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Zoals jullie konden lezen in de vori-
ge  nieuwsbrief nodigt Piet Huysentruyt, 
als “peter van de ALS-week”, jullie allen 
uit op het grote galadiner in de Brabant-
hal op 9 oktober. 

Omdat ook wij graag lekker eten en om-
dat Piet dan wel mag beweren dat hij 
lekker kan koken, hebben we ons eerst 
voor alle zekerheid zijn ALS-recepten-
kookboek “Piet Puur” aangeschaft, om 
vervolgens enige recepten uit te probe-
ren. Vermits er ten huize Marleen grote 
verbouwingswerken bezig zijn, en dus 
daar het koken onmogelijk was, gingen 
we met goede moed aan de slag bij Leah.  
We begonnen met een glaasje cava, 
kwestie ons wat moed in te drinken.  Ge-
lukkig hadden we ook beiden nog onze 
schort van “café ter Smissen”, die het li-
chaam welhaast volledig bedekt.  (Wat 
misschien ‘geen  overbodige’ luxe was).  
Gezien ons beider beperkte kookkunst, 
onze creatieve geest en onze eigenzin-
nigheid, was de kans namelijk erg reëel 
dat zowel de koks, als de keuken, als de 
schorten er na een middag koken zou-
den uitzien als ‘de slag van Waterloo’.

Maar wat hadden wij dat allemaal onge-
looflijk verkeerd ingeschat! 

Door de recepten uit het boek  “Piet Puur” 
trouw te volgen, bleken wij in staat een 
maaltijd op tafel te toveren om “U” te-
gen te zeggen.  ‘Congratulations and ce-
lebrations’ zongen  wij en openden een 
volgende Cava fles om dit te vieren.  Dus 
lieve Piet , “wat hadden wij vandaag ge-
leerd”????” 

Twijfel nooit aan het woord van “De 
Meester”.  Wij hebben ons lesje nu wel 
geleerd. 

Gezondheid! 

Er is dus geen twijfel meer 
mogelijk: het wordt een culi-
nair hoogtepunt op 9 oktober 
daar in die Leuvense Brabant-
hal!  Dus daarom nodigen 
ook wij, met de allergrootste 
overtuiging, iedereen uit om 
samen met ons te komen ge-
nieten van dit culinair festijn.  
Wees erbij, smikkel mee! De 
afwezigen hebben ongelijk.  
Want niet alleen Piet verwent 
ons met zijn culinaire hoog-
standjes. Het feest houdt niet 
op, want na de maaltijd kun-
nen jullie nog genieten van 
het grote concert!

Dus gebruik alle mogelijke 
middelen om vrienden en ken-
nissen te overtuigen : dit eve-
nement is niet te missen!

Schrijf, mail, face-book, sms, 
twitter of stuur een telegram!  
Zelfs een gele briefkaart kan!  
Of nog altijd, de allerbeste me-
thode, ‘den tamtam’!

Maar, nu even serieus: ‘Waar-
om zijn wij zo gedreven?’ 

De nood aan een zorgcentrum 
voor ALS patiënten is zeer 
groot.  Al jaren zijn wij getuige 
van alles wat de Liga zonder 
overheidssteun heeft verwe-
zenlijkt. Laat ons asjeblieft met 
zijn allen een extra ‘efforke’ 
doen voor de verwezenlijking 
van dit zorgcentrum!

Marleen Merckx en Leah Thys nodigen alle leden van de ALS-Liga uit!

voorwoord

KOM ... op 9 OKTOBER ... Brabanthal ... Leuven 

KUSHANDJE!... 
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Marleen en Leah kunnen het toch goed 
uitleggen vind ik. Twee toffe madammen 
met het hart op de juiste plaats, dat hart 
op de juiste plaats geldt uiteraard voor al 
onze ambassadeurs. In de mate van het 
mogelijke zullen alle ALS-ambassadeurs 
betrokken worden in de ALS-themaweek 
“SOS-ALS”. Marleen en Leah zullen als me-
ters wel wat meer op het voorplan ver-
schijnen. Laat u gerust leiden door hun 
naar het galadiner en concert, je bent bij 
hen in goede handen.

Het wetenschappelijk symposium krijgt 

vaste vorm.

Op 7 oktober geven we in het kader van 
het 15-jarig bestaan van de ALS Liga de 
aftrap van de ‘Week van ALS’. Die dag or-
ganiseren we een wetenschappelijk sym-
posium in de gebouwen van KULeuven 
– campus Gasthuisberg in het nieuw cen-
traal auditorium. Dit gebeuren richt zich 
tot iedereen die interesse vertoont in het 
wetenschappelijk onderzoek naar de aan-
doening: patiënten, begeleiders, zorgver-
strekkers, medici, wetenschappers, vrijwil-
ligers, sympathisanten, …

Tussen 9u30 en 10u00 wordt u verwel-
komd met koffie, en we besluiten rond 
17u00.

Kern van de dag vormen de lezingen van 
internationaal gerenommeerde onder-
zoekers over evoluties in het baanbrekend 
onderzoek naar de ziekte. Zowel resulta-
ten van recent afgerond onderzoek, als 
de inhoud en aanpak van in de nabije 
toekomst op te starten projecten zul-
len worden besproken. Actuele thema’s 
zoals VEGF, legale stamceltherapie en 
FTD komen daarbij zeker aan bod. Pro-
fessoren Wim Robberecht (UZLeuven en 
VIB – KULeuven; België), Peter Carmeliet 
(VIB – KULeuven; België), Leonard van den 
Berg (Universiteit Utrecht; Nederland) en 
Albert Ludolph (Universiteit Ulm; Duits-
land), hebben hun deelname hieraan 
toegezegd. Er zal eveneens een overzicht 
gegeven worden van alle onderzoeken 
en resultaten wereldwijd door professor  

Kathy Mitchell van de universi-
teit van Ottawa Ontario Canada. 
Tijdens de voordrachten wordt 
er simultaan vertaling voorzien, 
zowel uit het Nederlands naar 
het Frans als uit het Engels naar 
het Nederlands of Frans. Aan-
sluitend aan de voordachten 
krijgt u ruim de gelegenheid 
vragen te stellen tijdens een af-
sluitend panelgesprek met mo-
derator Jan Van Rompay.

Via dit symposium kan u met 
vooraanstaande onderzoekers 
in contact  komen. Dergelijke 
momenten zijn spijtig genoeg 
te schaars om voorbij te laten 
gaan. 

Daarnaast voorziet de dag in 
voldoende pauzes en een ont-
moetingsmoment voor patiën-
ten en hun begeleiders. Een 
ideaal moment om bij te pra-
ten, bekenden weer te zien en 
nieuwe mensen te ontmoeten. 
Tevens wordt u een lunch aan-
geboden op advies van Piet Huy-
sentruyt, indien gewenst onder 
gepureerde vorm, te vermelden 
op het inschrijvingsformulier.

