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Sta me toe het een en het ander te verdui-
delijken omtrent kritiek op het onderzoek 
naar ALS.
Vandaag bestaat er geen medicijn, geen 
behandeling, kortweg NIETS om deze rot-
ziekte om te keren. Indien iets of iemand 
denkt een remedie te kunnen vinden uit 
eender welk bestandsdeel dan ook, dan 
mogen we die persoon of instantie niet 
onmiddellijk veroordelen als zijnde zin-
loos. Niet geschoten is altijd mis. Zoeken, 
zoeken en nog eens zoeken, is de bood-
schap. Sommige hedendaagse en onmis-
bare medicaties zijn ook toevallig ontdekt 
bv. penicilline en antibioticum. Vergeet 
niet dat veel medicatie samengesteld is 
uit fauna en flora en aangevuld wordt met 
chemische bestandsdelen waar wij mis-
schien helemaal geen flauw vermoeden 
van hebben. Lees eens de geschiedenis 
van aspirine op het internet. Wereldwijd 
wordt veel aan onderzoek gedaan en ge-
investeerd om de ziekte te lijf te gaan. Op 
onze site vindt u bij onderzoek onder de 
knop “ZICHT OP ONDERZOEK” een greep 
uit onderzoeken van wereldbefaamde on-
derzoekers, labo’s, universiteiten en phar-
ma bedrijven die zich op dit moment toe-
spitsen op ALS. Eens per jaar vindt er een 
symposium plaats ergens ter wereld waar 
deze onderzoeken worden uiteengezet. U 
zal in deze presentaties of posters dingen 
lezen waar uw wenkbrauwen gaan van 
fronsen. Waar u niet direct het nut zult 
van inzien. Uiteraard mag iedereen zijn 
gedacht en mening daarover hebben en 
die uiten, daar is niets mis mee. Mijn vrees 
is dat we door het geven van negatieve re-
acties de beginnende onderzoekers gaan 
ontmoedigen en/of beletten om met hun 
bevindingen naar buiten te treden. 

Waar we met zijn allen MOETEN aan wer-
ken is om MEER financiële middelen te 
genereren bij de overheden en de multina-
tionals…… Ik roep eenieder op om invloed-
rijke mensen in uw directe omgeving aan 
te spreken om hun mogelijke invloeden te 
laten gelden in de parlementen, instan-
ties,…. Om de ministers van wetenschap 
en innovatie aan te schrijven en hen te vra-
gen meer te investeren in onderzoek naar 
ALS, ik voeg hun e-mailadressen gemak-
kelijkheidshalve toe: Ingrid Lieten kabinet.
lieten@vlaanderen.be; Sabinne Laruelle 

info@laruelle.fgov.be; Jean-Marc 
Nollet infonollet@gov.wallonie.
be. De respectievelijke minister 
president en de premier hebben 
ook bevoegdheden en moeten 
hier ook oren naar hebben. An-
dere politieke figuren die u be-
ter bekend zijn mogen uiteraard 
ook aangeschreven worden De 
doelgroep voor de onderzoekers 
beperkt zich niet alleen tot ALS 
maar kan gerust ruimer beke-
ken worden richting Alzheimer 
en Parkinson. Ondanks het daar 
miljoenen mensen betreft we-
reldwijd, tast men ook nog in 
het duister.  Er bestaan meer dan 
600 neuromusculaire aandoe-
ningen. Voor de meeste bestaat 
vandaag geen therapie.

De ALS Liga lanceert op 21 juni 
een nieuwe actie en oproep in 
het teken van A cure for ALS. Je 
vindt er meer over verderop in 
deze NB. Deze rotziekte MOET NU 
GESTOPT worden. Hier kunnen 
we met zen allen aan werken, 
bv als u ook goede voornemens 
hebt of een duel wil aangaan.

Wij hebben begrip voor frus-
traties die ontstaan uit de wan-
hoop. Maar mensen, de pro-
blematiek ALS is een complexe 
problematiek die niet in 1, 2, 3 
kan opgelost worden. Dit gaat 
hem NIET om een abc’tje, wat 
ons onlangs werd voorgespie-
geld. Het probleem ALS kan niet 
opgelost worden door de Liga 
een vliegtuig af te laten huren 
en alle Belgische PALS naar Chi-
na te sturen voor een stamcel-
behandeling.  Ik heb nog enkele 
van die verwijten en citaten die 
we onterecht naar ons hoofd 
geslingerd krijgen. Hetgeen wij 
vandaag kunnen doen is onze 
overheid bewust maken, de 
publieke opinie sensibiliseren, 
onderzoekers stimuleren en de 
PALS ondersteunen met meer le-
venskwaliteit. Ik hoop dat u daar 
ook begrip voor heeft.

