krijgt u een 

plaats op ons Galadiner en wij 
bezorgen u een culinaire sen-
satie gevolgd door een concert 
met ondermeer Kate Ryan, een 
gastoptreden van Clouseau 
(akoestisch) en andere arties-
ten en een party met enkele be-
kende dj’s. Slechts samen met 
u kan er nieuwe hoop komen 
voor hen die lijden aan ALS. In-
schrijven kan via www.ALSLIGA.
be of bijgevoegd formulier.

Aan allen die dit lezen en zij die 
zich geroepen voelen om ons 
te steunen, vragen wij om deze 
activiteiten zo wijd en zo breed 
mogelijk bekend te maken.

Met mijn dank en die van de 
ALS Liga België,

Piet Huysentruyt

Uitnodiging Galadiner van de ALS Liga België op 9 oktober in de Brabanthal

voorwoord
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Gelukkig kan ik nog behoorlijk slikken en 
kauwen wat op zich een enorme waarde 
heeft als je zoals ik graag lekkere dingen 
eet. Ik ben geen grote eter, maar lekker 
en mooi moet mijn maaltijd wel zijn. Ik 
kan mij zeer goed voorstellen hoe het er 
voor mij zou gaan uitzien indien ik niet 
meer kon slikken en kauwen. We ontvan-
gen op het secretariaat vele PALS die zich 
in deze situatie bevinden en over een  
PEG-sonde beschikken. De drempel van 
het gewoon kunnen slikken en kauwen 
naar de maagsonde is enorm groot en 
psychologisch moeilijk te aanvaarden. 
Het boek van Piet komt dan ook als ge-
roepen. De pureeën van Piet zullen de 
PALS helpen om in deze overgangsperi-
ode toch de nodige voedingsstoffen bin-
nen te krijgen. Dat laat patiënten tevens 
toe gewoon met de rest van het gezin aan 
tafel te kunnen eten en zo hun sociale 
contacten niet te verliezen. Wij zijn Piet 
enorm dankbaar voor dit mooie gebaar. 
Hoe komt hij er op hoor ik u al zeggen? 
Wel, de initiatiefnemer achter dit lumi-
neus idee is niemand minder dan Mieke 
Potteau een goede jeugdvriendin van 
Piet. De mama van Mieke en Els overleed 
in 2003 aan de gevolgen van ALS. Zij had 
ernstige slik- en kauwproblemen. 

Zij dacht eraan om Piet te vragen een re-
ceptenboek te schrijven voor mensen met 
slikproblemen. Het spreekwoord zegt 
‘ALS laat je nooit meer los’ en dat is ook 
hier weer gebleken. Daarom ook krijgt 
de ganse familie Potteau, die de ALS-po-
pulatie en de Liga nog steeds een warm 
hart toedraagt, een welgemeende dank 
u. Mieke en haar familie wisten zich bij 
dit initiatief ook gesteund door de Rota-
ryclub Harelbeke, die de ALS Liga en haar 
patiënten ook al vele jaren actief onder-
steund. Bedankt nogmaals daarvoor. 

Lang voordat er sprake was van het kook-
boek Piet Puur keek ik al naar de kook-

programma’s van Piet op TV. 
Ik vind het ‘cool’ om een man 
te zijn die kan koken. Ik heb 
een enorme bewondering voor 
zulke kookmannen. In mijn 
dorp bestaat er een clubje dat 
zich de kookmannen noemt en 
dat één maal per week samen-
komt om te leren koken. Gelet 
op mijn beperkingen is het niet 
mogelijk om er lid van te wor-
den. De visie en de thema’s van 
dit clubje van kookmannen zul-
len wel iets ruimer gaan dan 
alleen maar koken want ook bij 
een lekker gerecht hoort een 
goed wijntje of biertje. Mia en 
ik houden er dan ook van om 
geregeld iets klaar te maken 
wat we van Piet zagen op TV. 
Maar nu uitgenodigd worden 
door Piet zelf en voor ons laten 
koken op het GALA DINER te 
Leuven, dat is pas de max. Daar 
gaan we zeker bij zijn. Ik hoop 
u ook.

U weet ongetwijfeld ook dat 
er op 7 oktober een internati-
onaal wetenschappelijk sym-
posium met een patiëntencon-
tactmoment in praatgroepen 
zal plaatsvinden in een aula 
van de KULeuven Onderwijs 
en Navorsing, meer precieze 
gegevens zullen nog volgen. 
De sprekers zijn: Prof. Dr. Wim 
Robberecht, diensthoofd Neu-
rologie van de KUL en expert op 
het vlak van neuromusculaire 
aandoeningen zoals ALS; Prof. 
Dr. Peter Carmeliet, hoogleraar 
aan de KUL en bekroond on-
derzoeker die recentelijk nog 
in de aandacht kwam met de 
VEGF-studie die ons allemaal 
ter harte gaat; Prof. Dr. Leonard 

van den Berg, experimenteel 
neuroloog uit Utrecht, houder 
van een belangrijke Europese 
Opdracht van onderzoekscoör-
dinatie. Er zullen nog een twee 
buitenlandse sprekers uitge-
nodigd worden. Senior Clinical 
Research Fellow in het DGAP 
van de University of Oxford 
Kevin Talbot zal spreken over 
legale stamceltherapieën. Prof. 
Dr. Med. A. C. Ludolph, Hoog-
leraar Neurologie aan de Uni-
versiteit van Ulm en daarnaast 
hoofd van het Neurozentrum 
in Ulm zal spreken over fronto 
temporale dementie (FTD) bij 
ALS. Daar kan u zich voor in-
schrijven via de website of via 
een bijgevoegd formulier. We 
starten op 7 oktober om 10 uur 
en voorzien het einde rond 
17.30 uur. ’s Middags zullen wij 
samen een kleine maaltijd nut-
tigen op advies van Piet. Deel-
name is gratis maar de plaat-
sen zijn beperkt dus is snel 
inschrijven de boodschap.

Danny 

Hallo,
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Mobility by Olivier
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Dokters bestuderen de effecten van een antibioticum bij patiënten met 
Lou Gehrigs ziekte 
Ongeveer 600 patiënten over het hele 
land kunnen bij de eersten zijn om te we-
ten of een antibioticum de sleutel vormt 
tot het afremmen van de vooruitgang van 
een ongeneeslijke, degeneratieve zenuw-
ziekte, alombekend als Lou Gehrigs ziekte. 
Een dokter in Fresno, Californië, is één van 
de dokters die patiënten inschrijft met 
ALS (amyotrofe laterale sclerose) in een 
nationale klinische test om de voordelen 
van ceftriaxone te bestuderen, een anti-
bioticum dat intraveneus gegeven wordt 
om bacteriële infecties te bestrijden. 
De ziekte tast motorneuronen in de her-
senen en het ruggenmerg aan, die de 
spieren controleren. Wanneer de ziekte 
vordert, sterven de zenuwen af en verlam-
ming treedt op. 
Onderzoek heeft al aangetoont dat ceftri-
axone, een lid van de antibioticumgroep 
cephalosporin, de cellen van de moterze-
nuwen lijkt te beschermen tegen bescha-
diging, zei Dr. Jeffrey Rosenfeld, hoofd van 
neurologie aan de universiteit van Cali-
fornië, San Fransisco-Fresno medisch edu-
catief programma. Het geneesmiddel zou 
een manier kunnen zijn om “de progres-
sieve degeneratie van de zenuwcellen te 
vertragen of stoppen”. 
De eerste fase van de studie, begonnen in 
2006, bepaalde dat het geneesmiddel vei-
lig was voor patiënten, zei Rosenfeld. De 
tweede fase bepaalde de optimale dosis. 
Nu zal in de derde fase van de test geke-
ken worden of het geneesmiddel de spier-
sterkte, ademhalingscapaciteit en duur 
van overleven verbetert, zei hij. 
Rosenfeld wil 15 patiënten van zijn gebied 
inschrijven in de test. Nationaal hebben 
de onderzoekers 600 inschrijvingen nodig 
in de dubbelblinde test : patiënten wor-
den willekeurig uitgekozen om ofwel het 
geneesmiddel te krijgen of een placebo. 
Testdeelnemers krijgen tweemaal daags 
een intraveneuze injectie. 
“Het onderzoek eindigt wanneer de laatst 
ingeschreven patiënt het geneesmiddel 
gedurende een jaar heeft gekregen,” zei 
Rosenfeld. Tot nu toe heeft hij twee pa-
tiënten ingeschreven. 
Rosenfeld zei dat hij niet weet hoeveel ALS 
patiënten er in zijn gebied zijn, maar hij 
is bezig met de diagnose en behandeling 

van hen sinds hij hier kwam in 
2008. 
Volgens de website van de ALS 
Association krijgen elk jaar on-
geveer 5.600 mensen in de Ver-
enigde Staten de diagnose van 
deze ziekte . Ongeveer 30.000 
Amerikanen kunnen de ziekte 
hebben op het zelfde moment. 
Naar de ziekte wordt vaak ge-
refereerd als Lou Gehrigs ziekte 
omdat Gehrig, een Hall of Fame 
baseball speler, de diagnose 
kreeg in de jaren 1930. 
De ziekte vordert op verschil-
lende manieren, maar de eerste 
symptomen betreffen meestal 
problemen met spraak en spier-
zwakte in de handen en armen. 
Er is geen behandeling. De le-
vensverwachting is tussen 2 en 
5 jaar, zegt de vereniging. Maar 
Rosenfeld zei dat met een agres-
sieve behandeling en klinische 
testen van nieuwe geneesmid-
delen, de overleving en functio-
nering kan verbeteren. 
Dokters kennen de exacte oor-
zaak van de zenuwsterfte niet 
– maar ze hebben wel bepaalde 
theorieën, zei Rosenfeld. 
Onderzoekers geloven dat een 
overmatige hoeveelheid van 
glutamaat, een substantie welk 
de zenuwcellen opwekt, een rol 
speelt. Opwinding stresseert de 
zenuwcellen en bevordert hun 
dood. Glutamaat, welk norma-
liter wordt aangemaakt en dan 
verdwijnt, blijft langer actief bij 
ALS patiënten, zei Rosenfeld. 
Laboratoriumtesten hebben 
aangetoond dat ceftriaxone het 
niveau van een proteïne ver-
hoogt, dat door het lichaam ge-
bruikt wordt om glutamaat weg 
te werken, zei hij. 
Tot nu toe is er slechts één ge-
neesmiddel – riluzole – goedge-
keurd door de federale Voedsel 
en geneesmiddelen administra-
tie om de vooruitgang van de 
ziekte te vertragen. Dat genees-

middel vertoont enkele positie-
ve voordelen bij overleving, zei 
Rosenfeld. Het is de patiënten 
in de ceftriaxone studie toege-
staan om riluzole te gebruiken. 

Jacquelyn McNeal, 40, uit Ba-
kersfield, Californië, kwam bij 
de geneesmiddeltest ongeveer 
een maand geleden. Haar man, 
Patrick McNeal, geeft haar twee-
maal per dag een injectie met 
ceftriaxone. 

Haar eerste symptoom, welk 
ongeveer anderhalf jaar gele-
den begon, was een persistente 
schorre stem. Testen wezen uit 
dat één van haar stembanden 
verlamd was. Ze merkte ook 
krampen in haar vingers en 
handen op alvorens ze spier-
kracht begon te verliezen, zei Pa-
trick McNeal. 

Het koppel hoopt dat het ge-
neesmiddel de vooruitgang van 
de ziekte zal vertragen. Sinds de 
diagnose gesteld is in decem-
ber, verloor Jacquelyn Mcneal 
het gebruik van haar handen en 
armen en heeft ze het moeilijk 
met spreken. “ Hopelijk zal het 
een stuk van mijn kracht terug 
opbouwen”, zegt ze. 

Jacquelyn McNeal werkte als 
een kantoorlerares in Bakers-
field totdat ze haar job moest 
verlaten toen de verlamming 
zich verspreidde naar haar han-
den en armen, zei Patrick McNe-
al. “Ik kan niet geloven hoe snel 
het vooruitgegaan is in amper 
een jaar,” zegt hij. 

De McNeals begrijpen dat de 
ceftriaxone test hoop inhoudt – 
maar geen belofte. 