Deelname aan dit wetenschap-
pelijk symposium is gratis voor 
patiënten en hun begeleider, 
overige deelnemers kunnen ter 
plaatse een vrijwillige bijdrage 
leveren als tussenkomst voor de 
lunch.

Inschrijving tot 1 oktober via bij-
gevoegd registratieformulier is 
noodzakelijk omwille van prak-
tische redenen. Beschrijving van 
plaats en chronologische invul-
ling van de dag zal later verschij-
nen op de website.

Eveneens op 7 oktober zal  
’s avonds de koppenreportage 
worden uitgezonden op één.

Op 9 oktober vindt het galadiner 
plaats. Verderop in deze NB lees 
je hier meer over. Graag willen 
we u er persoonlijk bij hebben. 
We begrijpen echter ook dat dat 
niet voor iedereen mogelijk is 
en daarom bieden we u in deze 
NB eenmalig een recept aan uit 
het kookboek Piet Puur om thuis 
gezellig zelf klaar te maken. Het 
kookboek is trouwens ook nog 
steeds te koop bij de Liga voor 
€ 12.95 + € 1,77 verzendkosten. 
Vergeet niet uw naam en adres 
duidelijk te vermelden.

Als afsluiter van de themaweek 
“SOS-ALS” vindt aansluitend op 
het galadiner een benefietcon-
cert & party plaats. Ook deze af-
fiche staat te lezen in deze NB. 

Ik richt me dan ook graag naar u 
toe met de vraag om binnen uw 
familie en vriendenkring men-
sen warm te maken voor deze 
activiteiten. Samen staan we 
sterk en leveren we beter werk.

Danny 

Hallo,
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Mobility by Olivier
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Stamcelonderzoek bij ALS is beloftevol
Universitair stamcelonderzoek bij ALS is beloftevol
Na de eerste experimenten, opgesteld om 
uit te maken of stamcellen kunnen hel-
pen bij ALS-patiënten, zien onderzoekers 
aan de Universiteit van Michigan enkel 
positieve resultaten. Vijf ALS patiënten 
kregen stamcellen in hun ruggenmerg in-
gespoten. Geen van hen vertoonde afsto-
tingsverschijnselen. 

Zoals veel Amerikanen volgt Alexander 
Clarence uit de gemeente Macomb het 
project op de voet. De 65 jarige werkte ja-
renlang in vleesverpakkingsbedrijven, in 
een job met veel lichamelijke arbeid. Zijn 
lichaam dat hem hielp om brood op de 
plank te krijgen laat hem nu in de steek. 
Zo’n twee en een half jaar geleden, terwijl 
Alexander recupereerde van een operatie 
aan de rug, begon hij meer en meer te val-
len. De dokters gaven hem uiteindelijk de 
diagnose ALS, een ziekte die de aansturing 
van de spieren aantast. Maar toch voelt hij 
zich gelukkig. “Mijn ziekte is minder agres-
sief dan bij veel anderen,” zei Alexander. 
“Bij sommigen is ze zelfs op korte termijn 
fataal”. Alexander stelt, zoals ettelijke ALS 
patiënten, veel hoop in het stamcelonder-
zoek dat aan de Universiteit van Michigan 
gevoerd wordt. 

De onderzoekers zijn in de beginfase van 
een studie die uiteindelijk moet uitmaken 
of foetale stamcellen een effect hebben 
bij ALS patiënten. Tot nog toe zijn de resul-
taten in lijn met wat de wetenschappers 
verhoopten. 

Het gezamenlijk onderzoeksteam aan de 
Universiteit van Michigan en de Emory 
Universiteit in Atlanta injecteerde sinds 
januari stamcellen in de ruggengraat van 
vijf ALS patiënten, met als hoofddoel vast 
te stellen of de geïnjecteerde cellen pro-
blemen veroorzaken in de patiënten. 

“Tot nog toe waren er geen problemen 
met de gevoelszenuwen”, zegt dr. Eva Feld-
man, directeur aan het medisch onder-
zoekscentrum A. Alfred Taubman op de 
campus van de Universiteit van Michigan, 
waar het project werd uitgedokterd. “Er 
waren geen ongewenste bijwerkingen”. 

De eerste drie patiënten kre-
gen in het lumbale gebied vijf 
injecties aan één zijde van de 
ruggengraat, telkens met een 
dosis van 50.000 stamcellen. De 
volgende twee patiënten, en la-
ter deze maand nog een derde, 
kregen vijf injecties aan beide 
kanten van de ruggengraat. 

Het klinische luik (de chirurgi-
sche injectie van de stamcellen 
en de opvolging van de patiën-
ten) wordt in Emory uitgevoerd 
onder leiding van dr. Nicholas 
Boulis, die vanuit het Michigan 
team overstapte naar het team 
in Atlanta. Het stamcelonder-
zoek wordt in Ann Arbor uitge-
voerd. 

Tot voor enkele jaren was dit 
soort werk onmogelijk in de 
staat Michigan. Maar twee jaar 
geleden keurden de volksverte-
genwoordigers een wetsvoorstel 
goed waardoor stamcelonder-
zoek toegestaan is. In het vol-
gende anderhalf jaar zullen nog 
18 mensen met stamcellen geïn-
jecteerd worden om er zeker van 
te zijn dat de opname door de 
gastheerlichamen veilig is. 

Op elk moment leven 30.000 
Amerikanen met ALS. Het me-
rendeel tussen 40 en 75 jaar, 
zonder onderscheid van ras 
noch geslacht. 

De ziekte tast de motorneuro-
nen aan (die impulsen van het 
zenuwstelsel naar de spieren 
sturen). Terwijl het verstand vol-
ledig blijft functioneren, takelen 
de spieren af tot de patiënt uit-
eindelijk niet meer kan bewe-
gen noch zelfstandig ademen. 

Alexander ondervindt dit aan de 
levende lijve. “Ik kan niet lopen,” 
zegt hij. “Ik kan uit mijn stoel 

komen en eventjes rechtstaan – 
ongeveer een minuut of zo. Ook 
naar de badkamer gaan kan ik 
niet alleen. Bij alles dat ik doe, 
moet ik geholpen worden”. 

Sue Burstein-Kahn, directeur 
van “Michigan ALS”, een organi-
satie zonder winstbejag die ALS-
onderzoeken steunt, zegt: “Het 
werk van Eva Feldman en de 
mogelijkheden voor stamcellen 
zijn heel opwindend”. 

Als fase I succesvol is, start een 
tweede testgroep met ALS pa-
tiënten om vast te stellen wat 
het effect is van stamcellen op 
de ziektevoortgang. Zijn ook die 
resultaten positief, dan volgt 
een nog grotere testgroep. En als 
alles meevalt, komt er misschien 
een algemene behandeling om 
de ziektevoortgang te vertragen 
of te stoppen. 