De bouw van het ALS-zorgcen-
trum MIDDELPUNT  gaat bin-
nenkort van start. Je kan het 
ganse proces volgen via de web-
site ‘volg de bouw’. We zijn er in 
geslaagd om de eigen bijdrage 
voor PALS en èèn begeleider / 
partner laag te houden. Gebruik 
maken van het Zorgcentrum 
MIDDELPUNT zal dus GEEN on-
betaalbare financiële last wor-
den. Optimale toegankelijkheid 
en multifunctionaliteit zal ge-
garandeerd zijn. Momenteel 
zijn we bezig met publicatie en 
promomateriaal op te stellen. 
Vrijwillige hulp met kennis van 
zaken is van harte welkom.  Dit 
project is tot stand gekomen 
met de medewerking van mi-
nisters Onkelinx, Bourgeois en 
Vandeurzen, de commissie wel-
zijn van het Vlaams parlement 
met Vera Vanderborght, Tom 
Dehaene, Helga Stevens, Mieke 
Vogels,  het RIZIV en de provin-
cie West Vlaanderen.   Allen van 
harte bedankt.

De gestructureerde hulpmidde-
lenwerking tussen de Liga, RIZIV, 
de fondsen en verstrekkers be-
gint stilaan ook in zijn plooien 
te vallen. De vooruitzichten zijn 
om ook in 2012 van start te kun-
nen gaan. Laat ons hopen.

Danny

Beste mensen,

voorwoord
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Hulp voor Japan
Op dinsdag 15 maart kreeg ik een mail van Yumiko Kawaguchi, mijn Japanse collega. Zij schetste ons de ernst van de 
problematiek die Japan momenteel treft, hieronder vind je haar verhaal.

Japan werd getroffen door een onvoorziene ramp.
Een aardbeving  gevolgd door een Tsunami en de dreigende nucleaire ramp van de kerncentrale in 
Noord-Oost Japan heeft verstrekkende gevolgen.
Vele mensen zijn dakloos. Er is geen water, gas of elektriciteit.
ALS patiënten waarvan de familieleden de ramp niet hebben overleefd  en van wie ze afhankelijk waren 
kunnen nergens terecht. 
Zoveel mogelijk ALS patiënten werden opgenomen in ziekenhuizen in verschillende gebieden die nog 
bereikbaar zijn. 
Deze ziekenhuizen zitten op dit ogenblik zonder stroom en water, zodat hulp vanuit de internationale ALS 
Alliantie heel welkom zou zijn om de nodige materialen te kunnen leveren  en de patiënten die de ramp 
hebben overleefd aldus hulp te kunnen bieden.
Door het uitvallen van elektriciteit en water  bestaat voor onze patiënten het gevaar dat de batterijen en 
medische apparatuur die ze dagelijks nodig hebben voor hun verzorging en ademhaling het niet meer doen. 
Ze  komen daardoor in een zwart gat te zitten dat levensbedreigend is.
Vooral batterijen en ademhalingsapparatuur zijn noodzakelijk voor het welzijn van onze patiënten.

Sinds december 2010 zit ik in naam van de ALS Liga in de Board van de Internationale ALS Alliantie van waaruit hulp 
geboden wordt. Niet alleen in België maar wereldwijd maakt de ernst van deze ziekte van ons één warme familie. Ik 
vond dan ook dat wij deze mensen moesten helpen met fi nanciële en materiële steun, daarom heeft onze Raad van 
Bestuur van de ALS Liga beslist om ook een steentje bij te dragen.

Ook de collega verenigingen van andere landen zullen hun hulp aanbieden.
Evy Reviers  

Dringende oproep
voor hulp aan PALS in Japan!!! 

Niemand beseft beter dan wij PALS, familieleden en sympathisanten van de ALS Liga wel-
ke dreiging onze Japanse vrienden met ALS treft bovenop alle ellende van hun ziekte.  
Dit betekent voor sommigen onder hen een vervroegd doodvonnis.  Wij roepen jullie allen op om solidair 
te zijn en een bijdrage te storten voor onze Japanse lotgenoten.