“Er bestaat zo weinig voor deze 
ziekte,” zei Jacquelyn McNeal. 
Het is het waard om deel uit 
te maken van deze test, zei ze. 
“Zelfs als ik een placebo krijg – 
de informatie zal andere men-
sen kunnen helpen.” 
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len leidt ALS tot zwakte en even-
tueel tot verlamming. Wanneer 
de aandoening verder reikt tot 
aan het middenrif, dan sterven 
patiënten dikwijls door ademha-
lingsproblemen omdat ze de mo-
gelijk te ademen verliezen. Vol-
gens de studie triggert het lage 
calorie dieet sterke celontrege-
ling en ontsteking die de destruc-
tie van hun zenuwen versnellen. 
Zij vonden dat patiënten met ALS 
die zichzelf op een laagcaloriedi-
eet plaatsten tot driemaal sneller 
konden sterven dan als ze hun 
normale eetgewoonten zouden 
behouden. 

tiënten dodelijk kan zijn. Mazen 
Hamadeh, een professor aan de 
York University die aan deze stu-
die werkte, zei dat zijn team vond 
dat muizen die leden aan ALS erg 
afzagen van een dieet met min-
der calorieën. Terwijl hun mo-
torneuronen sneller afstierven 
verslechterde hun conditie snel-
ler en ze stierven sneller.  ALS ver-
schilt van multiple sclerose in die 
zin dat MS gewoon het afstropen 
van zenuwcellen betreft, terwijl 
ALS betrekking heeft op het vol-
ledig afsterven van motorische 
zenuwen. Omwille van die vol-
ledige destructie van zenuwcel-

Een nieuwe Canadese studie suggereert 
dat patiënten lijdend aan ALS en die trach-
ten gewicht te verliezen, hun aandoening 
allicht zullen verslechteren. In feite: een di-
eet met hoog vetgehalte zou hen kunnen 
helpen langer te leven, zeggen onderzoe-
kers. De studie werd geleid door het York 
University’s Muscle Health Research Centre, 
in samenwerking met onderzoekers aan de 
McMaster University, en werd woensdag 
gepubliceerd in het tijdschrift Public Libra-
ry of Science. Onderzoekers vonden dat bij 
normale gezonde personen het verliezen 
van gewicht door een dieet met minder 
calorieën en door regelmatige lichaamsbe-
weging een gezonde en positieve onderne-
ming is. Maar zij vonden dat dat bij ALS-pa-

Laagcalorie dieet kan dodelijk zijn voor ALS-patiënten: studie 

Onderzoekers hebben een vijfde geneti-
sche mutatie ontdekt die geassocieerd 
wordt met een typische ziekte van de 
motorneuronen, Amyotrofische Lateraal 
Sclerose genoemd. Deze heeft een verge-
lijkbare pathologische uitwerking tegen-
over bepaalde genetische mutaties zoals 
gebleken is uit eerdere studies. Uiteinde-
lijk hopen de onderzoekers te begrijpen 
wat de ziekte van de motorneuronen (ALS) 
veroorzaakt en dit zal leiden tot nieuwe 
mogelijkheden voor behandeling. 

ALS is een progressieve neurodegeneratie-
ve ziekte waarbij de hogere en de lagere 
motorneuronen worden aangevallen. De-
generatie van de motorneuronen leidt tot 
zwakte en wegkwijnen van de spieren. Dit 
veroorzaakt een toenemend verlies van 
mobiliteit in de ledematen en moeilijkhe-
den met spreken, slikken en ademhalen. 
Het nieuwe onderzoek werd vandaag ge-
publiceerd in het tijdschrift, Proceedings 
of the National Academy of Sciences, en 
wordt geleid door onderzoekers van het 
Imperial College London. Nu moet men 
bepalen door middel van verdere sterke 
genetische bewijzen dat de ziekte wordt 
veroorzaakt door eiwitten die samenklon-
teren in de motorneuronen. Dit zijn de 
cellen die helpen bij, en controle hebben 
over de beweging van de spieren. 

Het effect van het samenklonteren van 
eiwitten op deze manier, beter bekend 

als eiwit aggregatie, is giftig en 
zal uiteindelijk tot de dood van 
de motorneuronen leiden. Men 
verondersteld dat eiwit aggre-
gatie ook betrokken is bij ande-
re neurodegeneratieve ziekten 
zoals de ziekte van Alzheimer en 
de ziekte van Parkinson. Eerdere 
studies hebben aangetoond dat 
er een soortgelijke associatie 
bestaat tussen genetische mu-
taties die verband houden met 
eiwit aggregatie en ALS. 

De nieuw ontdekte mutatie, be-
kend als R199W-DAO, is gevonden 
bij een gezin met een genetische 
geschiedenis van ALS. R199W 
bevordert giftige eiwit aggrega-
tie binnen motorneuronen. Het 
interfereert ook met het niveau 
van D-serine, die de overdracht 
van informatie tussen neuronen 
moduleert. D-serine stapelt zich 
op in het ruggenmerg bij men-
sen met de sporadische vorm 
van ALS, wat aangeeft dat dit een 
rol speelt bij de ziekte. 

Professor Jackie de Belleroche, 
de hoofdauteur van de studie 
van het Department of Neuros-
ciences and Mental Health aan 
het Imperial College London, zei: 
“De ziekte van de motorneuro-

nen is een fatale aandoening 
waarvoor er momenteel geen 
behandeling is. Onze bevinding 
is een waardevol stuk van de 
puzzel om aan te tonen wat er 
gebeurt met de ziekte. Helaas 
hebben we nog een lange weg 
te gaan voor het vinden van een 
behandeling voor ALS, maar het 
is enkel door het begrijpen hoe 
ALS werkt dat we in staat zijn 
om nieuwe manieren te vinden 
om ze te behandelen”. 

De onderzoekers ontdekten de 
nieuwe mutatie nadat ze 20 le-
den van een familie met de erfe-
lijke vorm van ALS onderzochten, 
beter bekend als familiale ALS. 
Kinderen van een ouder met fa-
miliale ALS hebben één kans op 
de twee om de ziekte te erven. 

Bij de studie hadden alle leden 
van de familie met de ziekte van 
de motorneuronen de R199W 
mutatie terwijl geen enkele van 
de personen met ouders zonder 
de aandoening drager was van 
de mutatie. 

Dr. Brian Dickie, directeur van de 
onderzoeksontwikkeling van de 
Motor Neuron Disease Associa-
tion, zei: “Het identificeren van 

Aanwijzing voor het veroorzaken van de ziekte van de motorneuronen



[7]
hadden sporadische ALS, 199 
personen hadden familiale ALS, 
en vonden geen indicaties van 
de mutatie. 

Niettemin is deze mutatie ui-
terst zeldzaam. Ze geloven dat 
zijn aanwezigheid bij enkel fa-
milieleden met ALS betekent dat 
het verder waardevolle aanwij-
zingen levert over wat de oor-
zaak van de ziekte is.

inzicht dat effectieve behande-
lingen worden ontwikkeld”. 

De onderzoekers vonden geen 
R199W mutatie bij nader onder-
zoek van een groot aantal niet 
aanverwante personen. Ze ke-
ken naar de genetische samen-
stelling bij 1002 personen, 780 
onder hen hadden geen voorge-
schiedenis van de ziekte van de 
motorneuronen, 23 onder hen 

de onherroepelijke oorzaak van de ziekte 
van de motorneuronen (ALS), maakt niet 
uit hoe zeldzaam, is van vitaal belang. Het 
zal wetenschappers toelaten om de ene 
vorm van ALS met de andere te vergelij-
ken, zo kan men sneller het gemeenschap-
pelijk biochemisch gebeuren identificeren 
dat aangeeft of motorneuronen overle-
ven of sterven, maakt niet uit wat de oor-
spronkelijke oorzaak van de ziekte is. Het 
doet dienst als springplank om nog veel 
beter ALS te begrijpen – en het is door dit 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 
(NASDAQ: TEVA) kondigde vandaag de 
resultaten aan van de Fase II ALSTAR stu-
die. De studie werd ontworpen om de 
doeltreffendheid, veiligheid en verdraag-
zaamheid van Talampanel (een selectieve 
AMPA antagonist) te bepalen in het ver-
minderen van de ziektegebonden functi-
onele achteruitgang bij Amyotrofe Late-
rale Sclerose (ALS) patiënten. Resultaten 
duiden aan dat - terwijl Talampanel veilig 
en verdraagbaar was voor ALS patiënten - 
de studie de voornaamste doelstelling “de 
doelstreffendheid” niet kon waarmaken. 

“Ondanks onze hoop om voortgang te 
boeken in de behandeling van deze uit-
puttende ziekte, zijn we er met Talampa-
nel niet in geslaagd om de noodzakelijke 
doeltreffendheid aan te tonen, hoewel 
de veiligheid bevestigd werd”, zei Mo-
she Manor, Groeps Vice-president bij Teva 
voor Globale Merkproducten. “Onze ver-
nieuwende productenlijn verbreden door 
intern Onderzoek en Ontwikkeling, door 
licentieovereenkomsten en andere zake-
lijke ontwikkelingsactiviteiten is een on-
derdeel van onze lange termijn strategie. 
Dit resultaat heeft geen uitwerking op ons 
innovatie objectief voor 2015. Wij zullen de 
ontwikkeling van vernieuwende behan-
delingen verder zetten, toegespitst op de 
therapeutische gebieden binnen neurolo-
gie, auto-immuniteit en oncologie”. 

Over de Studie 

De multinationale, multicentra, gerando-
miseerde, dubbelblinde, placebo-parallel-

groep gecontroleerde, fase II stu-
die werd uitgevoerd in 25 centra 
verspreid over de V.S., Canada, 
Europa en Israël en omvatte 
559 patiënten met ALS. Patiën-
ten werden toevallig opgedeeld 
en namen gedurende 52 we-
ken driemaal daags oraal ofwel 
25 mg Talampanel ofwel 50mg 
Talampanel of placebo. Alle pa-
tiënten ingeschreven in de stu-
die mochten in combinatie met 
Talampanel ook Riluzole gebrui-
ken (83% van de patiënten wa-
ren op Riluzole aan het begin 
van de studie). De voornaamste 
resultaatmeting was verande-
ring sinds de start in de herziene 
ALS Functionele Gradenschaal 
(ALSFRS-R) een schaal voor het 
controleren van de toename van 
functionele beperkingen bij ALS 
patiënten. 

Over Talampanel 

Talampanel is een oraal actieve 
antagonist van de neuronale 
opwekkende glutamaatrecep-
tor alpha-amino-3-hydroxy-5-
methyl-4-isoxazolepropionate 
(AMPA). 

Over Amyotrofe Laterale 

Sclerose (ALS) 

ALS, ook bekend als “ziekte van 
Lou Gehrig”, is een degeneratie-
ve motorneuronziekte die leidt 

tot verlamming en uiteindelijk 
tot overlijden, gewoonlijk bin-
nen 3-5 jaren na het ziektebegin. 
De doodsoorzaak is meestal een 
gevolge van ademhalingsfalen. 
De progressieve symptomen van 
de ziekte omvatten spierzwak-
heid in ledematen, spiertrillin-
gen (fasciculaties) en spierkram-
pen, spraakbelemmeringen, 
ademhalings- en slikproblemen. 
In de V.S. en Europa worden jaar-
lijks meer dan 10.000 mensen 
met ALS gediagnosticeerd. Men 
schat dat wereldwijd minstens 
50.000 mensen aan de ziekte lij-
den op elk gegeven moment. 

Over Teva 

Teva Farmaceutical Industries 
Ltd., met hoofdkwartier in Israël, 
is één van de top 15 farmaceu-
tische bedrijven in de wereld 
en is wereldleider als generisch 
farmaceutische bedrijf. Het be-
drijf ontwikkelt, produceert en 
verkoopt generische en vernieu-
wende farmaceutische produc-
ten en actieve farmaceutische 
ingrediënten. Meer dan 80% 
van Teva’s omzet komt uit Noord 
Amerika en West Europa. 

Teva geeft een verslag over Talampanel als behandeling van  
Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) 

onderzoek
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centrum. In totaal zullen 20 pa-
tiënten deelnemen. Om deel te 
nemen aan deze studie moeten 
de patiënten voldoen aan een 
aantal zogenaamde inclusiecri-
teria en uitsluitingscriteria. 

Anakinra is een biotechnolo-
gisch geproduceerd antilichaam 
dat bestaat uit een synthetisch 
eiwit. Door de grootte van de 
molecule is het eiwit slechts in 
zeer beperkte mate in staat om 
in de centrale gebieden van de 
hersenen en het ruggenmerg 
door te dringen. Reden voor 
deze lage permeabiliteit is de 
zogenaamde bloed-breinbar-
rière. Op basis van deze farma-
cologische eigenschappen van 
Anakinra mikt de studie op het 
ziekteproces op gebieden bui-
ten het centraal zenuwstelsel 
die ook aangetast worden door 
ALS, nl. de perifere zenuwen en 
de zenuwbundels (plexus) en de 
perifere zenuwen (de axonen) 
tot aan de verbinding tussen 
deze perifere zenuwen en spie-
ren (de motorische eindplaat). 
Deze onderdelen vormen samen 
de micro-anatomische regio van 
de tweede motorzenuw. 

De Anakinra-behandeling richt 
zich dus tot ALS patiënten die 
voornamelijk lijden aan de twee-
de motorzenuw. De focus is de 
behandeling van patiënten met 
progressieve musculaire atrofi e 
(PMA). Dit is een klinische vari-
ant van ALS, waarbij de patiën-
ten uitsluitend een degeneratie 
van de tweede motorzenuw ver-
tonen. Klinisch wordt de schade 
van de tweede motorzenuw ge-
kenmerkt door een duidelijke 
atrofi ëring van de spieren (my-
atrofi e), verslapping van de spie-
ren (perifere verlamming) of een 
afname van de spiermassa in le-
dematen en romp (wegsmelten). 
Uw neuroloog of andere artsen 
met ervaring in de zorg voor ALS 
patiënten kunnen dit klinisch 
aantonen. 