Maar zelfs onder de meest ide-
ale omstandigheden is het een 
proces dat nog jaren zal duren. 
De testpersonen beseffen dat de 
mogelijke voordelen van het on-
derzoek voor hen wellicht te laat 
komen. Dat is één van de rede-
nen waarom Eva Feldman hen 
zo erg waardeert. 

“Het is een voorrecht om te wer-
ken met mensen uit de ALS ge-
meenschap,” zei zij. “Zij zijn een 
verbazingwekkende groep. Al 
hebben zij een ontwrichtende 
en heel moeilijke ziekte, toch 
boden zij zich van over het hele 
land spontaan aan om deel te 
nemen aan het onderzoek. Ze 
weten dat het hen niet zal hel-
pen, maar dat in de toekomst 
anderen er misschien mee ge-
baat zijn. En dat inspireert ons”. 
 
Vertaling: Koen De Vleeschauwer

Bron: ALS Independence 
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men en verloren beduidend 
minder spierzenuwen, ver-
geleken met onbehandelde 
muizen. Wat aantoont dat 
dit medicijn beschermt tegen 
het aftakelen van de spierze-
nuwen bij ALS.

Deze studie is een aanzet voor 
nieuwe en hoopgevende the-
rapeutische doelen bij ALS-pa-
tiënten, want ze ondersteunt 
de hypothese dat ‘ER stress’ een 
belangrijk therapeutisch doel is 
in deze ziekte. 

Het potentieel van BMC als ALS-
medicatie zal in toekomstige stu-
dies verder onderzocht worden.

Met deze studie – in culturen 
en in dieren die ALS ontwikke-
len – wensten wij vast te stel-
len of een nieuw medicijn dat 
‘ER stress’ blokkeert (BMC, het 
kleine synthetische dithiol-mo-
lecule (±)-trans-1,2-bis(2-mercap-
toacetamido)cyclohexane) de af-
takeling van spierzenuwen zou 
kunnen uitstellen en vertragen.

Bevindingen van deze studie:
1.  Wij stellen vast dat het me-

dicijn beschermt tegen de 
vergiftiging van de spierze-
nuwen die in ALS plaatsheeft.

2.  Nog belangrijker: met BMC 
behandelde SOD1G93A mui-
zen (het meest erkende mo-
del van ALS proefmuizen) 
hadden uitgestelde sympto-

Nieuwe therapeutische benadering 

voor ALS gebaseerd op  

“ER stress”-remming

Er bestaan momenteel geen behandelin-
gen om ALS te voorkomen of te genezen. 
Daarom zijn doeltreffende therapieën ver-
eist. Wij toonden onlangs aan dat stress-
reacties in het endoplasmatisch reticu-
lum (‘ER stress’) leiden tot het aftakelen 
van spierzenuwen. Maar belangrijker nog: 
wij, en anderen, konden aantonen dat
a. ‘ER stress’ heel vroeg in het ziektepro-

ces optreedt, nog vóór de eerste ALS-
symptomen, waardoor we vermoeden 
dat ‘ER stress’ in deze ziekte een actief, 
vroeg en belangrijk deel is in het afta-
kelingsproces van spierzenuwen

b. ‘ER stress’ aanwezig is in patiënten die 
lijden aan de meest voorkomende vorm 
deze ziekte: sporadische ALS.

Dr Julie Atkin, Howard Florey Instituut, Universiteit van Melbourne 

De ALS LIGA stimuleert onderzoek, on-
dermeer door niet aflatend fondsen te 
verzamelen in het ALS Onderzoeksfonds. 
Gelden afkomstig van giften ten gunste 
van dit fonds, aangevuld met inkomsten 
afkomstig van specifiek opgezette acties, 
worden oordeelkundig ten dienste ge-
steld van onderzoeksgroepen die zich toe-
leggen op ALS.

In het verleden stelde het ALS Onderzoeks-
fonds ons reeds in staat om het Laborato-
rium voor Neurobiologie verbonden aan 
KULeuven/UZLeuven en het VIB - Vesalius 
Research Centre (Prof. Wim Robberecht en 
medewerkers) te ondersteunen met een 
schenking ter waarde van 14.000 euro. 

Met onze financiële steun werd 
door deze wetenschappers mo-
derne apparatuur aangekocht 
dat hun ALS onderzoekspro-
gramma versnelt.

In het kader van de festiviteiten 
rond het 15-jarig bestaan van de 
ALS LIGA voorzien wij een sub-
stantiële aangroei van het ALS 
Onderzoeksfonds. Indien onze 
verwachtingen worden inge-
lost, zullen wij in de nabije toe-
komst een competitieve oproep 
lanceren tot ondersteuning 
van projectvoorstellen rond ALS 
onderzoek. Alle Belgische ALS 

onderzoekers zullen worden 
aangemoedigd hierop in te te-
kenen, onafhankelijk van hun 
werkomgeving (universiteiten, 
ziekenhuizen, industrie, …) en 
onderzoeksdomein (fundamen-
teel-, toegepast-, klinisch onder-
zoek). Afhankelijk van de verza-
melde gelden hopen wij op deze 
manier een zo groot mogelijk 
aantal Belgische onderzoeks-
projecten rond ALS te kunnen 
ondersteunen.

Dirk De Valck
ALS Liga – Cel Onderzoek

ALS Onderzoeksfonds: aankondiging oproep tot projectvoorstellen

Uw gift in het ALS onderzoeksfonds
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.

BE28 3850 6807 0320

Uw gift in het ALS onderzoeksfonds
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.

BE28 3850 6807 0320
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In een gezamenlijk persbericht van 18 au-
gustus 2010 kondigen de Amerikaanse 
pharma/biotech bedrijven Biogen Idec 
en Knopp Neurosciences een exclusieve 
wereldwijde licentieovereenkomst aan. 
Biogen Idec zal hierdoor Dexpramipexole 
(KNS-760704), dat door Knopp Neurosci-
ences tot een succesvolle fase 2 klinische 
studie werd ontwikkeld, aan een groot-
schalig fase 3 klinisch studieprogramma 
onderwerpen en potentieel commercia-
liseren. Aanvang van deze studie is voor-
zien in de eerste helft van 2011.

KNS-760704 is de chiraal zuivere vorm 
van Dexpramipexole, een laag molecu-
lair gewicht benzothiazole die de functie 
van mitochondriën verbetert en cellulaire 
bescherming biedt aan neuronen onder 
stress. De molecule heeft de status van 
weesgeneesmiddel in ontwikkeling ver-
kregen van zowel de U.S Food and Drug 

Administration als het Euro-
pean Medicines Agency voor 
behandeling van patiënten met 
ALS.