Dat kan via de ALS Liga gebeuren op rekeningnummer BE28 3850 6807 0320 met mededeling 
“Hulp voor Japan”. 

Wij kunnen jullie verzekeren dat jullie bijdrage rechtstreeks en integraal bij onze zusterorganisatie JAL-
SA in Japan zal belanden en dat zij, samen met de bijdragen van alle leden van de Internationale ALS 
Alliantie, letterlijk reddende zuurstof kan betekenen voor PALS die in doodsangst leven. Onze solidariteit 
zal positief opgemerkt worden en symbool staan voor onze gedeelde bezorgdheid voor het lot van alle 
ALS slachtoffers.
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Mobility by Olivier

Volledige begeleiding voor terugbetaling • 7/7 dagen service • comfort toestellen 

Elektro scooters • Rolstoelen • Elektro rolstoelen • Hulpmiddelen
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ALS en omgevingsrisico’s

Hoofdtrauma dat verband houdt met 

de ontwikkeling van MND/ALS.

Er wordt reeds lang vermoed dat complexe 
interacties tussen genetische- en omge-
vingsrisicofactoren MND/ALS kunnen uit-
lokken.   Meestal wordt een hersenen- en/
of ruggenmergletsel in de voorgeschiede-
nis van een persoon, of een vroegere belas-
tende fysieke activiteit, als mogelijke oor-
zaak beschouwd van beginnende MND/
ALS.  Onlangs hebben Griekse onderzoe-
kers gesuggereerd dat cocaïnemisbruik 
de verdere ontwikkeling van pas ingezette 
MND /ALS kan doen toenemen.   Hierbij 
aansluitend worden herhaaldelijke hoofd-
verwondingen in verband gebracht met de 
ontwikkeling van een aandoening die be-
kend staat als chronische toxische encep-
halopathie (CTE; in de volksmond bekend 
als ‘schildersziekte’).  Onderzoekers uit Bos-
ton onderzochten CTE gevallen en vonden 
een verband met  ophoping  van het TDP-
43 eiwit, een verband dat ook wordt aan-
getroffen in MND/ALS.  Het viel in het oog 
dat drie atleten met CTE eveneens progres-
sieve MND/ALS ontwikkelden.  Dit verband 
tussen TDP-43 en CTE patiënten die daar 
bovenop MND/ALS ontwikkelden is de eer-
ste pathologisch evidentie die wijst in de 
richting  dat herhaalde hoofdkwetsuren  
opgelopen bij contactsporten geassocieerd 
kunnen worden met de ontwikkeling van 
MND/ALS.

Zuurstoftekort als risicofactor voor 

MND/ALS?

Wij vervolgen het thema van belastende 
fysieke activiteit en MND/ALS.  Een on-
derzoeksteam uit Rome onderzocht  of de 
plaats van tewerkstelling van een persoon 
in verband kan staan met MND/ALS. Recen-
telijk hebben onderzoekers uit Michigan 
immers gesuggereerd dat de blootstelling 
aan metalen zoals lood en kwik op zich-
zelf geen risicofactor voor MND/ALS zou 
vormen.  Maar er werd wel een hypothese 
gemaakt waarin tekort aan zuurstoftoe-
voer in verband gebracht kan worden met 
MND/ALS.  Het is algemeen bekend dat 
schommelingen in de zuurstofniveaus 
van bloed en weefsels een normaal voor-
komend fysiologisch gegeven is.   Zo zullen 
niveaus van zuurstof in het bloed afnemen 

tijdens uitputtende fysieke acti-
viteiten, wat kan leiden tot een 
toestand waarin het lichaam 
een ondermaatse toevoer van 
beschikbare zuurstof krijgt.  Dat 
fenomeen heet hypoxie.   De on-
derzoekers bestudeerden bijna 
15.000 MND/ALS dossiers samen 
met bijna 60.000 overlijdens 
ten gevolge van andere doods-
oorzaken.  Het risico verbonden 
aan optredende hypoxie, zoals 
bij fysieke activiteiten binnen de 
beroepsklasse van brandweer-
mensen en van professionele 
atleten, werd onderzocht.  De 
onderzoekers ontdekten dat in 
de bestudeerde populatie een 
fysieke activiteit in het algemeen 
(zonder hypoxie)  het risico op 
MND/ALS niet verhoogde.  Echter, 
de ontplooide activiteit van pro-
fessionele sportbeoefenaars ver-
toonde een risicoverhoging.  Bij 
brandweermensen stelde men 
zelfs een tweevoudige toename 
van het MND/ALS risico vast.   De 
auteurs besloten dat beroepsac-
tiviteiten die blootstelling aan 
omgevingsrisico met zuurstof-
tekort  of hypoxie een mogelijke 
risicofactor vormen voor MND/
ALS.