Een therapeutische studie met een ge-
neesmiddel genaamd Anakinra is in 2010 
gepland voor de lente of de vroege zomer 
in het ALS-hospitaal van het Charité. In 
deze studie met codenaam ANA-ALS01 zal 
de werking op ALS onderzocht worden van 
een gekend geneesmiddel met het ingre-
diënt Anakinra. 

Anakinra is een biotechnologisch ge-
produceerd antilichaam dat onder de 
merknaam Kineret® goedgekeurd werd 
in Duitsland en toegepast wordt in de 
behandeling van reumatische gewrichts-
aandoeningen (Reumatoïde Artritis). 
Anakinra is een immuunremmer gericht 
tegen het eiwit Interleukine-1. Van Inter-
leukine-1 is geweten dat het de vorming 
en instandhouding van schadelijke im-
muunprocessen bevordert, en dat het be-
trokken is bij Reumatoïde Artritis. De rem-
ming van Interleukine-1 door Anakinra is 
een effectieve behandeling van de ziekte. 
De impact en werkzaamheid van Anakinra 
op ALS is nog onbekend. De geplande kli-
nische studie van Anakinra in ALS is geba-
seerd op fundamenteel onderzoek en op 
experimentele bevindingen. In internati-
onaal werkende groepen – met inbegrip 
van een groep aan het Max Planck Insti-
tuut voor Biologische Infectie in Berlijn - 
werd in ALS-diermodellen een overmatige 
aanwezigheid van IL-1 aangetoond, alsook 
een vertraging van hun ziekteproces wan-
neer ze behandeld werden met Anakinra. 
De experimentele bevindingen die be-
haald werden met de Anakinra-behan-
deling in het genetisch gemanipuleerd 
ALS-muismodel laten echter niet toe con-
clusies te trekken over de werkzaamheid 
bij patiënten met ALS, zodat klinische 
proeven met mensen nodig zijn. Tegen 
deze achtergrond voeren we een eerste 
studie uit waarin de verdraagbaarheid 
van Anakinra wordt onderzocht bij ALS 
patiënten. Een bijkomend doel van de stu-
die is het evalueren of een vertraging van 
de ziekte kan worden bereikt, al dan niet 
in individuele patiënten. Het belangrijk-
ste doel van de Anakinra-tolerantie studie 
voor ALS is te verduidelijken of het ge-
neesmiddel voldoende veilig en verdraag-
baar is alvorens de werkzaamheid op een 
groter aantal ALS patiënten te onderzoe-
ken. De Anakinra veiligheidsstudie gaat 
door in ons ALS-hospitaal als enig studie-

onderzoek
Geplande Studie ANA-ALS01

Een behandeling van ALS pa-
tiënten met ernstige spasticiteit 
is weinig zinvol want de oorzaak 
van de spasticiteit is schade in 
juist die onderdelen van het 
zenuwstelsel die niet kunne 
worden bereikt door Anakinra. 
Daarom worden patiënten die 
overheersend lijden aan spasti-
citeit uitgesloten uit de studie. 

Inclusiecriteria 
Diagnose van ALS met over-
heersend letsel van de 2de mo-
torzenuw of van de klinische 
ALS-variant PMA (Progressieve 
Musculaire Atrofi e) 
Klinische symptomen van 
disfunctie van de 2de mo-
torzenuw in ten minste één 
anatomische zone buiten de 
bulbaire zone 
Symptoombegin van verlam-
ming (parese), ten minste 6 
maanden 
Behandeling met het genees-
middel Rilutek (riluzole) 100 
mg/dag gedurende ten minste 
1 maand 
Communicatieve vaardighe-
den, in eigen persoon of via 
een gemachtigde persoon 
Mogelijkheid tot communice-
ren, mondeling, handmatig of 
met behulp van elektronische 
communicatie 
Toestemming van de patiënt 
Internettoegang in eigen per-
soon of via een gemachtigde 
persoon 
Koelvoorzieningen in de omge-
ving (koelkast) voor Anakinra 
Geen deelneming aan een an-
dere studie van de Drugs Act, 
zolang men deelneemt aan 
deze behandeling 

Exclusiecriteria 
Diagnose van ALS met overheer-
send letsel van de 1ste motorze-
nuw zonder klinische kenmer-
ken van gelijktijdige schade aan 
de 2de motorzenuw in ten minste 
één anatomische zone buiten de 
bulbaire zone (klinische variant 
van een spastische ALS) 
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2005 een dag in mei
waarom,wie weet het
een vreemde ziekte sluipt in mij
geen gewone ziekte,vergeet het.
mijn tong verliest haar kracht
ik voel mij toch gezond
had zeker niet verwacht
wat mij te wachten stond.
praten gaat steeds moeizamer,
ik zonder mij af
kom bijna niet meer uit de kamer
het gaat traag maar verder bergaf.
zelf houd ik de moed erin
waaraan heb ik dit verdiend
bang van bij het begin
heb veel steun van vrouw,familie en vrienden.
langzaam verlammen armen en benen
krijg het niet meer gezegd
om te blijven wenen
ze hebben mij het zwijgen opgelegd
nog veel moed aan mijn lotgenoten.

Swa (PALS) is inmiddels overleden.

Klinische diagnose van de ALS-variant 
PLS (Primaire Laterale Sclerose) 
Ernstige onderliggende internistische 
ziekte 
Vitale longcapaciteit <50% 
Ernstige vermindering van de witte bloed-
lichaampjes (ernstige neutropenie met ab-
soluut aantal neutrofi elen <1,5 x 109/l) 
Dementie en niet in staat toestemming 
te geven 
Behandeling met een andere onder-
zoeksmedicatie <1 maand vóór de studie 
Ziekten en disfuncties die – na beoor-
deling door de onderzoeker – deelname 
aan deze studie uitsluiten 
Niet-coöperatie 

In het studieprotocol werden verdere in- 
en exclusiecriteria opgenomen die in per-
soonlijk contact met de patiënten bespro-
ken worden. 

Geplande behandeling 
U dient zichzelf (of met hulp van een be-
geleidingsassistent) dagelijks 100 mg Ana-
kinra toe in de vorm van een injectie onder 

de huid (subcutane injectie). Het 
geneesmiddel wordt door ons 
studiecentrum aangeschaft bij 
een samenwerkende apothe-
ker in de vorm van een regulier 
commercieel product genaamd 
“Kineret ®”. De apotheker levert 
het voorgeschreven medicijn 
in een koelverpakking op het 
woonadres van de patiënt. In de 
huiselijke omgeving moet het 
medicijn bewaard worden in een 
koelkast. De gangbare medicatie 
riluzol 100 mg/dag moet worden 
voortgezet. 

Lengte van deelname 
De lengte van deelname be-
draagt 52 weken. 

Potentiële voordelen van uw 
deelname 
Het voordeel van de deelname 
aan de studie is een potenti-
eel betere behandeling van uw 

ziekte. Benadrukt moet worden 
dat het primaire doel van de 
studie is: te bepalen of het ge-
neesmiddel veilig en verdraag-
baar is. 

Potentiële voordelen voor de ge-
meenschap 
Een voorspelling van het the-
rapeutische succes kan niet 
worden genomen vóór of tij-
dens de studie. Door deel te 
nemen in de Anakinra vei-
ligheidsstudie draag je in de 
eerste plaats bij om de kennis 
over de ziekte ALS en over de 
medicatieveiligheid van Ana-
kinra te verdiepen waardoor 
later een geplande studie naar 
de werkzaamheid kan gestart 
worden en hopelijk de behan-
deling van patiënten in de toe-
komst mogelijk wordt. 
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15 Jaar ALS Liga
De ALS liga bestaat 15 jaar en organiseert daarom van 4 tot 9 oktober de ’Week van ALS’. De bedoeling is om een 
zo breed mogelijk publiek te sensibiliseren en om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek, onder-
steuning van de ALS Liga en de bouw van het eerste ALS-Zorgcentrum. 
 
Chefkok en tv-personality Piet Huysentruyt is de peter van de ‘Week van ALS’. Actrices Leah Thys en Marleen 
Merckx nemen het meterschap voor hun rekening. Allemaal hebben ze in hun nabije omgeving de gevolgen 
gezien van deze slepende ziekte. Leah Thys en Marleen Merckx zetten zich al bijna zeven jaar in als ALS-Ambas-
sadrice. Piet Huysentruyt heeft een kookboek geschreven, Piet Puur, waarvan de volledige opbrengst integraal 
naar de ALS Liga zal gaan. 
 
De ‘Week van ALS’ start op 7 oktober met een wetenschappelijk symposium waar o.a. Professor Robberecht 
en Professor Carmeliet van het UZLeuven hun meest recente onderzoeksresultaten voorleggen. Op 9 oktober 
biedt de ALS Liga in de Brabanthal in Leuven een uniek galadiner aan. Het menu is samengesteld door Piet 
Huysentruyt. Samen met top-cateraar Carpe Diem, bekend in België en ver daarbuiten, zal Piet u trakteren op 
een culinaire ervaring. Na het diner is er een concert met o.a. ALS-ambassadrice Kate Ryan en een party met 
bekende dj’s. 
 
Piet Huysentruyt, Leah Thys, Marleen Merckx en de ALS Liga hopen u te verwelkomen op deze bijzondere avond. 
Via onderstaande links kan u plaatsen reserveren voor het galadiner en het concert/party. Tickets voor het ga-
ladiner kosten 100 euro per persoon (inclusief toegang tot het concert en de party). Tickets voor het concert en 
de party kosten 15 euro in voorverkoop, 20 euro aan de deur. 
 
We zijn ook steeds op zoek naar sponsors om dit evenement te ondersteunen. Geïnteresseerde privépersonen 
of bedrijven nemen best contact op met de ALS liga op 016/239582 of via e-mail 15jaar@alsliga.be. Giften zijn 
welkom op het rekeningnummer van de ALS Liga met vermelding van ‘15 jaar ALS Liga’: BE28 3850 6807 0320 
(vanaf 30 euro met fiscaal attest).

Kaarten bestellen kan via www.ALSLIGA.be 

Piet puur
Gerechten die vlot naar binnen gaan 

Piet Huysentruyt 

–  Typische Piet Huysentruyt-recepten gepureerd! 
–  Chef-kok en tv-personality Piet Huysentruyt neemt de ALSproblematiek 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 
problemen heeft met kauwen, slikken of vast voedsel. 

–  De winst van dit mooie boekje wordt afgestaan aan de ALS Liga. 

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel of bij Lannoo. 
 
Het boek is ook te verkrijgen op het ALS secretariaat te Leuven info@alsliga.be en de Rotary Club Harelbeke 
http://www.rotaryharelbeke.be 

Indien u het boek aankoopt via de ALS Liga of RCH is de winst voor de ALS Liga 3 maal hoger dan wanneer u het 
boek elders koopt.
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Wereldwijd wordt 21 juni uitgeroepen tot internationale ALS-dag. Ook in België trachten wij deze dag elk jaar in de 
kijker te plaatsen en de ALS problematiek onder de aandacht te brengen van de overheden en het brede publiek.

Dat gebeurt vooral via activiteiten, onze ambassadeurs en ook in de media.

activiteiten

Als je een goed doel zoekt voor je vrijwillige inzet, 
dan komt ALS je tegemoet!

Mensen zoals jij of jullie die zich bewegen in een jeugdbeweging...
   die mee studeren en discuteren in een studentenclub...
   die zich verenigd voelen met hun vereniging...
   die zich als seigneur gedragen in hun seniorenclub...
   die zich vasthaken of uitbreien in een dames handwerkgroep...
kortom die inzien dat wij het over hun meditatiekring hebben...
Ja! Ook jullie daar...

Willen jullie je soms ook eens anders bewogen voelen?
   zijn jullie soms ook moegestudeerd of moegevierd?
   moeten jullie soms ook herenigd worden rond een doel?
   zouden jullie nog eens graag je hemdsmouwen oprollen?
   willen jullie je soms ook eens in het nieuw zetten?
Kortom zoals wanneer je meditatie pardoes een doel bereikt?
Ja! Jullie weten wat wij bedoelen...

Wat weten wij dan?  Iets wat jullie zoeken! Indien...
   jullie willen: bewegen, actief worden, de krachten verenigen, de benen strekken, er een mouw aan passen of 
tot extase komen (weet je nog?)

Het goede nieuws!
In 2010 viert de ALS Liga België haar 15-jarig bestaan en jullie mogen meevieren. Zelfs hebben wij daarvoor reeds 
enige initiatieven ontplooid en in oktober gaan wij daar nog een grote schep bovenop doen. Nu reeds spanden 
raspaarden als Piet Huysentruyt, Marleen Merckx, Leah Thys zich voor onze kar. In oktober bieden ook Clouseau, 
Kate Ryan en vele anderen zich aan als trekpaarden. Jij en jullie kunnen dat ook doen.  Maar hoe?