In een fase 1 klinische studie 
werd door Knopp Neurosciences 
de veiligheid en  verdraagbaar-
heid van het product aange-
toond in gezonde vrijwilligers. 
In een tweedelige fase 2 klini-
sche studie (gerandomiseerd, 
bubbel-blind, placebo-gecon-
troleerd) werd KNS-760704 ver-
volgens getest in een beperkte 
groep ALS patiënten over een 
tijdsperiode van negen maan-
den.  De studie toonde aan dat 
KNS-760704 eveneens goed 
wordt verdragen door ALS pa-
tiënten. Bovendien werden sta-
tistisch relevante beloftevolle 

observaties waargenomen dat 
de molecule dosis-afhankelijk 
de achteruitgang van functi-
onaliteit (gemeten op de ALS 
Functional Rating Scale-Revised) 
en van vitale capaciteit (respi-
ratoire sufficiëntie) kan afrem-
men, en positieve effecten op 
overleving kan bewerkstelligen.

De wereldwijde multi-center 
fase 3 klinische studie dient deze 
gegevens in een grote groep ALS 
patiënten te bevestigen en uit 
te breiden.

Dirk De Valck 
Bron: biogenidec.com 

knoppneurosciences.com

Biogen Idec en Knopp Neurosciences kondigen fase 3 klinische studie  
met Dexpramipexole (KNS-760704) aan 

onderzoek

Fase 3 trial met Ceftriaxone neemt aanvang 

De fase 3 trial is begonnen met het bestu-
deren van de werkzaamheid van Ceftri-
axone om te kijken of het de overleving 
verlengt en/of de achteruitgang vertraagt 
van de functies bij patiënten met ALS. Cef-
triaxone is een antibioticum in de klasse 
van cefalospirines dat is goedgekeurd 
voor de behandeling van bepaalde soor-
ten infecties. Ceftriaxone heeft potentieel 
voor de behandeling van ALS omdat het 
medicijn het niveau van eiwitten kan la-
ten toenemen waardoor het niveau van 
glutomaat – een potentiële toxische bood-
schapper van het zenuwstelsel – afneemt 
in de buurt van de zenuwen, waardoor de 
motorneuronen bescherming krijgen te-
gen mogelijke schade.
 
Terwijl Ceftriaxone is goedgekeurd voor 
de behandeling van bacteriële infecties 
is het doel van deze studie om de effecti-
viteit van Ceftriaxone te evalueren als be-
handeling voor ALS en de veiligheid voor 
gebruik op lange termijn te bepalen. De 
fase 3 trial die gestart is in mei 2009 zal 
600 deelnemers inschrijven over een pe-

riode van tenminste 12 maan-
den en geregistreerd worden 
in de Ceftriaxone administra-
tie. Het is een dubbel blinde, 
placebo gecontroleerde studie, 
dit betekent dat noch de deel-
nemers noch de onderzoekers 
zullen weten wie Ceftriaxone 
ontvangt en wie het placebo 
ontvangt. Twee derde van de 
deelnemers krijgt een behan-
deling met Ceftriaxone en één 
derde ontvangt het placebo. 
Ceftriaxone is een intraveneuze 
medicatie, bij de deelnemers is 
een katheter ingebracht in de 
ader waarlangs de medicatie 
wordt toegediend. Bij de deel-
nemers worden op regelmatige 
tijdstippen proeven genomen 
tijdens de gehele duur van de 
studie om de kracht en de vitale 
capaciteit te onderzoeken. 

Gefinancierd en beheerd door 
het Northeast ALS Consortium 

(NEALS), de multicenter studie 
vindt plaats in ALS klinieken in 
gans de Verenigde Staten en 
Canada. De hoofdonderzoeker 
van deze studie is Merit Cud-
kowicz, M.D., van het Massa-
chusetts General Hospital. De  
co hoofdonderzoekers zijn  
Swati Aggarwal, M.D., van het 
Massachusetts General Hos-
pital, en Jeremy Shefner, M.D., 
Ph.D., van het SUNY Upstate 
Medical Center. Lorne Zinman, 
M.D., medisch directeur aan de 
ALS Clinic van het Sunnybrook 
Health Sciences Centre en as-
sistent professor van de Uni-
versity of Toronto is de Candese 
hoofdonderzoeker. 

Jan Van der Veken
Bron: ALS Canada
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!!! unieke gelegenheid !!!

Wetenschappelijk symposium 15 jaar ALS Liga
Op 7 oktober geven we in het kader van het  
15-jarig bestaan van de ALS Liga de aftrap van de 
‘Week van ALS’. Die dag organiseren we een we-
tenschappelijk symposium in de gebouwen van 
UZ Leuven – campus Gasthuisberg op een voor 
rolwagens makkelijk toegankelijke locatie, nl. in 
het nieuwe centraal auditorium. Dit gebeuren 
richt zich tot iedereen die interesse vertoont in 
het wetenschappelijk onderzoek naar de aan-
doening: patiënten, begeleiders, zorgverstrek-
kers, medici, wetenschappers, vrijwilligers, sym-
pathisanten, ...

Tussen 9u30 en 10u00 wordt u verwelkomd met 
koffie, en we besluiten rond 17u00.

Kern van de dag vormt de lezingen van interna-
tionaal gerenommeerde onderzoekers over evo-
luties in het baanbrekend onderzoek naar de 
ziekte. Zowel resultaten van recent afgerond on-
derzoek als de inhoud en aanpak van in de na-
bije toekomst op te starten projecten zal worden 
besproken. Actuele thema’s zoals VEGF, legale 
stamceltherapie en FTD komen daarbij zeker aan 
bod. Professoren Wim Robberecht (UZ-Leuven en 
VIB – KU-Leuven, België), Peter Carmeliet (VIB –  
KU-Leuven, België), Leonard van den Berg (Uni-
versiteit Utrecht, Nederland) en Albert Ludolph 
(Universiteit Ulm, Duitsland), hebben hun deel-
name hieraan toegezegd. Er zal eveneens een 
overzicht gegeven worden van alle onderzoeken 

en resultaten wereldwijd door professor Kathy 
Mitchell van de universiteit van Ottawa Onta-
rio, Canada. Tijdens de voordrachten wordt er 
simultaan vertaling voorzien, zowel uit het Ne-
derlands naar het Frans als uit het Engels naar 
het Nederlands of Frans. Aansluitend aan de 
voordrachten krijgt U ruim de gelegenheid vra-
gen te stellen tijdens een afsluitend panelge-
sprek met de moderator.

Daarnaast voorziet de dag in voldoende pauzes 
en een ontmoetingsmoment voor patiënten en 
hun begeleiders. Een ideaal moment om bij te 
praten, bekenden weer te zien en nieuwe men-
sen te ontmoeten. Tevens wordt U een lunch 
aangeboden op advies van Piet Huysentruyt, in-
dien gewenst onder gepureerde vorm.