Ontkoppelde motorische 

neuronen

De afstand tussen de hersenen 
en de spieren is zo groot dat er 
honderden of duizenden cellen 
aaneensluitend in passen.  Toch 
is de meest efficiënte manier 
om een signaal vanuit de herse-
nen naar een doelspier te sturen 
het verloop via een enkele cel 
die de boodschap de hele lange 
weg kan laten overbruggen.  Een 
motorische neuron draagt die 
boodschap vanuit de hersenen 
naar het ruggenmerg over (bo-
venste neuronen), waarna de 
boodschap wordt doorgegeven 
aan een andere motorische neu-
ron die daarop de spier activeert 
(lagere motorische neuronen).  

De verbinding tussen neuronen 
wordt een synaps genoemd, en 
die werkt net zoals een koppe-
ling (‘plug’) tussen twee verleng-
snoeren.  Al een hele tijd is er een 
debat gaande over deficiënte 
bovenste of lagere neuronen als 
oorzaak van MND/ALS.  In beide 
gevallen is het eindresultaat dat 
het signaal naar de doelspieren 
uitgeschakeld wordt en dat daar-
door geen beweging mogelijk is.  
Onderzoekers uit Rome hebben 
nu aanwijzingen gevonden dat 
de verbinding, de synaps, tussen 
de bovenste en de lagere moto-
rische neuronen de oorzaak van 
de afwijking is.  Zij tonen aan dat 
er een probleem is met de boven-
ste motorische neuronen die het 
signaal dienen door te geven.  De 
auteurs tonen ook aan dat die 
feiten reeds plaatsgrijpen voor-
aleer de motorische symptomen 
verschijnen.  De volgende stap 
zou zijn om een manier te vinden 
om deze ontkoppeling te herstel-
len en de verdere doorloop van 
het signaal te herstarten.

Een nieuwe vuilnisophaler 

binnenin neuronen?

Het is bekend dat in motorische 
neuronen van MND/ALS patiën-
ten proteïne afvalmateriaal op-
gehoopt wordt. Een Italiaans on-
derzoeksteam heeft een proteïne 
HspB8 bestudeerd die in neu-
ronen voorkomt.  Daarbij werd 
ontdekt dat HspB8 kan bijdragen 
om het afvalmateriaal op te rui-
men.  De functie van HspB8 lijkt 
te zijn:  het opsporen van prote-
ine afvalbergen en het in gang 
zetten van een afbraaksysteem 
dat kan vergeleken worden met 
een vuilnisophaler.  Nu suggere-
ren de onderzoekers dat indien 
zij een manier zouden vinden 
om meer van dergelijke HspB8 
proteïnen in neuronen onder te 
brengen, de proteïne afvalber-
gen bij MND/ALS patiënten kun-
nen worden beperkt.   
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ALS en een hoofdletsel.

Onderzoek heeft aangetoond dat weten-
schappelijke evidentie ontbreekt betref-
fende het feit dat ALS mogelijk veroor-
zaakt wordt door een hoofdletsel. 

Een recente studie suggereert dat amyo-
trofe lateraal sclerose (ALS) mogelijk kan 
toegeschreven worden aan “herhaalde-
lijk hoofdletsel bij het beoefenen van 
contactsporten” maar mist wetenschap-
pelijk epidemiologisch bewijs om deze 
bewering te ondersteunen. Bij nazicht 
van een eerder gedane studie met 12 
patiënten hebben verschillende deskun-
digen, gespecialiseerd in ziekten van de 
motorneuronen, die bevindingen tegen-
gesproken als compleet pathologisch en 
zonder klinische verdienste. Hun hoofd-
artikel, dat de twijfels wil wegnemen bij 
de diagnose van de ziekte van Lou Gehrig 
of ALS, is nu online beschikbaar in de 
laatste uitgave van het tijdschrift Muscle 
& Nerve. 