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

Dan hebben jullie bewezen bewogen mensen te zijn. 
   dat jullie het leven goed bestudeerd te hebben.
   dat je verenigd een doel kan bereiken.
   dat op dadendrang geen leeftijd staat.
   dat je de gevallen steken van het leven kan oprapen.
Kortom dat de daad naar het hoogste goed kan leiden.

Met de onderstaande richtlijnen weten jullie nu AL(le)S.

Of toch nog niet helemaal...
Wisten jullie dat hetzelfde ook van toepassing is op hen die bedrijvig zijn in een bedrijf?
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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 voor de eerste van 

de maanden 3, 6, 9 & 12.
Wij zullen deze in de selectie opnemen op 
voorwaarde dat deze zich bevinden op een 
diskette of aan ons doorgemaild worden.
Teksten op papier of ingescande teksten 

komen niet in aanmerking.

Aandacht !!!
Personen die de nieuwsbrief niet meer 

wensen te ontvangen, verhuisd zijn of bij 
een eventuele adreswijziging, vragen 

wij vriendelijk een seintje te geven aan 
één van de bestuursleden.

Op deze manier hoeven wij geen onnodige 
kosten te maken.

ALS Liga België vzw
rekeningnummer

BE28 3850 6807 0320

1207 
dokters van wacht beschikbaar bij nationale inlichtingen

Sinds 9 februari 2002 zijn de nummers van de dokters van wacht beschikbaar bij de nationale inlichtingendienst. Het initiatief 
van Belgacom, gesteund door de minister van sociale zaken komt tegemoet aan een terugkerende vraag van de klanten van de in-
lichtingendienst.  Voor deze vorm van dienstverlening verkreeg Belgacom eind 2001 de enthousiaste medewerking van de meeste 
regionale raden van de Orde der Geneesheren, waardoor de inlichtingendienst steeds kan beschikken over een geactualiseerd 
wachtdienstenbestand. Meer dan 80% van de wachtkringen zijn momenteel opgenomen. 

Praktisch vorm je het nummer 1207, vermeld je gewenste gemeente en binnen enkele seconden geeft de operator het nummer 
van de wachtdienst, waarmee je desgewenst automatisch wordt doorverbonden. 
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Persconferentie: Piet Puur & 15 jaar ALS Liga

zij iedereen nu reeds uit voor 
deelname aan het wetenschap-
pelijke colloquium (7 oktober 
2010) en/of galadiner met con-
cert van onze meter Kate Ryan 
(9 oktober).

Piet Huysentruyt wilde tot slot 
natuurlijk weten wat we heb-
ben geleerd: 1) eindelijk is er Piet 
Puur, het kookboek specifiek 
voor mensen met kauw- en slik-
problemen; 2) iedereen wordt 
warm uitgenodigd voor deelna-
me aan de feestweek in het ka-
der van de 15-jarige werking van 
de ALS Liga; 3) steun de ALS Liga 
met uw gulle financiële gift.

Dirk De Valck

De ALS Liga, stad Leuven en uitgeverij 
Lanoo stelden op vrijdag 7 mei 2010 het 
nieuwe boek  van Piet Huysentruyt, Piet 
Puur,  voor. De pers en persoonlijke geno-
digden werden in de wandelzaal  van het 
Leuvense stadhuis verwelkomd door bur-
gemeester Louis Tobback die de ALS Liga 
feliciteerde met haar 15-jarige werking als 
voorbeeld van hedendaagse solidariteit. 
De stad Leuven zet alvast mee haar schou-
ders onder ons feestjaar, en de burge-
meester kocht daartoe het eerste publiek 
verkrijgbaar exemplaar van dit boek van 
wie hij noemt “de man die Vlaanderen 
leert koken”.

Uitgever Johan Ghysels (Lanoo) vertelde 
het publiek dat er de avond voordien 
reeds een kleinschaligere avant première 
had plaatsgevonden. Daar werd duidelijk 
dat dit initiatief voor  alle betrokkenen, 
vanuit ieders achtergrond met ALS pro-
blematiek, een intense beleving betekent. 
Het boek belooft een groot succes te wor-
den. Nog voor het boek vandaag officieel 
in de winkel wordt aangeboden staat 
de teller reeds op 30.000 voorverkochte 
exemplaren. Zowel de auteur als de uit-
geverij staan daarbij alle opbrengsten af 
aan de ALS Liga.

Onze directeur Evy Reviers schetste ALS als 
ziekte en de specifieke problematiek van 
de patiënt en zijn omgeving. De verschil-
lende vormen van dienstverlening  aan-
geboden door de ALS Liga werden tevens 
belicht.

Piet Huysentruyt benadrukte als auteur 
van het boek dat in de samenwerking 
rond het uitbrengen ervan de ALS Liga als 
“de ster” dient te worden aanzien. Tussen 
alle hem constant aangeboden projecten 
rond goede doelen vond hij dit een uit-
gelezen kans om, vanuit beleving van ALS 
problematiek in zijn vriendenkring, iets 
rond eten te kunnen doen  voor mensen 
die kampen met kauw- en slikproblemen. 
Het boek bevat door hem zorgvuldig uit-
gekozen recepten die kunnen worden ge-
consumeerd onder de vorm van een soep 
of puree. Piet hield tevens een warme op-
roep voor deelname aan onze feestweek 

in oktober. En als verrassing 
had hij daarbij nog een pri-
meur: Piet wordt peter van de 
ALS Liga, en sluit zich daardoor 
aan bij onze bestaande ambas-
sadeurs en ambassadrices.

Marleen Merckx en Leah Thys, 
twee van onze meters die zich 
reeds geruime tijd voor de ALS 
Liga inzetten, schetsten waarom 
zij hebben besloten zich blijvend 
voor ons in te zetten. Samen zul-
len zij de komende maanden ex-
tra hun schouders zetten onder 
fondsenwerving voor organisa-
tie van de feestweek in oktober. 
Namens de ALS Liga nodigden 

verslagen
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De opbrengst die zal worden 
doorgestort aan de ALS liga zal 
€ 5.727,50 zijn (incl. 2.250 van de 
Giants en € 500 van onze hoofd-
sponsor R-Events!!!) En dankzij 
de talrijke opkomst van suppor-
ters en sympathisanten heeft de 
verkoop van onze ALS-stand ook 
een aardig centje opgeleverd 
namelijk 371 euro.

Kortom, het evenement was een 
groot succes. Eddy mag terecht 
trots zijn op zijn vrijwilligersteam!

Er is zelfs sprake van dit evene-
ment jaarlijks te herhalen en 
naar Eddy te noemen. Mooier 
kan toch niet.

En zoals het tijdens een bas-
ketbalwedstrijd hoort, werden 
we tussendoor getrakteerd op 
prachtige dansacts gebracht 
door twee verschillende dans-
scholen uit het Antwerpse.

Toen Eddy zijn ploeg moest spe-
len, werd hem eerst een mooi 
ingekaderd groepsfoto van zijn 
ploeg overhandigd. Een emotio-
neel moment, vond ik. 

De 2de dag zijn Gerda er haar man, 
die ook ALS-patient is, helemaal 
vanuit Waregem gekomen om 
ons versterking te bieden.

De opbrengsten van de tombola, 
de snacks en de maaltijden wa-
ren allemaal t.v.v. de ALS-liga. 

Basketbalwedstrijd georganiseerd door Eddy Rilaerts
Francine Bols

Omdat Willy en ik nooit eerder op eigen 
houtje een ALS-stand hadden bemand, 
waren we vooraf al eens een kijkje gaan 
nemen in de sporthal van Mariaburg in 
Brasschaat. Reeds van bij de eerste kennis-
making met Kurt, één van de organisatoren 
van het 2-daagse basketbalevenement t.v.v. 
de ALS-liga, was al duidelijk dat we hier te 
maken hadden met een hechte, gedreven 
ploeg die alles op alles zetten om in hun 
opzet te slagen. En dat bleek ook tijdens de 
2 dagen van het evenement. Wij werden 
daar warm ontvangen door Eddy en zijn fa-
milie en hebben kunnen meegenieten van 
de gemoedelijke en feestelijke sfeer die er 
heerste. De ALS-stand stond zo opgesteld 
dat we als het ware in de loge zaten om 
alle wedstrijden, van zeer kleine naar heel 
grote spelers, van dichtbij te volgen.

heeft opgebracht. Ik had het 
leuke gezelschap van twee an-
dere dames die daar eveneens 
voor een goed doel een standje 
bemanden. Het was een drukke 
bedoening. 42 ploegen, waaron-
der ook Nederlandse ploegen, 
moesten tegen mekaar opko-
men. Ik heb eveneens kunnen 
kennismaken met de familie en 
vrienden van Diane. De broer 
van Diane heeft mij € 60  over-
handigd voor de ALS Liga, het-
geen de opbrengst was van de 
verkoop van een enorme grote 

pluche beer.  De activiteit zelf 
bracht 250 euro op.

Tot slot, werd mij ook gevraagd, 
als enige ALS vertegenwoordi-
ger, om een kleine speech te ge-
ven met de bedoeling de ziekte 
ALS wat meer bekendheid te 
geven. Het was de eerste keer 
dat ik in het openbaar voor een 
groot publiek het woord moest 
nemen.  Maar ik heb het over-
leefd, voor het goede doel doen 
wij alles!  

Francine Bols

Op zaterdag 5 juni 2010 had het 6de korf-
baltornooi plaats ter nagedachtenis van 
Diane Van Eerdewegh in Park Sorghvliedt 
in Hoboken. 

Het was een zonovergoten dag en dat 
lokte veel volk naar het prachtige park 
met kasteel waar het gemeentehuis is in 
ondergebracht.

Ik werd gevraagd om daar een ALS stand 
de bemannen waarvan de verkoop € 139  

Korfbaltornooi 5 juni 2010
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Dirk De Valck
Recent verwelkomden wij Dirk De Valck als vrijwilli-
ger binnen de Cel Onderzoek van de ALS LIGA. Onze 
vereniging aanziet het bevorderen van hoogstaand 
wetenschappelijk onderzoek naar ALS immers als een 
belangrijke kerntaak binnen haar werking. Op deze 
manier wensen wij bij te dragen aan een zo spoedig 
mogelijke oplossing voor de ziekte. 

Dirk heeft als Doctor in de Moleculaire Biologie een 
wetenschappelijke loopbaan achter de rug die hij 
heeft opgebouwd aan de UGent en de KULeuven/UZ-
Leuven, waar hij respectievelijk onderzoek verrichte 
in het gebied van kankerbestrijding en been/kraak-
been aandoeningen. Nadien heeft hij als onderzoeks-
manager de biomedische wetenschappers van de 
Universiteit Antwerpen bijgestaan in het aantrekken 
van fi nanciering voor hun onderzoeksprojecten.

Zopas werd door hem de visietekst “Bevordering van 
ALS onderzoek” uitgeschreven, die u weldra terug kan 
vinden op onze website. De ALS Liga bepleit hierin bij 
regionale en federale overheden de noodzaak om 
meer fi nanciële middelen vrij te maken om Belgische 
onderzoekers uit zowel universiteiten, universitaire 
ziekenhuizen als industrie toe te laten onderzoeks-
projecten versneld uit te voeren. Daarnaast zal Dirk 
zich inzetten om samen met wetenschappers en me-
dici op zoek te gaan naar fi nanciële middelen om het 
ALS onderzoek in een verdere stroomversnelling te 
brengen, en een rol opnemen in het communiceren 
van onderzoeksresultaten via het luik onderzoek van 
onze website. 
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ten met overheid, zorgverstrek-
kers en het publiek om het lot 
van de PALS te verbeteren door 
het uitbouwen van zorg, door 
hoogstaand wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS te bevor-
deren en door het zoeken naar 
financiële middelen daarvoor. 
De Liga stelt haar hoop in dat 

De ALS Liga België is een patiëntenvereni-
ging die in België de belangen van PALS* 
behartigt. Deskundig en snel creëert de 
Liga zorg op maat aan PALS. PALS hebben 
recht op bijstand van diverse aard: morele 
steun, hulpmiddelen, advies in hun con-
tacten met overheid en zorgverstrekkers 
en erkenning van het ruime publiek. De 
Liga legt ononderbroken unieke contac-

Missie en Visie 
MISSIE

wetenschappelijk onderzoek 
en werkt mee aan de stimule-
ring ervan; zij bepleit prioritaire 
steun voor projecten gericht op 
zeldzame ziekten als ALS en is 
bereid een rol te spelen in de 
onderzoekscommunicatie. 