Deelname aan dit wetenschappelijk symposium 
is gratis voor patiënten en hun begeleider, maar 
vereist inschrijving tot 1 oktober via terugstu-
ring van het registratieformulier dat u terug-
vindt op pagina 3. Overige deelnemers kunnen 
ter plaatse een vrijwillige bijdrage leveren.

Het plan van de locatie en chronologische invul-
ling van de dag verschijnt in de loop van sep-
tember op de website.

ALS Liga
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Op zaterdag 26 juni was er weer een con-
cert ten voordele van de ALS Liga in Sint 
Denijs. Het ging door in de prachtige 
Sint-Dionysius- en Genesiuskerk. Dit jaar 
was het concert al aan haar 14de editie 
toe. Bovendien was het een feesteditie 
in het teken van het 15 jarig bestaan van 
de ALS Liga. En zoals ieder jaar was het 
ook nu weer een enorm succes. De op-
komst van sympathisanten was weer bij-
zonder groot. En de muziek was van een 
uitzonderlijke kwaliteit. Het optreden 
werd verzorgd door de solisten van de 
muziekkapel Koningin Elizabeth. In deze 
muziekkapel worden jonge muzikale ge-
nieën klaargestoomd voor een succesvol-
le internationale carrière. Verschillende 
muziekvirtuozen van deze opleiding be-

reikten de finale van de Konin-
gin Elisabethwedstrijd. Ook het 
Brussels Chamber Orchestra 
hielp mee aan het optreden. 
Dit orkest bestaat uit jonge vir-
tuozen van verschillende cul-
turele achtergrond die elk hun 
eigen accent geven aan de ka-
mermuziek. Door verschillende 
succesvolle tournees in Frank-
rijk, Duitsland, Spanje, Italië, 
Mexico, Japan en de Verenigde 
Staten hebben ze al heel wat 
concertervaring opgedaan. Zij 
brachten composities van Per-
golesi (Stabat Mater), Barber 
(Adagio for Strings), Mendels-
sohn (Vioolconcerto in re klein), 

en Villa Lobos (Bachianas Bra-
sileira nr 5). De muzikale klan-
ken waren een lust voor het oor. 
Door de uitstekende akoestiek 
in de kerk kwamen ze volledig 
tot hun recht. Het concert ein-
digde met een daverend ap-
plaus van de volledig gevulde 
zaal. Achteraf kon er bij de re-
ceptie nog nagepraat worden. 
Waarbij de muzikanten veel 
complimenten kregen. Na de 
receptie kon iedereen met een 
tevreden gevoel naar huis. We 
willen Lieve en Ginette bedan-
ken voor dit enorme succes! Ze 
doen het toch maar weer. Het 
concert bracht 15.700 euro op.

’t Zomert in Sint-Denijs

! ! !  ! ! !  O P R O E P  ! ! !  ! ! !

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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Het SOS ALS Benefiet is een organisatie van de Belgische ALS Liga en gaat door op zaterdag 9 oktober in de Brabanthal 
in Leuven/Haasrode. Het begint om 18u met een exclusief galadiner samengesteld door Piet Huysentruyt en topca-
teraar Carpe Diem. De gasten maken via een tombola kans om een diamant ter waarde van 2500 euro te winnen. 
Om 20u30 worden de deuren geopend voor het brede publiek om te genieten van een concert met Kate Ryan en 
gastoptredens van Clouseau en Leki. Dit alles wordt gevolgd door een party met dj’s Buscemi, Peter Van de Veire 
(MNM) en Peter Verhulst (Radio 2).

Chefkok en tv-personality Piet Huysentruyt is de peter van het SOS ALS Benefiet. Actrices Marleen Merckx en Leah 
Thys 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 zeven jaar met volle overgave in als ALS-Am-
bassadrice en voelen zich sterk verbonden met mensen met ALS. Piet Huysentruyt heeft een kookboek geschreven, 
Piet Puur, waarvan de volledige opbrengst integraal naar de ALS Liga zal gaan. Op 7 mei 2010 bij de lancering van 
Piet Puur heeft Piet een eerste cheque van maar liefst 50.000 euro overhandigd aan de ALS Liga. Sindsdien zijn er al 
33.000 exemplaren verkocht. 

Piet Huysentruyt, Kate Ryan, Marleen Merckx en Leah Thys roepen iedereen op om massaal aanwezig te zijn op 9 
oktober en om geld te doneren. De kaarten voor het galadiner kosten 100 euro per persoon (inclusief toegang tot 
concert en party) en kan u bestellen op www.alsliga.be. Tickets voor het concert kosten 15 euro in voorverkoop en 20 
euro aan de kassa. Deze kan u bestellen via www.alsliga.be of in een Free Record Shop bij u in de buurt. 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). Kriebelt het om geldinzamelacties op te zetten, neem dan contact op met de ALS Liga op 
tel. 016239582 of mail naar 15jaar@alsliga.be.

De opbrengsten van het SOS ALS Benefiet gaan integraal naar de ALS Liga. ALS is een ongeneeslijke en dodelijke ze-
nuw- en spierziekte waarvan de oorzaak nog altijd niet gekend is. De motorische zenuwcellen in de hersenstam en 
het ruggenmerg sterven af. Hierdoor krijgen de spieren geen impulsen meer wat uiteindelijk leidt tot een volledige 
verlamming van de ledematen. Zeker 1000 Belgen lijden aan deze slepende ziekte. ALS is 3 tot 5 jaar na diagnose 
fataal. De ALS Liga is de enige patiëntenvereniging in België die mensen met ALS hulp biedt en dit al 15 jaar. De ALS 
Liga informeert patiënten, familieleden en derden over deze ziekte, voorziet in psycho-sociale ondersteuning en stelt 
gratis hulpmiddelen zoals hoogtechnologische rolwagens en spraakcomputers ter beschikking. Daarnaast komt de 
ALS Liga op voor de rechten van de ALS-patiënten en wil ze het eerste gespecialiseerde ALS-zorgcentrum oprichten in 
Middelkerke. De kostprijs van dit centrum bedraagt 3 miljoen euro. De ALS Liga heeft ook een onderzoeksfonds om 
de zoektocht naar de oorzaak van ALS en een mogelijke behandeling te bespoedigen. 

De ALS Liga heeft voorlopig geen vaste bron van inkomsten. Zij ontvangt geen enkele overheidssteun en is aange-
wezen op de vrijgevigheid van sympathisanten, sponsors en serviceclubs. Gelukkig kan de ALS Liga rekenen op de 
onbaatzuchtige inzet van heel wat vrijwilligers en op de steun van de ALS-ambassadeurs: Anouk Lepère, Leah Thys, 
Erik Goris, David Davidse, Marleen Merckx, Mong Rosseel, Marc Pinte en Kate Ryan. Met het SOS ALS Benefiet wil de 
ALS Liga zoveel mogelijk mensen sensibiliseren en fondsen werven voor onderzoek, de ondersteuning van de ALS Liga 
en de bouw van het eerste ALS-Zorgverblijf. 