ALS, beter bekend als de ziekte van Lou 
Gehrig, is een progressieve neurologische 
aandoening die de zenuwcellen (neuro-
nen) aanvalt in de hersenen en het rug-
genmerg en die controle hebben over de 
spieren. Als de bovenste en de onderste 
motorneuronen degenereren, zullen de 
spieren die ze aansturen geleidelijk aan 
verzwakken en afsterven, wat uiteindelijk 
tot verlamming leidt. Andere symptomen 
van ALS zijn onder meer ademhalings-
moeilijkheden, problemen met slikken 
(kokhalzen, aanleiding tot verstikking), en 
spraakproblemen. 

Volgens de National Institutes of Neurolo-
gical Disorders and Stroke zijn er ruwweg 
geschat 20.000 a 30.000 Amerikanen die 
lijden aan ALS, en 5.000 patiënten krijgen 
jaarlijks de diagnose van de ziekte. 

In het hoofdartikel citeren de auteurs 
twee reportages uit de media – “Brain 
Trauma Can Mimic Lou Gehrig’s Disease 

(hersentrauma kan de ziekte 
van Lou Gehrig imiteren)” in de 
New York Times en “Maybe Lou 
Gehrig Didn’t Die of Lou Gehrig’s 
Disease (mogelijk is Lou Gehrig 
niet gestorven aan de ziekte van 
Lou Gehrig)” in Time magazine 
– bij gebrek aan wetenschappe-
lijke evidentie. Deze verslagen 
leiden tot talrijke verzoeken om 
informatie van ALS patiënten 
die antwoorden zoeken bij hun 
artsen. 

“Media reportages uitgebracht 
door McKee et al. Study veroor-
zaakten ongerustheid bij onze 
ALS patiënten die nu geloven 
dat ze een verkeerde diagnose 
hebben gekregen”, zei Dr. Stan-
ley H. Appel, Voorzitter van 
het Department of Neurology 
aan het Methodist Hospital in 
Houston, Texas, en een van de 
vooraanstaande deskundigen 
op het gebied van de ziekte van 
Lou Gehrig. “We willen duidelijk 
maken aan artsen en hun ALS 
patiënten dat meldingen van de 
ziekte van Lou Gehrig, die verge-
leken worden met een andere 
ziekte, maar die dezelfde naam 
dragen, onjuist zijn“. 

De studie in kwestie toonde pa-
thologische veranderingen van 
chronisch traumatisch encefa-
lopathie (CTE) bij 12 patiënten 
aan, 3 onder hen vertoonden het 
TAR DNA-bindend eiwit (TDP-43) 
en tau (een ander eiwit) in het 
ruggenmerg. De opbouw van 
toxische eiwitten draagt bij tot 
het veroorzaken van een aan-
tal neurodegeneratieve aan-
doeningen, waarbij TDP-43 ge-
vonden werd bij de meeste ALS 
gevallen en tau (eiwit) vaker in 

verband werd gebracht met de-
mentie. Gebaseerd op de bevin-
dingen van beide eiwitten in de 
3 onderwerpen, concluderen de 
auteurs van de studie dat hoofd-
letsels en CTE kunnen leiden tot 
een op een “ALS-gelijkende” toe-
stand, welke een auteur tijdens 
een interview in de media sug-
gereerde als de genaamde chro-
nisch traumatische encefalomy-
opathie (CTEM). 

“Er is geen enkel klinisch of 
pathologisch bewijs dat aan-
doeningen van de spieren die 
vermeldt werden in de studie 
de diagnose van CTEM zouden 
onderbouwen”, voegde Valerie 
Cwik, M.D., Bestuurder, Vice-
President en Medisch Directeur 
van de Muscular Dystrophy As-
sociation, en co-auteur van het 
hoofdartikel eraan toe. “Er is een 
grote kans dat hun 3 patiënten 
met CTE en ALS de twee uitge-
sproken aandoeningen hebben”. 

De hoofdauteurs argumente-
ren dat een ALS diagnose vast-
gesteld wordt wanneer patiën-
ten aan goede gedefi nieerde 
klinische criteria voldoen in 
plaats van het identifi ceren 
van pathologische bevindin-
gen. De hoofdauteur van het 
artikel, John W. Day, M.D., Ph.D., 
Directeur van de Muscular Dys-
trophy Clinic aan de University 
of Minnesota Medical Center 
concludeerde, “Verder studies 
zijn nodig om ten volle de po-
tentiële rol van letsels bij ALS te 
begrijpen en nauwkeurig on-
derzoek van TDP-43 en tau (ei-
wit) als potentiële doelen voor 
gewaarborgde therapeutische 
interventies”.