impact van ALS op onze PALS: de 
snelheid waarmee de ziekte toe-
slaat, de korte levensduur die de 
zieke nog rest met een drastisch 
verlies van levenskwaliteit en 
bijna steeds in het volle besef van 
de eigen aftakeling. Regelmatig 
kiezen de PALS dan zelf voor een 
vervroegd levenseinde. Die harde 
realiteit is voor ons een sterk ar-
gument bij het aanspreken van 
het grote publiek om respect af te 
dwingen. Als niet-gesubsidieerde 
vzw proberen wij op die manier 
middelen in te zamelen om onze 
eigen werking te financieren en 
om wetenschappelijk onderzoek 
te helpen mogelijk maken. Onze 
eigen werking bevat naast infor-
matie en morele steunverlening 
ook de kosteloze uitreiking van 
gespecialiseerde hulpmiddelen 
die onze PALS bijstaan in hun 
spraakmoeilijkheden, bij hun 
bewegingsproblemen na verlam-
mingen of in hun dagelijkse ver-
zorgingsfaciliteiten. Op het vlak 
van wetenschappelijk onderzoek 
steunen wij de activiteiten van 
de Belgische wereldvermaarde 
onderzoekers. Hun ultieme uit-
daging is het ontdekken van de 
ontbrekende sleutel om het raad-
sel van ALS op te lossen. Met hun 
onderzoek zoeken zij ook naar 
middelen om de overlevingskan-
sen van PALS direct te doen toe-
nemen. In het verlengde daarvan 
ligt er voor ons nog een actieve 
rol weggelegd in de onderzoeks-
communicatie naar patiënten. 
Onze website is een ideaal forum 
om wetenschappelijke publica-
ties van internationale weten-
schappers over hun vorderingen 
in het onderzoek op een aange-

Onze organisatie heeft als doel een stu-
wende kracht te zijn in de strijd tegen ALS 
in België. De eerste belanghebbenden en 
dus de morele eigenaars van dit medium, 
deze website, zijn onze PALS, de patiënten 
met ALS*, hun families en al diegenen die 
hen rechtstreeks of onrechtstreeks steu-
nen. Uit diep respect voor onze PALS dienen 
wij steeds eerlijk en integer te handelen 
en moeten wij ons daarbij ethisch te ge-
dragen. Dat laatste wil zeggen dat onze 
werking uitsluitend tot doel heeft om de 
leefwereld van onze PALS te verbeteren. 
Wij verdedigen hun rechten en proberen 
die zo ruim mogelijk te bevorderen in onze 
maatschappij. Onze PALS hebben onvoor-
waardelijk recht op gepaste aandacht op 
medisch, sociaal, financieel en moreel vlak 
ongeacht hun persoonlijke achtergrond. 
Om die opdracht te vervullen steunen wij 
op medewerkers die onze doelstellingen 
en waarden delen. Dat houdt in dat wij sa-
men trachten om onze PALS te begeleiden 
in het vinden van oplossingen voor hun 
problemen. Daarvoor werken wij samen 
met medische specialisten die onze PALS 
diagnose, behandeling, zorg, informatie 
en wetenschappelijk onderzoek aanbie-
den. Ook zoeken wij naar partners in over-
heidsinstanties en in de sociale sector die 
de best mogelijke middelen en structuren 
aanbieden waarin onze PALS algemene 
erkenning, ondersteuning en bijstand vin-
den die concreet vertaald wordt in zo ruim 
mogelijke praktische hulpverlening binnen 
de marges van niet onbeperkte budgetten. 
Daar waar de noden van onze PALS onbe-
grepen worden gaan wij noodzakelijke ini-
tiatieven ontwikkelen die aanvullend zijn. 
Om de maatschappelijke rechten en no-
den van onze PALS optimaal te kunnen be-
hartigen willen wij bekendheid geven aan 
de ziekte ALS. Daarvoor ook zijn medische 
beschrijvingen op onze website geplaatst 
in de Rubriek : ‘Wat is ALS?’. Wat wij vooral 
willen verduidelijken is de dramatische 

VISIE
paste wijze over te dragen aan 
onze PALS. 

Via het bevorderen van hoog-
staand wetenschappelijk on-
derzoek naar ALS willen wij 
meewerken aan een zo spoedig 
mogelijke oplossing voor de 
ziekte. Immers, tot op heden is de 
oorzaak van ALS nog niet eens-
luidend bekend, en evenmin is er 
op dit moment een afdoende be-
handeling of een preventieme-
thode voorhanden. De ALS Liga 
bepleit daarom bij regionale en 
federale overheden de noodzaak 
om meer financiële middelen vrij 
te maken om Belgische onder-
zoekers uit zowel universiteiten, 
universitaire ziekenhuizen als in-
dustrie toe te laten onderzoeks-
projecten versneld uit te voeren. 
De ALS Liga onderschrijft daarbij 
de recente initiatieven voor sti-
mulatie van biomedisch onder-
zoek in zijn totaliteit die door 
diverse regeringen werden ge-
nomen. Wij aanzien het evenwel 
als onze taak om bij de financiers 
van onderzoeksgelden te pleiten 
voor het hanteren van minder 
stringente selectiecriteria voor 
projecten gericht op zeldzame 
ziekten, in het bijzonder ALS. 
Onze vereniging wil daarnaast 
een nog actievere rol vervullen 
in onderzoekscommunicatie 
naar patiënten. We bepleiten 
daartoe bij de diverse financiers 
van onderzoek de aanvaarding 
van patiëntenorganisaties als 
uitvoerder van werkpakketten 
rond onderzoekscommunicatie 
binnen onderzoeksprojecten, 
met toegang tot een bijhorend 
budget.
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Het probleem dat wij hier specifiek bedoe-
len is het hinderlijk verschijnsel van de 
speekselvloed of hypersalivatie ook kwij-
len genoemd. Meestal betreft het geen 
overproductie aan speeksel maar eerder 
een verminderde afvoer door gestoorde 
slikreflex, gestoorde mondmotoriek of 
gestoorde tongmotoriek. Bij ALS komt dat 
voor in 30 % van de gevallen. Dat heeft 
een zware impact op het sociale leven van 
PALS omwille van het vaak onesthetische 
aanzicht of zelfs door geur. De noodzaak 
tot het meer frequent reinigen van de 
kledij kan een groot bijkomend praktisch 
probleem vormen. Op die manier ver-
wordt de speekselvloed tot een sociale en 
emotionele handicap. 

In normale omstandigheden produceren 
mensen tot ongeveer 2 liter speeksel per 
dag en bij de controle daarvan is het no-
dig om ongeveer 600 keer per dag te slik-
ken. De voornaamste speekselproductie 
gebeurt tijdens het kauwen, maar ook ‘in 
rust’ komt er een zekere speekselvorming 
voor. In normale omstandigheden gebeurt 
het slikken automatisch, maar bij een te-
veel aan speeksel is de slikfrequentie on-
voldoende. Het teveel aan speeksel dat 
in de mond achterblijft verdwijnt veelal 
langs de mondhoeken. Soms kan speek-
selverlies ook langs de open mond verlo-
pen in geval van zwakte van de mond- en 
lipmusculatuur waardoor de mond onvol-
doende gesloten wordt gehouden. 

De centrale vraag is dan: ‘Hoe kan speek-
selvorming beperkt worden?’ Er zijn een 
aantal middelen die gebruikt kunnen 
worden.

1. de zogenaamde anticholinergica    

Door orale toediening van bepaalde anti-
cholinergica, medicijnen met een atropi-
neachtige werking. De atropine heeft een 
aantal specifieke bijwerkingen waarvan 

een droge mond in dit geval een 
gewenst effect is. Ongewenste 
bijwerkingen zijn vooral: consti-
patie en verhoging van oogbol-
druk, glaucoom, bij ouderen. Die 
constipatie kan bestreden wor-
den door preventief gebruik van 
laxerende middelen. 
 
2. de patches met scopolamine

Scopolamine is een middel van 
plantaardige oorsprong dat in 
kleine hoeveelheden kan ge-
bruikt worden als poeder in 
doseringen die in pleisters (pat-
ches) kunnen verwerkt worden. 
Het wordt hier aangewend om-
wille van het drogend effect, 
(maar het heeft aanwendingen 
die gaan tot in vormen van hek-
serij en in de misdaad). De Sco-
polaminepleisters werden in 
1998 zelfs een jaar lang uit de 
markt genomen. Bij langdurig 
gebruik kunnen de ongewenste 
bijwerkingen heel ernstig wor-
den, zo kunnen bijvoorbeeld 
ernstige urineerproblemen ver-
oorzaakt worden.

3.  Botuline A toxine (”Botox”) 

injecties

Botuline A toxine, een eiwit dat 
op de zenuwcellen inwerkt, ver-
lamt de zenuwen die de spieren 
aansturen waardoor de spie-
ren verslappen. Het toxine is in 
feite een gif dat botulisme ver-
oorzaakt. Wanneer het in kleine 
hoeveelheden in de buurt van de 
speekselklieren wordt ingespo-
ten kan het welbepaalde gun-
stige effecten veroorzaken. In 
dit geval verlamt de injectie met 
Botuline A toxine de zenuwen 

die de speekselklieren aanstu-
ren. De inwerking op de speek-
selvloed zou al merkbaar zijn 
na 1 week en zou een gunstig 
effect hebben dat 3 maanden 
duurt. De ingreep dient wel met 
de nodige precisie uitgevoerd te 
worden want de klieren liggen 
ingebed in een complexe om-
ringende anatomie. Recentelijk 
wordt soms echografie gebruikt 
bij de injecties. Mogelijke bij-
werking zouden pijnverschijnse-
len kunnen zijn en opgezwollen 
speekselklieren en slikproble-
men. Dit laatste stelt dus wel 
een groot dilemma bij ALS, is de 
genezing niet nadeliger dan de 
kwaal? Hierbij merken wij wel 
op dat er meerdere studies ge-
publiceerd en becommentari-
eerd worden zodat er meerdere 
interpretaties verspreid worden. 
Onze waarschuwing zou dus een 
illustratie van slechtst mogelijke 
scenario kunnen zijn.

4. Een heelkundige ingreep of 

bestraling

In ernstige gevallen kan ook een 
heelkundige ingreep of bestra-
ling toegepast worden met de 
mogelijkheid van de nadelen 
door littekenvorming of het om-
gekeerde effect, namelijk een 
tekort aan speeksel. Dit komt 
natuurlijk de vertering en het 
slikproces ook niet ten goede.

Deze bijdrage werd voorbereid 
door dr. Paul Jenet. De bronnen 
die hij aanduidde waren af-
komstig van dr. F.G.I. Jennekens 
en dr. J.M.B.V. de Jong en van dr. 
D.L.J. Tavy. De tekst werd samen-
gesteld door Dirk Crikemans.

Speekselproblemen bij ALS patiënten

! ! !  OPROEP!!!  ! ! !
Galadiner ten voordele van de ALS Liga op 9 oktober 2010 met Piet Huysentruyt en alle 

ALS ambassadeurs in de Brabanthal te Leuven. 
Wees erbij op deze unieke avond!!

Medisch congres op 7 oktober 2010 in Gasthuisberg te Leuven
met Belgische en Internationale sprekers.

Meer informatie vindt u binnenkort terug op onze website www.ALSLIGA.be 
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! ! !  VRIJWI LLIGERS GEZOCHT ! ! !
De ALS Liga viert feest en heeft jouw hulp nodig !

Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de ALS Liga organiseren we in de week van  
4 tot 10 oktober 2010 enkele grote evenementen. Met deze evenementen hopen we aandacht  

te krijgen voor de Liga en de aandoening ALS.

Heb jij zin om boeiende mensen te leren kennen, om jezelf uit te dagen en  
bij te leren of om je vrije tijd zinvol in te vullen?  

Twijfel dan niet en meld je aan als vrijwilliger via 15jaar@alsliga.be.

De ALS Liga rekent op jou !
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Sinds januari 2007 medisch onderzoek op stukken 
Personen met ALS moeten sinds januari 2007 geen medisch onderzoek meer ondergaan om tussenkomsten te 
bekomen van de federale overheid. Het volstaat om de nodige documenten voor te leggen. Daarenboven zal je 
aanvraag met prioriteit worden behandeld. 

Wat moet je hiervoor doen?

De sociale dienst van je mutualiteit of ziekenhuis of soms je behandelende geneesheer vult samen met jou de 
aanvraagformulieren in. Bij dit invullen moet je erover waken dat zij op de formulieren 3 en 4 duidelijk vermel-
den dat je dossier met voorrang moet worden behandeld. Waak er eveneens over dat zij al de nodige medische 
stukken toevoegen aan je dossier, zodat duidelijk wordt aangetoond dat je door een ernstige aandoening bent 
getroffen,.

Bijkomende inlichtingen kun je krijgen bij:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
Alg. tel.: 02-528.60.11
Contact centrum
Tel: 02-507.87.99 – Fax: 02-509.81.85
e-mail: HandiN@minsoc.fed.be

Voel je Vrij in een Permobil
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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.: 0496-46 28 02 – Fax: 016-29 81 40

E-mail: m.mia@scarlet.be of info@alsliga.be



smakelijk !
Welkom bij de rubriek “Smakelijk!”. Deze rubriek werd een tijdje terug gestart omdat samen eten een belangrijke 
sociale activiteit is en waarvan je als ALS patiënt spijtig genoeg niet meer ten volle kunt genieten. Door de kauw- en 
slikproblemen kun je immers niet steeds meer dezelfde gerechten eten als de anderen of erger nog wordt alles ge-
mixt tot een onsmakelijke brij met een vreemd kleurtje. Wie zou dan niet de neiging hebben om kleinere hoeveelhe-
den en om minder gevarieerd te eten. Hierdoor ontstaan ernstige tekorten in het lichaam. Het is daarom belangrijk 
dat er steeds een goed evenwicht is tussen de verschillende voedingsstoffen. Naar voedingswaarde toe moet je vooral 
letten dat de voedingsstoffen voldoende energie en eiwitten bevatten.
De onderstaande recepten komen uit de kookboeken “I-Can’t-Chew Cookbook” en “Easy-to-Swallow, Easy-to-chew 
Cookbook” en werden vertaald uit het Engels. De recepten zijn zowel geschikt voor mensen met, als mensen zonder 
kauw- en slikproblemen.
Smakelijk!!