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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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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ZATERDAG 9 OKTOBER
BRABANTHAL LEUVENEEN INITIATIEF TEN VOORDELE VAN DE ALS LIGA

ALS is een ongeneeslijke
neuromusculaire ziekte

www.alsliga.be

Kate Ryan
met gastoptredens van

Clouseau & Leki
Peter Verhulst (Radio 2)

Peter Van de Veire (MNM)

Buscemi
GRATIS PENDELDIENST

De lijn zorgt voor gratis 

pendelbussen tussen 

Leuven station en de 

Brabanthal vanaf 21u.00 

tot  05u.00.

  
PROVINCIE

Deuren 20u.30

Concert 22u.00

Kaarten: 15€ VVK

 20€ Kassa

Kaarten
in voorverkoop
verkrijgbaar bij

of via www.alsliga.be
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tipsgadgets

De ALS Liga vzw verkoopt verschillende soorten gadgets die aangeboden worden op 
allerlei evenementen waarop wij vertegenwoordigd zijn.

Dit zijn kaarten die door een familielid van een ALS patiënt 
zijn gemaakt, maar we verkopen ook kaarten die zijn  
gemaakt door een ALS patiënt op de computer. 

Dit zijn allemaal mensen die er hun tijd en werk van wil-
len maken om mooie wenskaarten te maken voor elke  
gelegenheid (verjaardag, geboorte, kerstmis, huwelijk…).

Knuffel: 
Prijs: € 8

Sleutelhanger: 
Prijs: € 5

De ALS Liga heeft knuffels die ze 
verkopen. Het zijn leeuwtjes die 
een slogan dragen omdat de ALS 
Liga wil aantonen dat zij samen 
met de ALS-patiënten en hun 
entourage wil vechten als leeu-
wen tegen deze ziekte.

Kaarten

Knuffels + sleutelhanger

Prijs: € 3

van de ALS Liga

Deze cd werd gemaakt door onze ambassadeur  
Mong Rosseel (Vuile Mong). Toen hij ambassadeur werd 
van de Liga had hij ons een liedje beloofd, het zijn er  
uiteindelijk 3 geworden. De cd is te koop bij de ALS Liga.

CD

Prijs: € 5
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Peter De Pauw
Peter De Pauw is nieuw in de ALS-wereld want hij 
kreeg zijn diagnose op 1 maart 2010. Daarvoor had hij 
nog nooit van de ziekte gehoord. Toen hij op zoek ging 
naar informatie op het Internet, vernam hij ook het 
bestaan van de ALS-liga en besefte hij dat hij daar ver-
halen van lotgenoten kon vinden die hem misschien 
zouden steunen of wegwijs maken. Vooral de contac-
ten met  voorzitter Danny en zijn vrouw Mia waren 
aangenaam en ook bijzonder leerrijk. ‘Deze mensen 
zijn echt van alles op de hoogte!’, aldus Peter.

Toen hij in maart te horen kreeg dat hij een terminale 
spierziekte had, kon hij nog tamelijk goed stappen. 
Vijfhonderd meter gaan was geen probleem maar nu, 
enkele maanden later lukt het hem alleen nog met 
een looprek.

Peter hecht – zoals alle PALS – veel belang aan zijn zelf-
standigheid en hij heeft het er vaak moeilijk mee dat 
anderen hem moeten helpen of zijn rolstoel moeten 
duwen. Hij kijkt uit naar het moment dat hij over  een 
elektrische rolstoel kan beschikken. Hoewel hij nu op 
de hoogte is van het verloop van zijn ziekte, probeert 
hij toch optimistisch te blijven en dat lukt hem rede-
lijk goed door de hulp van een lieve vrouw en twee 
schatten van dochters. Hij heeft ook ontdekt dat me-
ditatie hem rustig maakt  en minder vermoeid. Nieu-
we ontwikkelingen op medisch gebied probeert hij 
via Internet op de voet te volgen. De ALS-liga is voor 
hem niet alleen belangrijk voor informatie maar ook 
voor het uitlenen van hulpstukken want ‘wie op het 
Vlaams Fonds moet wachten, moet geduld hebben. 
Zo wacht ik sinds half maart al op een parkeerkaart.’ 
Het is immers niet leuk als men naast zijn ziekte ook 
zoveel administratieve beslommeringen heeft. ‘Soms 
is het pure Kafka. Ik zou er knettergek van worden.  

Zo zei iemand van de administratie eens dat ik binnen de 
veertien dagen mocht bellen… om te weten wanneer mijn 
parkeerkaart later zou afgeleverd worden.’

De dagen van Peter zijn gevuld met de normale huiselijke 
bezigheden als mails checken, de krant lezen, familie en 
vrienden ontvangen. In de namiddag krijgt hij twee keer 
per week logopedie en elke dag kine. In de overige tijd kijkt 
hij naar films, leest hij Humo of mediteert hij.  Meditatie 
is inderdaad een geschikt middel om rust te brengen over 
lichaam en geest, om je gevoelens en emoties te beheer-
sen. Denken we maar aan de woorden van de Dalai Lama: 
“Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, 
denk dan zeer goed na. Is er een oplossing, dan heeft het 
geen zin u op te winden. Is er geen oplossing, dan heeft 
het geen nut u op te winden.”

Bruni Mortier 

! ! !  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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Als kauwen en slikken een probleem worden, zijn er heel wat kleine, eenvoudige tips die ervoor zorgen dat je nog 
steeds plezier kunt beleven aan een goed gerecht. Piet heeft samen met de ALS-Liga een aantal handige weetjes ver-
zameld die je zeker zullen helpen om zo lang mogelijk te blijven genieten van een lekkere maaltijd. 

 Probeer je gerecht steeds zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Dat kun je doen door genoeg te variëren met kleur. 
 Ook een mooi bord en een goede schikking van alle ingrediënten op het bord maken je maaltijd een plezier voor 

het oog.
 Geniet vooral van de geur van lekker eten. Voor je proeft, ruik je de heerlijke geur van je maaltijd. De geur van het 

eten prikkelt je geheugen voor smaken en stelt je in staat om volop van je maaltijd te genieten.
 Er zijn verschillende manieren om zoveel mogelijk de goede smaak van je eten te bewaren. Ik som er graag een paar op. 
   Je kunt de zuivere smaak van voedingswaren behouden door je groenten, de vis of het vlees te stomen of te grillen.
   Lichte sauzen behouden veel meer de oorspronkelijke smaak, terwijl roomsauzen vaak veel verhullen.
   Zorg voor veel afwisseling in je voeding.
   Serveer je gerechten altijd op de juiste temperatuur. Een te koude of te warme maaltijd verliest zijn smaak.
   Door voldoende te kruiden, krijgt een maaltijd de smaak die ze verdient.
   Wees niet te zuinig met kruiden.

tips
Eenvoudige tips om te genieten van je maaltijd

Tomatensoep met balletjes (4 personen)                                                                           

Ingrediënten:
3 uien – 3 aardappelen – 10 tomaten – boter – 1 liter water – 1 eetlepel groen-
tebouillon – 2 eetlepels tomatenpuree – 2 eetlepels ketchup – 300 g gehakt – 
bloem – 2 eetlepels gehakte peterselie – 1 dl room 

Bereidingswijze
Versnijd de uien, de aardappelen en de tomaten en stoof ze aan in wat boter.
Bevochtig met het water en voeg er de groentebouillon, de tomatenpuree en de 
ketchup aan toe.
Laat 35 minuten koken.
Blender het geheel tot soep.
Rol het gehakt in balletjes en wentel ze in wat bloem.
Pocheer de balletjes in de soep.
Versier met wat peterselie en voeg er de room aan toe. 