Zoals steeds kiezen wij voor recepten uit de laatste fase, waarin slikken een zeer ernstig probleem wordt. In deze fase 
moet de voeding steeds een zeer zachte consistentie hebben. Variatie met voeding wordt in dit stadium moeilijker 
en veelal wordt overgeschakeld op commerciële producten bij slikproblemen. De gekozen recepten trachten dit te 
voorkomen en verkleinen tevens het risico op verslikken.

Tot slot: 
Een maaltijd bereiden voor iemand die kauw- en slikmoeilijkheden heeft, vraagt even veel aandacht als het bereiden 
van een maaltijd voor mensen die deze moeilijkheden niet hebben. Een gouden tip: mix zeker niet alles zomaar door 
elkaar, maar maak van de verschillende etenswaren aparte mixen. Het oogt mooier, de geur blijft bewaard, de eetlust 
wordt aangewakkerd en bevorderd. Wie mengt nu zijn eten tot een niets uitziende brij?

Knolseldersoep 

(4 personen)                                                                           

Ingrediënten:
1 knolselder
2 aardappelen
2 Liter water
4 bouillonblokjes (kip)
peper en zout
2 smeltkaasjes 

Bereidingswijze
Schil de knolselder en de aardappelen en snij 
ze in blokjes. Doe de knolselder en de aard-
appelen in een kookpot met het water en de 
bouillonblokjes en breng aan de kook. Laat  
25 minuutjes op een zacht vuurtje koken. 
Voeg de smeltkaasjes toe. Mix de soep en 
breng op smaak met peper en zout. Garneer 
eventueel met wat peterselie. 

Tip: In plaats van de smeltkaasjes kan je bij 
het begin van de bereiding een blik gepelde 
tomaten toevoegen.

Voorgerecht: Hoofdgerecht:
Groentenschotel met  

Gehakt en Kaas  

(4 personen)

Ingrediënten
2 courgette (in blokjes) – 2 ui 
(gesnipperd) – 6 el olijfolie –  
400 gram gehakt (runds of lams) 
– 4 el Pesto – zout en peper –  
6 tomaten (ontveld, in blokjes) – 
150 gram geraspte belegen kaas

Bereidingswijze
Verhit 1 el olie in de wok en roerbak 
het gehakt tot het half gaar is. Voeg 
de courgette en de ui toe en roerbak 
tot de ui glanzend is. Roer de pesto, 
zout en peper erdoor  mix alles goed 
en schep het mengsel in een oven-
schaal. Roer de gemixte tomaten-
blokjes en de rest van de olie erdoor 
en strooi de kaas erover. Verwarm de 
oven voor op 400 graden en bak de 
schotel in 30 minuutjes goudbruin.
Kerf met een mesje een kruisje on-
deraan de tomaten. Breng wat wa-
ter aan de kook en leg er de toma-
ten een minuutje in. Laat schrikken 
onder de koude kraan. Je kan nu de 
velletjes er makkelijk afhalen. Als 
je de tomaat in vier stukken snijdt, 
kan je er met een koffielepeltje de 
zaadjes uitwippen.

Glaasje advokaatmousse 

(voor een 6-tal glaasjes.)

Ingrediënten
4 eetlepels advocaat
50 ml opgeklopte slagroom
1 eiwit

Bereidingswijze
1.  meng de advocaat met de opge-

klopte slagroom 
2.  klop het eiwit stevig en meng 

onder het advocaatmengsel
3.  verdeel over kleine borrelglaasjes
4.  laat 4 uur in de koelkast opstijven

Nagerecht:

[21]
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Luisterboeken gratis beschikbaar
Voor wie? 
Voor iedereen die het gewone gedrukte boek niet kan lezen of hanteren.
Wat? 
Meer dan zestienduizend romans en non-fi ctieboeken, op cassette en 
in daisy (cd-rom).
Enkele voorbeelden? Stijn Streuvels, Cyriel Buysse, Felix Timmermans, 
Willem Elsschot, Marnix Gijsen, Gerard Walschap,Aster Berkhof, Louis
Paul Boon, Hugo Claus, Jef Geeraerts, Louis Couperus, Godfried Bomans, 
Leo Tolstoj, Charles Dickens,Agatha Christie, Georges Simenon, Cathe-
rine Cookson, Heinz Konsalik, Gabriel Garcia Marquez, John Irving, enz...
Hoe? 
Kosteloos thuisbezorgd via de post, in speciale handige verzenddozen.
Als de luisteraar klaar is met zijn lectuur, moet hij gewoon het adres-
kaartje van de verzenddoos omdraaien -ons adres verschijnt dan- en 
het boek posten.
Boekenkeuze? 
Aan de hand van diverse themalijsten, aanwinstenlijsten of de hele 
catalogus.
Inschrijving en uitlening? 
Gratis.
Waar?  Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek
  Schildknechtstraat 28 1020 Brussel
  Tel: 02/423.04.11. Fax: 02/423.04.15.
Meer info?  Bij bibliothecaris Ingrid Vandekelder.
  vlbb@bibliotheek.be http://vlbb.bib.vlaanderen.be
  Tel.: 02/423.04.11 fax: 02/423.04.15

Als zelf lezen een probleem is.
Laat het u voorlezen!

Huisarts: zowel thuis als in een palliatieve eenheid moet je als pal-
liatieve patiënt geen remgeld betalen voor het bezoek van 
je huisarts. Een attest van de hem/haar volstaat.

Kinesist: Sinds 7-06-2007 is er een KB dat een tweede dagelijkse zit-
ting voor palliatieve thuispatiënten met zware aandoening 
mogelijk maakt. Deze tweede zitting mag slechts worden 
aangerekend als zij minimum 3 uur na de eerste werd uit-
gevoerd. Door nomenclatuurnummer 564233 te gebruiken 
betaal je geen persoonlijk aandeel en valt de verstrekking 
eveneens onder grote risico’s. Deze KB is met terugwerken-
de kracht vanaf 1-09-2006 geldig.

Sinds 1 mei 2009 moeten de andere palliatieve patiënten dan de-
genen die van het “palliatieve statuut” genieten, onder bepaalde 
voorwaarden geen persoonlijk aandeel meer betalen op de hono-
raria voor een huisbezoek.
Deze reglementering geldt eveneens voor patiënten die in een in-
stelling met een gemeenschappelijke woonplaats verblijven.

Huisbezoeken huisarts en kinesist gratis 
voor palliatieve patiënten
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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 datum van 
aanvraag. 

Blauwe parkeerkaart

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 Assistentiebud-
get aanvragen. Bij goedkeuring van de 
aanvraag ontvang je het maximum PAB-
budget om zelf de nodige assistentie en 
ondersteuning te organiseren. De budget-
houder kan één of meerdere assistenten 
in dienst nemen om te helpen bij de on-
dersteuning voor ADL (assistentie dage-
lijks leven) bv: bij persoonlijke hygiëne, li-
chaamsverzorging, huishoudelijke taken, 
verplaatsingen, enz. maar in het bijzonder 
bij beademingsondersteuning, aspireren 
en nachtassistentie. Daarenboven bepaalt 
de patiënt zelf welke taken door welke as-
sistent worden uitgevoerd en het tijdstip 
en de wijze waarop de assistentie wordt 
verleend. 
Op onze website www.ALSLIGA.be vind 
je de aanvraagprocedure terug. Indien je 
niet beschikt over internet mag je altijd het 
secretariaat op 016/23.95.82 contacteren..

Voor wie 
op het internet zit!

De ALS Liga België heeft ook een home-
page. Je vindt er gegevens over ALS en 
de behandeling van de ziekte, over onze 
vereniging en de activiteiten die wij or-
ganiseren. 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 afl ezen? Dit kan ook 
via onze website.



[23]

Wat houdt deze dienstverlening in?

Iedereen ongeacht de leeftijd kan gra-
tis allerlei hulpmiddelen ontlenen.
Hulpmiddelen worden aangepast aan 
de noden en behoeften van de gebrui-
ker
Snelle en gratis ter beschikkingstelling 
van de hulpmiddelen.
Adviseren bij de aanvraagprocedure bij 
de verschillende openbare instanties.

Alle reparaties en aanpassingen aan 
hulpmiddelen van ALS M&D moeten aan-
gevraagd worden aan de organisatie. De 
werken worden in opdracht van ALS M&D 
door professionelen uitgevoerd. Indien 
de reparaties niet via ALS M&D verlopen 
worden deze reparatiekosten sowieso 
niet terugbetaald.

Voorwaarden bij uitlening van 

materiaal

Eigendom van de ALS M&D vzw wordt aan 
de lener voor de periode van wachttijd 
op zijn/haar aangevraagd hulpmiddel in 
bruikleen gegeven voor een maximum 
duur van zes maanden. Een verlening 
dient schriftelijk te worden aangevraagd 
aan de ALS M&D vzw. Bij niet naleving 
van de voorwaarden of niet toegestane 
afwijking op deze overeenkomst heeft de 
ALS M&D het recht een huurprijs te vra-
gen afhankelijk van het type hulpmiddel. 
Alle hulpmiddelen via wie/waar dan ook 
ontleend en die eigendom zijn van ALS 
M&D, dienen op het secretariaat te Leuven 
worden binnengebracht. Enkel via deze 
werkwijze kan de waarborg terugbetaald 
worden.

Een waarborg wordt gevraagd van:
30 euro voor alle hulpmiddelen met uit-
zondering voor een communicatie hulp-
middel
70 euro en voor elektrische rolwagens  
120 euro contant te betalen.

Je komt het gevraagde hulpmiddel, zelf of 
met hulp van familie of vrienden afhalen 
en ook terugbrengen. Enkel indien dit echt 
onmogelijk is, kan het transport verzekerd 
worden tegen een vaste vergoeding van  
30 euro voor de PALS uit Vlaams-Brabant 
en 50 euro voor alle andere provincies.

ALS Mobility & Digitalk vzw
Dienstverlening mobiliteit en communicatie hulpmiddelen

Overzicht communicatie 

hulpmiddelen

Lightwriter
PC software
Lucy
Allora
Dubby
Spock
Mudikom
Tellus
Canoncommunicator

Ben je een PALS met beginnende 
of vergevorderde bulbaire proble-
men laat het ons dan weten. We 
zullen dan samen zoeken naar 
een oplossing voor je spraakpro-
blemen. Want kunnen blijven 
communiceren met familie, ver-
zorgers en omgeving is van es-
sentieel belang. Ook voor PALS 
die wensen met de PC te werken 
is er aangepaste software. 

Overzicht mobiliteit 

hulpmiddelen

Gesofisticeerde rolwagens
Manuele rolwagens
Elektrische scooters

Wij beschikken over diverse elek-
trische rolwagens met aange-
paste besturingssystemen. Deze 
worden ter beschikking gesteld 
van PALS in afwachting van hun 
eigen rolwagen.

We beschikken over allerlei 
modellen, gaande van gewone 
elektrische rolwagens met hand-
besturing tot de meest gesofisti-
ceerde rolwagens. Alle materiaal 
is in goede staat. Ben je geïn-
teresseerd laat het ons gerust 
weten. Tegen betaling van een 
waarborg kan dit gratis in bruik-
leen gegeven worden.

Overzicht overige 

hulpmiddelen

Tilsystemen
Badliften
WC douchestoelen
Driewielfietsen
Bladomslagapparaten
Elektrische verstelbare bed-
den
Omgevingbesturingssyste-
men
Relaxzetels
Antidecubitus materiaal
Rollators
Rolstoelfiets
Elektronische trappenklimmer

Heb jij soms hulpmiddelen van 
ons in bruikleen die door bepaal-
de omstandigheden niet meer 
gebruikt worden of efficiënt zijn, 
bezorg ze ons dan zo vlug moge-
lijk terug. Andere PALS zullen u 
dankbaar zijn.
 
Mocht je in het bezit zijn van een 
eigen hulpmiddel dat niet meer 
van nut is en waarvan je bereid 
bent het aan ons te schenken of 
in bruikleen te geven, geef dan 
een seintje. Wij zorgen er voor 
dat deze bij de gepaste persoon 
terecht komt.
De ALS Liga dankt ook alle fami-
lieleden en nabestaanden die 
hulpmiddelen aan onze vereni-
ging schonken, waarmee wij tal 
van andere patiënten tijdelijk 
verder helpen.
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COMMUNICATIE-TEST!!! doorverwijzing voor een even-
tuele 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 se-
cretariaat van de ALS uitleen-
dienst. Zo kunnen wij andere 
personen snel verder helpen.
Enkel bij terugbrenging op ons 
secretariaat kan de waarborg 
worden teruggestort.