PUUR: Mix de soep samen met het gehakt en de room.

Asperges met gepocheerd ei en hollandaisesaus (4 personen)                                                                           

Ingrediënten:
20 asperges – zout – 200 g boter – 3 eierdooiers – 3 eetlepels water – 3 eetlepels witte-
wijnazijn – 4 eieren – azijn – boter – nootmuskaat – peper – 200 g garnaaltjes – kervel 

Bereidingswijze
Schil de asperges en kook ze gaar in gezouten water.
Smelt de boter
Klop de eierdooiers met water en azijn tot schuim op een zacht vuurtje tot het 
schuim gaar is.
Werk het geheel op met de geklaarde boter.
Pocheer de eieren 4 minuten in water met zout en azijn.
Warm de asperges op in wat boter met nootmuskaat, peper en zout
Serveer de asperges met de eitjes, de hollandaisesaus en de garnaaltjes.
Versier met wat kervel en nootmuskaat. 

 
PUUR:  voeg 1 dl water met 1 koffielepel groentebouillon, voeg V dl room toe. en mix 

het geheel tot een papje.

Voorgerecht:
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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 kook-
boeken “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?

Gegrilde kabeljauw met vanille en pompoen (4 personen)                                                                           

Ingrediënten:
480 g verse kabeljauw – 16 dikke pompoenfrieten (6 cm op 1 cm) – boter – 
1 vanillestokje – 6 eetlepels olijfolie – 2 eetlepels frambozenazijn – 1 bolletje  
buffelmozzarella – kervel 

Bereidingswijze
Gril de kabeljauw.
Bak de pompoenfrieten in wat boter met de helft van het merg van het vanillestokje.
Meng de olijfolie met de frambozenazijn en de andere helft van het vanillemerg.
Snijd de mozzarella in vier plakjes.
Schik op een bord met daarop de gegrilde vis.
Schik de pompoen ernaast.
Overgiet met de vinaigrette.
Versier met kervel. 

PUUR:  Verwarm 1 dl water met  1koffielepel visfumet. Voeg toe aan het geheel en mix 
tot een papje. Is dat te dik, voeg er dan nog wat fumet aan toe.

Pannenkoek met chocolade, sinaasappel en saffraan (4 personen)                                                                           

Ingrediënten:
3 sinaasappelen – Alpro soya Bakken & Braden – 8 eetlepels Grand Marnier – sap van 1 
sinaasappel – 2 eetlepels honing – saffraan – 1 dl room – 4 pannenkoeken – 4 eetlepels 
gesmolten chocolade – 4 bolletjes vanille-ijs – munt 

Bereidingswijze
Schil de sinaasappelen en bak de billetjes aan in wat Alpro soya Bakken & Braden.
Blus met de Grand Marnier, het sap van de sinaasappel en de honing.
Voeg de saffraan en de room toe en laat opkoken.
Schik de sinaasappelbilletjes op de pannenkoek en plooi dicht.
Leg de pannenkoek in de saus en laat het even opwarmen.
Serveer met de gesmolten chocolade en een bolletje ijs.
Versier met verse munt.

 
PUUR:  Mix het geheel tot een papje samen met 1 dl extra sinaasappelsap, V dl room 

en 2 eetlepels suiker en breng op smaak. 

Nagerecht:

Hoofdgerecht:
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! ! !  VRIJWI LLIGERS GEZOCHT ! ! !
De ALS Liga is jarig 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
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ZATERDAG 9 OKTOBER
BRABANTHAL LEUVENEEN INITIATIEF TEN VOORDELE VAN DE ALS LIGA

Piet kookt!

Kaarten 100€/persoon Inclusief toegang
Concert & party’!

Kaarten verkrijgbaar via www.alsliga.be

Concert & Party
Kate Ryan

met gastoptredens van Peter Van de Veire

Kaarten: 15€ VVK

GRATIS PENDELDIENST

De lijn zorgt voor gratis pendelbussen tussen Leuven station

en de Brabanthal vanaf 21u.00 tot  05u.00.

  
PROVINCIE

ALS is een ongeneeslijke
neuromusculaire ziekte

www.alsliga.be

Kaarten
in voorverkoop
verkrijgbaar bij

of via www.alsliga.be

Galadiner
Neem die avond deel aan de tombola en maak kans 
op een diamant ter waarde van 2500 euro!
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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-fictieboeken, 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 aflezen? Dit kan ook 
via onze website.
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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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Thuis blijven
met de til- en verzorgingssystemen van Handi-Move

altijd een oplossing voor efficiënt
en comfortabel tillen

van en naar rolstoel, toilet, bad, douche, bed...

zelfstandig gebruik en maatwerk mogelijk

advies over woningaanpassing en subsidies

ruime toonzaal met testzone

25 jaar specialist in de thuiszorg

meer dan 50.000 klanten wereldwijd

compleet gamma

vlotte levering en verzorgde plaatsing

Handi-Move International
Ten Beukenboom 13 - B-9400 Ninove

Vraag onze gratis catalogus: tel 054 31 97 10
Fax 054 32 58 27 - info@handimove.com

Alle info op:
www.handimove.com

SERVICE

7/7

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.
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’t Is hard wanneer je zelf of als een van je gezinsleden 
de diagnose krijgt: ALS … bikkelhard. Voor sommigen on-
draaglijk hard. Wij proberen de verbinding met ons hart 
te blijven voelen. In ons hart blijven we in voeling met 
hoop, met levenszin. Dit geeft ons de kracht om door te 
gaan. 

Waarover gaat het? 
Het gaat om een ludieke, symbolische actie. 

Aangezien er voor ALS nog steeds geen medicatie is die 
de ziekte kan genezen of stabiliseren, werd eraan ge-
dacht een soort medicatie op de markt te brengen die 
eigenlijk geen medicatie is. De pillen zijn gewoon kleine 
suikeren hartjes: een laagje harde suiker met binnenin 
zachte chocolade. We kozen de kleur ‘rood’, de kleur van 
het hart. 

De dag dat het wetenschappelijk onderzoek resulteert in 
een echt functioneel medicament zal deze actie met cho-
coladen hartenpillen met véél plezier vervangen worden 
door de echte medicatie! 

Deze 21-daagse hartenkuur is voor iedereen van toepas-
sing, ook voor de ALS-patiënten met deze fatale neuro-
degeneratieve aandoening. De chocoladen hartenpillen 
dienen als toevlucht vandaag, bij gebrek aan effectieve 
medicatie.

Onderliggende boodschap is 
tweevoudig: 

tot op heden bestaat er geen enkele therapie voor ALS 
en dus moeten we wel onze toevlucht nemen tot cho-
coladepillekes... een ludieke roep naar meer weten-
schappelijk onderzoek ! 
zonder hartelijkheid is geen overleven mogelijk, en al 
zeker niet als je getroffen wordt door zo’n verschrik-
kelijke ziekte als ALS. De hardheid van ALS heeft harten 
nodig! 

We hopen dat het in de beeldvorming rond ALS ‘carrière’ 
maakt – zoals bvb de plantjes voor ‘Kom op tegen kanker’, 
de stickerverkoop voor het Rode Kruis of de chocolade 
voor de MS-liga. 

Hoe en wat over de doosjes? 
De prijs is 3 euro per doosje. 
De doosjes zijn te verkrijgen via het secretariaat van de 
ALS-liga.

HAR(D)T VOOR
  ALS
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Giften van 01/06/2010 tot en met 16/08/2010      

Adviesbureau Luc Demeester CVBA Marke
Barbe-Pernot Lint
BBC Makeba Mariaburg Brasschaat
Bellemans Henri Beersel
Beschut wonen thuis vzw Brussel
Bleeckx Ben Mechelen
Bogaerts August Retie
Bols Francinne Boortmeerbeek
Bosmans Gerda Opoeteren
Bourdon Martial Izegem
Bridts Maria Wemmel
Cantillana NV Deurle
Castermans Paul Merchtem
Claes-Torbeyns Tielt-Winge
Coppens Robert Knokke-Heist
Craps Magda Bierbeek
Creemers Reinhilde Brussel
De Bels Jean-Francois Diksmuide
De Beule Reindert Waasmunster
De Canniere Frederik Elsene
De Coster Guilielmus Vilvoorde
De Decker Francis Asse
De Keersmaeker Catharina Sint-Niklaas
De Koninck Leon Antwerpen
De Win Simon Meise
Debaere-Vroman Waregem
Debusschere Alain Kortrijk
Degens Rita Brussel
Delmul Martine Meise
Derez Christiane Gullegem
Deruyver Kathleen Koksijde
Deschryver Catherine Grimbergen
Devos Marcel Kapellen
Devos Vera Vichte

Devos-Delecluse Hertsberge
Dobbelaere Harry Wingene
Doument Jean-Luc Kraainem
Duvivier Martin Keerbergen
Enersys BV Hendrik-Ido-Ambacht
Freson-Vrijsen Brustem
Frippiat Celine La-Roche-en-Ardenne
Gabriels Helena Knokke-Heist
Gemeente Oostkamp Oostkamp
Gordts-Duson Sint-Kwintens-lennik
Hellebuyck Maria Izegem
Hendriks-Van Rooijen Kessel-Lo
Huber Francois Deurne
Lagring Hilde Kerksken
Lavens Agnes Roeselare
Lavens Germain Brugge
Lavens Helena Gits
Lavens-Franssens Philip Sint-Michiels
Lebegge Renee Mechelen
Leleux Jacqueline Bruxelles
Lindekens Mariette Deurne
Loones-Alewaters Borsbeek
Luckx-Duvivier Deurle
Massa-Van Goidsenhoven Tienen
Meesters Omer Schoneberg
Merlin Ludovic Berchem
Naessens-Duvivier Brugge 
Oeuvr,Parois,Moulin A Vent Bouge
Pequeur-Vanooteghem Wevelgem
R-Events BVBA Brasschaat
Robijns Petrus Merchtem
Robin Alain Schaarbeek
Rosvelt-Dillen Emilie Herent
Sanderson Albert Ophain-Bois-Si

Spiritus Marie-Jeanne Erps-Kwerps
SPRL Etablissements Dolvel Dilbeek
Stevens-Bervoets Schoten
Storkebaum Erik Blanden
Swinnen Cathy Knokke
Thuis vzw Brussel
Van Campenhout-De Swerdt Mechelen
Van Den Hauwe Tom Aalst
Van Den Meersche Eddy Groot-Bijgaarden
Van Der Vorst Fernand Mechelen
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Oppens-Van Gijsel Antwerpen
Van Vyve-Maisin Lasne
Vanden Bussche Cecile Gistel
Vandersanden Maria Rotem
Vanex Mariette Tienen-Kumtich
Vanooteghem-Cambier Wevelgem
Velle Rosa Stene
Verbrugghe Anny Kortrijk
Vereecke-De Roover Wetteren
Verhaeghe-Dierick Zwevegem
Verhulst Bart Kuurne
Verlinde-Clement Anderlecht
Vermeersch W Marke
Verstraeten Alexander  Knokke-Heist
Verstraete-Vermeersch Marke
VWR International BVBA Heverlee
Wellens Martha Leuven
Widjaja-Ong Wemmel
Wittens Josephine Bonheiden
Wittens-Lejeune Bonheiden
Wittens-Verstappen Heist-op-den-Berg

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 fiscaal attest gegeven worden als 
uw gift over het ganse jaar tenminste € 30 bedraagt (zie artikel 
ministerie van financiën 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 fiscaal attest,

zo blijft de vereniging  
draaien op z’n best.

ALS Liga België vzw.

Rekeningnummer 385-0680703-20

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

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

Voor uw gig ft ggroot 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 fiscaal attest,,

zo blijft de verenigingzo blijft de vereniging
’ b tdraaien op z’n best.
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Spoedprocedure voor personen met een sneldegeneratieve aandoening (SDA)
Aantal gestarte PAB’s via de spoedprocedure voor volwassenen

Het aantal actieve, gestarte volwassen PAB’ers via de spoedprocedure bedraagt momenteel 114 
(198 gestarte personen verminderd met 4 stopzettingen en 80 overlijdens). 

Spoedprocedure voor sneldegeneratieve aandoeningen (situatie op 6 januari)

Aandoening
Aantal 

toegekende PAB’s 
sinds 1/11/2006

Overledenen na 
toekenning 

Effectief
gestart

(met contract)
Stopzetting na 

opstart
Overledenen na 

opstart

Totaal 240 100 198 4 80

Actieve PAB’s 114 (198–4-80)

Bron: BOL-BUDIV vzw.

ALS-jeblief
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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