MODEM, Doornstraat 331 te Wil-
rijk, tel.: 03-820 63 50, e-mail:
modem@vzwkinsbergen.be
CRETH, Rue de Bruxelles 61 
à Namur, tél.: 081-72 44 00
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be

MODEM en CRETH zijn geen 
commerciële instanties. Het zijn 
vzw’s die samen met u en ons in 
overleg zoeken naar praktische 
oplossingen voor jou commu-
nicatieprobleem. De testen van 
MODEM en CRETH zijn niet gratis. 

Personen met ALS kunnen bij de ALS Mo-
bility & Digitalk vzw een communicatie-
apparaat gratis ontlenen. De procedure 
verloopt als volgt:

Als je nog geen lid bent, laat je dan 
registreren bij de ALS Liga België vzw.
Neem contact bij ons op.
We leggen een afspraak vast op het ALS 
secretariaat te Leuven.
Vervolgens nemen we gratis een kleine 
test af om na te gaan welk apparaat 
geschikt is. Wanneer de test te gecom-
pliceerd 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 70 EURO wordt be-
taald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.

Naar gelang de ziekte zich manifesteert 
en het toestel minder functioneel wordt 
neem je terug contact met ons op om de 
procedure bij te stellen.
Deze werkwijze garandeert dat je steeds 
beschikt over het meest optimale toestel.
Franstalige personen met ALS kunnen ook 
bij ons terecht maar moeten ingeval van 

Zoals u weet is de hoofdactiviteit van de ALS 
Liga het uitlenen van hulpmiddelen. Deze 
worden volledig kosteloos ter beschikking 
gesteld van de patiënten. Wij vragen wel een 
waarborg die uiteraard wordt terugbetaald 
bij het inleveren van vb. een rolstoel, een til-
lift, een WC-stoel enz. Bij het ontlenen zijn 
deze toestellen steeds in goede staat van wer-
king, gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelf-
sprekend verwachten wij dan ook dat ze pro-
per terugkomen. Het desinfecteren gebeurt 
op kosten van de Liga. Regelmatig worden er 
echter hulpmiddelen teruggebracht die niet 
proper zijn. De kosten voor het reinigen moet 
de ALS-Liga dan ook betalen. Wij willen dan 
ook vragen aan familie en vrienden van ALS 
patiënten erop toe te zien dat de hulpmid-
delen schoongemaakt worden alvorens ze in 
te leveren. Zo niet zullen wij jammer genoeg 
de waarborg, of een gedeelte ervan, moeten 
inhouden voor het betalen van de reinigings-
kosten.
Terzelfder gelegenheid willen we u attent 
maken op het feit dat de uitgeleende hulp-
middelen niet altijd ten gepaste tijde terug-
gebracht worden, maar soms heel lang nadat 
de patiënt ze niet meer gebruikt of kan ge-
bruiken. Dit is niet alleen unfair tegenover 
andere patiënten die misschien wachten op 
deze hulpmiddelen, maar ook voor de Liga 
brengt dit problemen mee. We zullen der-
halve hiermee ook rekening houden bij het 
terugbetalen van de waarborg. 

Wij danken u voor uw begrip.



ALS-jeblief ALS-jeblief 

ALS-jeblief
ALS-jeblief is een rubriek die je telkens opnieuw zal zien verschijnen. We willen de PALS op deze manier bereiken 
met interessant of onlangs gewijzigd nieuws. Heb je iets gemerkt via internet, de krant, TV, radio, …. laat het ons 
weten. ALS-jeblief wordt ingevoerd met de bedoeling dat zowel PALS, familieleden, verpleging, medici, e.a. hun 
ervaringen of bevindingen - zowel positief als negatief - kwijt kunnen.
Een paar voorbeelden om te verduidelijken:
Je hebt een goede of nare ervaring met de toegankelijkheid van de Lijn of bij jouw arts. Je krijg om de een of andere 
reden een medicatie of een hulpmiddel niet toegewezen of terugbetaald en je denkt dat anderen er baat bij heb-
ben het te weten, vertel het via ALS-jeblief.
Stuur dan een e-mailtje naar info@alsliga.be of via de ideeënbus op www.ALSLIGA.be

Binnen welke termijn worden de 

aanvragen bij de Directie-generaal 

Personen met een handicap 

afgehandeld ?

U hebt een aanvraag ingediend bij de Di-
rectie-generaal Personen met een handi-
cap via uw gemeentelijke administratie. U 
hebt de formulieren die u op het moment 
van de aanvraag gekregen hebt terugge-
stuurd naar de Directie-generaal. U vraagt 
zich af binnen welke termijn uw aanvraag 
behandeld zal worden?

Om dat te weten te komen surft u naar de 
“veelgestelde vragen” op de site handicap.
fgov, klik dan op “trucs en tips” om de af-
handelingstermijn te verminderen: 

Afhandelingstermijn - Informatie
Tabel van de gemiddelde afhandelings-
termijn van de aanvragen
Trucs en tips

Voor meer informatie:
CONTACT CENTER (van 8.30 tot 16.30 uur)
E-mail: HandiN@minsoc.fed.be
Tel: 0800 987 99
Fax: 02 509 81 85
Adres:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een 
handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Financie Toren Kruidtuinlaan 50,  
bus 150 – 1000 Brussel 

Attest gas en elektriciteit 2010!

Als gevolg van een elektronische 
gegevensuitwisseling tussen de 
sociale instellingen en de ener-
gieleveranciers geniet het groot-
ste deel van de personen met een 
handicap vanaf dit jaar automa-
tisch van het sociaal tarief. Perso-
nen met een handicap moeten 
dus niet meer persoonlijk tus-
senkomen bij hun leveranciers.

Voor een aantal personen blijkt 
de elektronische uitwisseling van 
gegevens technisch onmogelijk. 
Deze personen zullen ten laat-
ste op 31 mei een papieren attest 
ontvangen. De leveranciers zijn 
op de hoogte gebracht, alle be-
trokken personen zullen kunnen 
genieten van het sociaal tarief. De 
persoon met een handicap moet 
dit papieren attest zelf bezorgen 
aan zijn energieleverancier.

Welke tegemoetkomingen ge-
ven recht op het sociaal tarief?

een tegemoetkoming voor 
gehandicapten op basis van 
een ongeschiktheid van min-
stens 65% (wet van 1969) 
een tegemoetkoming voor 
hulp van derden (betaald 
door de RVP) 

een inkomensvervangende 
tegemoetkoming 
een integratietegemoetko-
ming (alle categorieën) 
een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden (alle ca-
tegorieën) 
De kinderen die getroffen 
zijn door een permanente 
ongeschiktheid (fysiek of 
mentaal) van minstens 66%. 

Voor meer info surft u naar  
economie.fgov.be: Sociale maxi-
mumprijzen voor de levering van 
elektriciteit en aardgas
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Giften van 16/02/2010 tot en met 31/05/2010      
Adviesbureau Luc Demeester CVBA Marke
Bauwens-Soens  Blanden
Beck Wilfried Knokke
Bleeckx Ben Mechelen
Blontrock Viviane Oostende
Boerjan Arsene Bassevelde
Bogaerts August Retie
Bolly-Hansez Micheroux
Brimioulle-Collaers Awans
Bundervoet-Dejaeger Lubbeek
Carbonez Edith Elewijt
Clercx Christiana Mol
Comptdaer-Huyghe Roeselare
Constant Joliet Angleur
Coremans-Mattan Haacht
Cottyn Jan Leuven
Coubergs Jeannine Antwerpen
Couvreur Maurits Wervik
De Bels Jean-Francois Diksmuide
De Bournonville Liege
De Bruyne Rita Merksem
De Canniere Frederik Elsene
De Coen Georgette Embourg
De Grave Imelda Gent
De Keersmaeker Catharina Sint-Niklaas
De Meyer Marc Gent
De Ridder-Massart Braine-L’ Alleud
De Ryck Willy Kaggevinne
De Schouwer Georgette Willebroek
De Vos Irma Lede
De Win Simon Meise
Debaere-Vroman Waregem
Debeuckelaere Katrien Brussel
Deblauwe Nicole Tielt
Degens Rita Brussel
Degreve Aline Halle
Dejaeger Viviane Hamme
Demyttenaere Lucas Brussel
Denys Bernard Heverlee
Derolez Christiaan Sint Andries
Desmet Marguerite Heule
Deswert Robert Maasmechelen
Devijver-Horemans Kessel-Lo
Dufays Monique Liege
Dujardin Fernande Liege
Edelweiss Bissegem Bissegem
Freson-Vrijsen Brustem
Frippiat Celine La-Roche-en Ardenne
Frippiat Joseph Liege
Frippiat-Cosse Liege
Froment François Kumtich
Gabriels Helena Knokke-Heist

Georges-Lissoir Namur
Gerits Johannes Lommel
Germonpre Ward Gent
Gezinsbond afd Linden Linden
Grodent Christophe Angleur
Grodent Paul Liege
Grodent Veronique Grace-Hollogne
Gyselen Frank Vossem
Hendriks-Van Rooijen Kessel-Lo
Herman Anneke Veltem-Beisem
Hillen Paula Erps-Kwerps
Hostens Gabriel Linden
Janssens Erik Waregem
Kokosky Deforchaux Amsterdam
Lambrechts Antoon Sint-Truiden
Lebegge Renee Mechelen
Leemans Roger Waremme
L’Hermitte Germaine Ivoz-Ramet
Linking Generations BVBA Antwerpen
Lohest Odette Angleur
Lybeert Lisette Deurne
Magosse Jean Berchem-Sainte-Agathe
Masschelein Raphael Blanden
Matthys-Verschueren Tessenderlo
Merckaert Lucien Grimbergen
Merlin Ludovic Berchem
Mertens-Van Herreweghe Ren Burst
Michiels-Coveliers Lubbeek
Naert-Van Den Bergh Brasschaat
Neuville Jacques Nandrin
Nilles-Seidel Liege
Omnicom Media Group nv Oudergem
Ouvry-Bormans Gent
Paijmans Rob Heist-aan-Zee
Paquet Monique Montegnee
Pasque Marina Montenaken
Passagez Jean-Pierre Liege
Passagez Veronique Liege
Pernot Anne-Marie Kessel-Lo
Raemaekers Hitz Bilzen
Remans Lies Genk
Renterghem Herwig Nazareth
R-Events BVBA Brasschaat
Reyns-Schollaert Alois Bonheiden
Rosenberg Polak s-Gravenhage
Rosvelt-Dillen Emilie Herent
Saelens Lutgarde Heverlee
Saelens Maria Bertem
Schellinck Rudi Sint-Martens-Latem
Sinove Monique Wetteren
Spiritus Marie-Jeanne Erps-Kwerps
Stevens-Bervoets Schoten

Storkebaum Erik Blanden
Storme Guy Drongen
Sviercikova Maria Bertem
Swinnen-Ivens Gingelom
Triquoit Ludwig Lessines
Tuymans Emiel Bonheiden
Van Daele Franciskus Knokke-Heist
Van De Wiele Maria Wilrijk
Van Der Vorst Fernand Mechelen
Van Der Wielen Anne Liege
Van Dooren Eddy Zellik
Van Drooghenbroeck Marie Dalhem
Van Elsen-Wittemans Leuven
Van Houten-Brom Noordwijk ZH
Van Houwe-De Graeve Kortrijk
Van Impe Christiane Wolvertem
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Nieuwenhove Simon Bertem
Van Stighel Joseph Zellik
Vancraeyveldt Cecile Itterbeek
Vandecraen Ivo Turnhout
Vandekerckhove Ivan Kortrijk
Vandeput Ferdinand Ramillies
Vandeputte Omer Marke
Vander Elst Marie Herent
Vanderhaegen Herman Mechelen
Vanderlinden Sonja Auderghem
Vanderpypen Pascale Nivelles
Vanhove Ivan Evergem
Vanhuysse-Waignein Zwevegem
Vanooteghem-Verraes Herentals
Vansant Elza Sint-Katelijne-Waver
Vanspauwen Maufort Monique Koersel
Verbruggen Herman Lubbeek
Verbruggen Raphael Leuven
Verbrugghe Anny Kortrijk
Vercammen Borgerhout
Verhaeghe-Dierick Zwevegem
Versteeg Jan Brussel
Vroman-Vervaeke Waregem
Wallecam Erna Leuven
Weingartner Gerhard Bruxelles
Weyn Patrick Beveren-Waas
Willem-Mailleux Onhaye
Willemoens Rosa Lommel
Willems Lodewijk Schaarbeek
Windey-De Rycke Sint-Andries
Wispelare Albert Ronse
Wittens Josephine Bonheiden
Wittorski Henri Boncelles
Wouters Ronni Walshoutem
Wyns-Bergmans Grimbergen

Voor uw gift groot of klein, moet je bij de ALS Liga zijn.
BE28 3850 6807 0320 is het nummer van onze bank, de groep zegt U van harte dank.

Vanaf 30 euro ‘s jaars een fiscaal attest, zo blijft de vereniging draaien op z’n best.
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Neem de ALS LIGA België VZW op in  

uw testament. 

Meer en meer mensen beslissen al bij le-
ven dat ze een deel van hun nalatenschap 
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 ont-
slaan van de betaling van successierech-
ten, 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 België, dan 
moet dit bij testament gebeuren. Meestal 
schrijven mensen dit eigenhandig en ge-
ven 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, echtgeno-
ten of partners, ouders of grootouders) 
betalen in Vlaanderen per erfgenaam 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 
betaling van hoge successierech-
ten door de oorspronkelijke erf-
genamen kan ten dele worden 
vermeden via een duo-legaat. 

Duo-legaat 
Via een duo-legaat is het wet-
telijk mogelijk om uw erfgena-
men minder successierechten 
te laten betalen indien er tege-
lijkertijd, naast de legataris(sen) 
een vereniging zonder winst-
oogmerk, zoals de ALS Liga, mee 
opgenomen wordt in uw testa-
ment. Vzw’s betalen een sterk 
verlaagd erfenisrecht. 

Hoe te werk gaan?
Bij gebrek aan een testament 
wordt uw erfenis geregeld zoals 

de wet het voorziet. Bij gebrek 
aan erfgenamen gaat uw volle-
dige 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 testa-
ment schrijven met vermelding 
van datum en handtekening.

Hierin laat u een deel van uw 
bezittingen na aan één of meer-
dere personen; het resterende 
gedeelte schenkt u aan de ALS 
Liga, die verplicht wordt de suc-
cessierechten te betalen die ver-
schuldigd zijn voor uw ganse 
nalatenschap.  Het bedrag hier-
van  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 erf-
genaam die volgens het hoogste 

Nalatenschap en duo-legaten          

Geen bloemen of kransen maar 
eventueel een gebaar aan de  
ALS Liga België vzw.
Via rek. n° 385-0680703-20 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.
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Bij zeer hoge vermogens levert 
het duo-legaat zelfs voordelen op 
voor erfgenamen in rechte lijn. 

Maria wenst haar enige zoon 
Karel 1.000.000 euro na te la-
ten. Bij een gewoon legaat krijgt 
Karel 778.000 euro netto en be-
taalt hij 222.000 euro succes-
sierechten. 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 successierech-
ten en houdt netto 14.400 euro 
over.

(27.500 euro op het legaat van 
Mimi en 3.520 op het eigen le-
gaat) ontvangt netto 9.480 euro. 

Hoe hoger het vermogen, des te 
groter het voordeel voor de erfge-
namen. 

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 suc-
cessierechten en krijgt elk van 
hen netto 35.833 euro. Wan-
neer 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 net-
to, elk 4.167 euro meer. De ALS 
Liga België betaalt alle succes-
sierechten en houdt zelf 13.700 
euro over, een waardevolle 
schenking waarmee de liga ALS-
patiënten kan ondersteunen. 

tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u 
het legaat voor de erfgenaam die een la-
ger belastingtarief geniet. 

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

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

Lode is weduwnaar en heeft geen kinde-
ren. Hij wil 100.000 euro nalaten aan zijn 
nicht Mimi. Bij een gewoon legaat betaalt 
Mimi 47.500 euro successierechten en 
houdt ze netto 52.500 euro over. Bij een 
duo-legaat van bijvoorbeeld 60.000 euro 
aan Mimi en 40.000 aan de ALS Liga Bel-
gië, die ook de opdracht krijgt om de suc-
cessierechten van Mimi te betalen, krijgt 
Mimi netto 7.500 euro meer. De ALS Liga 
België, die alle successierechten betaalt 

giften

ALS Liga België vzw.

Rekeningnummer 385-0680703-20

Vanaf 01/01/2002 kan er pas een fi scaal attest gegeven worden als 
uw gift over het ganse jaar tenminste € 30 bedraagt (zie artikel 
ministerie van fi nanciën in staatsblad van 14 december 2000). 

Om misverstanden te vermijden, gelieve naam en adres duidelijk 
te vermelden. 

Voor uw gift groot of klein, 
moet je bij de ALS Liga zijn. 

385-0680703-20 is het 
nummer van onze bank, 

de groep zegt u 
van harte dank. 

Vanaf 30 euro’s jaars 
een fi scaal attest,

zo blijft de vereniging 
draaien op z’n best.

Voor uw gift groot of klein,
moet je bij de ALS Liga zijn.

385-0680703-20 is het
nummer van onze bank,

de groep zegt u
van harte dank.

Vanaf 30 euro’s jaars
een fi scaal attest,

zo blijft de verenigingzo blijft de vereniging
’ b tdraaien op z’n best.
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Onderzoek ALS
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 ‘ten voordele van het ALS Onderzoeksfonds’.
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift groter dan 30 euro ontvang je tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320
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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 
verschillende organisaties, firma’s, over-
heden, fondsen indient om financiële 
steun te verkrijgen. Met die financiële 
middelen kunnen we onze nieuwe doel-
stellingen rond het ALS zorgcentrum uit-
werken, hulpmiddelen aankopen en on-
derzoek stimuleren voor de PALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zet-
ten, uit te werken en indienen bij de 
desbetreffende organisaties. Dit kunnen 
nieuwe fondsen zijn, maar ook bestaande 
fondsen onderhouden bij al bekende or-
ganisaties voor de Liga. 
Het is dus zeer gevarieerd werk met veel 
voldoening.
Denk je dat je de persoon bent die wij zoe-
ken? Twijfel dan niet en neem zeker con-
tact 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 wetenschappelijk onder-
zoek in een stroomversnelling te 
brengen. De vaststellingen wor-
den genoteerd in de visietekst 
“Bevordering ALS onderzoek” 
waarin eveneens de onder-
zoekscriteria van de ALS Liga in 
worden opgenomen. Deze visie-
tekst zal worden afgeleverd bij 
de bevoegde overheden, genees-
middelen industrie, politiekers, 
enz. 

Hiervoor zoeken wij patiënten, 
personen uit de medische en 
farmaceutische wereld en an-
dere geïnteresseerden.

Boekhoud(st)er
Werk je graag met cijfertjes? 
Heeft een jaarbalans geen ge-
heimen? Volg je graag de finan-
ciën op? Werk je graag met Word 
en Excel? Of heb je ervaring met 
het boekhoudpakket CIEL en de 
nieuwe regelgeving voor VZW’s? 

Neem dan snel contact op met 
de penningmeester Mia Mahy 

op 0496-46 28 02, tijdens de 
kantooruren.

ALS Evenementen

Voor de ALS Liga is het van heel 
groot belang dat de ziekte ALS 
meer bekend wordt bij het gro-
te publiek. Wij proberen zoveel 
mogelijk in de media te verschij-
nen maar ook direct contact is 
enorm belangrijk om giften in 
te zamelen.

Op dit moment zijn er een aan-
tal grote evenementen op til. 
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers 
die deze volledig kunnen orga-
niseren, dit wil zeggen van A tot 
Z. (Zaal boeken, mailings verstu-
ren, artiesten contacteren, cate-
ring verzorgen…)

Organiseer je graag grote evene-
menten, 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 wil-
len zetten! De organisatie van 
een evenement neemt veel tijd 
in beslag, welke ons echter ont-
breekt.

Profiel:
– Je bent laatstejaars of hebt 

een diploma in evenementen-
organisatie, of je hebt er erva-
ring in

– Je bent sociaal geëngageerd of 
doet graag vrijwilligerswerk

– Je bent punctueel en kunt 
goed afspraken nakomen

Vrijwilligers gezocht voor allerlei taken

Voor bijkomende inlichtingen in verband met één van onderstaande vacatures neem je contact op met het secreta-
riaat tijdens de kantooruren op het nummer 016-23 95 82 of via e-mail info@alsliga.be. Tenzij anders vermeld in de 
aanbieding.

dringend Vertalers gezocht dringend

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers en dan meer bepaald om het onder-
zoeksnieuws te vertalen vanuit het Engels of Nederlands naar het Frans, an-
dere talencombinaties (bijvoorbeeld Engels – Nederlands) zijn eveneens wel-
kom. Het vertalen mag gerust bij je thuis. Je hoeft je niet te verplaatsen naar 
ons kantoor te Leuven. De contacten gebeuren hoofdzakelijk per e-mail en 
telefonisch.
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hen? Of hou je hen graag gezel-
schap? … Wij zoeken vrijwillige 
oppassers die graag op sociaal 
en/of verzorgend vlak mee hel-
pen aan de verwezenlijking van 
ons project “Lacunes in opvang 
voor ALS patiënten” (erkend door 
het ING Mecenaatsfonds van de 
Koning Boudewijnstichting). De 
ALS Liga voorziet in een vorming 
en op regelmatige tijdstippen 
komen de vrijwilligers samen 
om ervaringen uit te wisselen. 

Interesse? Bezorg ons dan je 
naam, adres, telefoonnummer, 
wanneer we je kunnen bereiken, 
wanneer je beschikbaar bent en 
in welke regio je wenst actief te 
zijn, ...

– Je bent communicatief en organisato-
risch ingesteld.

Aarzel dan niet en neem contact met ons 
op:
Evy Reviers
Kapucijnenvoer 33 bus 1
3000 Leuven
016/23.95.82
info@alsliga.be

Administratieve krachten
Wie steekt een handje toe bij de admini-
stratie van de ALS liga? Door de veelheid 
aan taken is er zeker iets waar je kan aan 
meewerken: opzoekingswerk op inter-
net, informatie bundelen tot een dossier, 
opstellen van brieven, opvolging van de 
briefwisseling, ... De vereisten liggen niet 
hoog. Maar vlot werken met internet, e-
mail, Word, Excel, … zijn zeker een meer-
waarde.

Het leukst is als je ons kunt vervoegen op 
het kantoor te Leuven. Maar er zijn vol-
doende taken die je ook thuis kunt uitvoe-
ren.

Technieker of 
mecanicien gezocht

De ALS Liga is nog op zoek naar vrijwilli-
gers die een beetje handig zijn. We hebben 
nog enkele vrijwilligers nodig die de hulp-
middelen mee onderhouden zodat we 
ze in perfecte staat kunnen 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 secretariaat 
op het nummer: 016/23 95 82

Reporters
Heb je nog wat vrije tijd en wil je 
die graag benutten? 
Zou je graag de ALS Liga een 
handje willen helpen? 
Werk je graag met een fototoe-
stel? 
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 nieuwsbrief.

Wat zijn je mogelijke taken:
– Interviews afnemen
–  Interviews verwerken op de 

computer, Foto’s nemen …
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

Hulp in thuiszorg
Doe je graag boodschappen voor 
of samen met zieke personen? 
Of wil je gaan wandelen met 

Hebt u een zoekertje of
een vraag? 

Laat het publiceren in 
de nieuwsbrief.
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ALS TOTAAL:

Deze uitgebreide brochure om-
vat de volgende indeling, je 
vindt hem ook integraal op onze 
website.
1. Wat is ALS?
2. Wie zijn wij?
3. Wat doen wij?
 Alles wat je wil weten over de 

inhoud en de werking van de 
ALS Liga.

4. Leven met ALS
 Deze brochure betekent geen 

eindpunt, eerder een start om-
dat onze kennis voortdurend 
uitbreidt. Zij werd opgesteld 
met de medewerking van 
mensen uit de gezondheids-
zorg, zoals ergotherapeuten, 
voedingdeskundigen, kinesi-
therapeuten, ademhalings-
deskundigen, maatschappe-
lijk werkers, logopedisten en 
dokters. Niet alleen de verzor-
ging van de patiënten wordt 
vergemakkelijkt, maar ook de 
taak van alle anderen zoals 
familie, dokters en medewer-
kers van de ALS Liga.

5. Revalidatie bij ALS
 Zeer nuttige en leerrijke bro-

chure met ondervindingen en 
tips van gespecialiseerde cen-
tras en geleerde die studies 
verricht hebben aangaande 
de ALS problematiek. Je vindt 
er alle info over hulpmidde-
len, behandelingen, net na de 
diagnose en in een verder ge-
vorderd stadium.

Voeding bij ALS

Brochure met nuttige tips voor 
patiënten met bulbaire ALS.

De Tien Geboden van de ALS

De belangrijkste leefregels om 
het leven van een ALS-er en zijn 
familie zo optimaal mogelijk te 
houden.

Kinderbrochure

Wat als een zeer belangrijk per-
soon in het leven van een kind 
plots ALS krijgt.

Mantelzorgers en 

Vrijwilligers

Handige tips in de omgang met 
een persoon met ALS. Daarnaast 
vind je er ook tips in terug van 
hoe je best met je eigen gevoe-
lens en verwerking omgaat.

Handleiding Fysiotherapie

Deze brochure is bestemd voor 
kinesisten. Er zijn verschillende 
oefeningen in opgenomen, spe-
cifiek op maat voor personen 
met ALS.

Voor personen die over internet be-
schikken, 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.

Nuttige informatie brochures over en voor 
ALS-ers te verkrijgen op aanvraag

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 plaat-
selijke neuroloog.

Nuttige contactadressen 
van de Neuromusculaire 
Referentiecentra (NMRC’s)





ALS Zorgcentrum: MIDDELPUNT