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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Muizen met ALS vertoonden een vertra-
ging in symptomen die gekoppeld waren 
aan beweging wanneer ze een dieet kre-
gen van Spirulina. 

Onderzoekers van de Universiteit van 
Zuid Florida vonden dat het gebruik van 
blauw-groene algen als voedingssupple-
ment voor muizen met amyotrofe laterale 
sclerosis (ALS) kan helpen om motor neu-
rons te beschermen en de ondersteunen. 

Svitlana Garbuzova-Davis, Ph. D., hoofd-
auteur van de studie en assistent profes-
sor in het Departement van neurochirur-
gie en Brein herstel aan de Universiteit 
van Zuid Florida, en Paula C.Bickford, 
Ph.D., co-auteur van deze studie en een 
professor in het Departement van neuro-
chirurgie en Brein herstel aan de Univer-
siteit van Zuid Florida, hebben ontdekt 
dat een specifiek dieet supplement van 
blauw-groene algen kan helpen om de 
symptomen van ALS in muizen te vertra-
gen. 

De blauw-groene algen, Spirulina ge-
noemd, is een supplement dat rijk is aan 
voedingsstoffen. Het werd gebruikt door 

de Azteken als een bron voor 
voedsel. Spirulina, wanneer het 
gegeven wordt aan muizen met 
ALS, kan mogelijk de aanvang 
van ALS-gerelateerde symp-
tomen vertragen, zoals bewe-
gingsproblemen en een toena-
me van ontstekingen. 

“ALS is een degeneratieve mo-
tor neuron ziekte” zei Garbuza-
Davis. “De meeste van de voor-
handen zijnde behandelingen 
verzachten de symptomen 
zonder evenwel de onderlig-
gende ziekte te veranderen. 
Maar, bewijs voor oxidatieve 
stress houdt verband met ALS 
en, in onze vorige studies, heb-
ben we aangetoond dat sterke 
afname in markers van oxida-
tieve schade en ontsteking in 
oude ratten die een dieet kre-
gen aangevuld met spirulina 
of spinazie. In deze studie werd 
het supplement alleen aan pre-
symptomatische muizen. Ver-
dere studies zijn nodig om het 
effect van het supplement op 

de levensduur van muizen met 
symptomen van ALS te bewij-
zen.” 

De onderzoekers van de Univer-
siteit van Zuid Florida geloven 
dat Spirulina anti-ontsteking 
en antioxidant karakteristieken 
zou kunnen gecombineerd heb-
ben om de motor neuronen te 
ondersteunen en zo de symp-
tomen van ALS te helpen tegen-
gaan. De studie toont dat het 
afsterven van motor neurons 
vermindert, de ziekte vertraagd 
toeneemt en ontstekingsmar-
kers verminderen, wanneer een 
G93A modelmuis een voedzaam 
Spirulina dieet krijgt, gespreid 
over 10 weken. 

“De focus van onze toekomstige 
ALS experimenten zal het tellen 
van motor neuronen bevatten 
en het onderzoek naar de le-
vensduur na een dieet van Spi-
rulina supplementen in muizen 
die symptomen van ALS verto-
nen” zei Bickford. 

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 in muizen kan behandeld worden  
met een supplement van blauw-groene algen. 

Gliaal cellen zijn centrale factor in ALS 

Motor neuronen sterven in ALS, maar het 
zou kunnen dat het de gliaal cellen, die er 
rond zitten, die daar de schuld van zijn, 
volgens Don Cleveland, Ph.D. Het goede 
nieuws is dat glia een doelwit kunnen 
zijn voor geneesmiddelen, genen of stam 
cellen en zo de weg wijzen naar de ont-

wikkeling van een therapie om 
hun nadelige effecten recht te 
trekken. Dr. Cleveland, van de 
Universiteit van California in 
San Diego, vatte een werk van 
tien jaar samen dat de rol van 
de glia bevestigt en schetste 

de weg voorwaarts in de ont-
wikkeling van een therapie. 

Veel van het werk dat de betrok-
kenheid van glia in ALS toont, 
werd gedaan in het SOD1 geneti-
sche muis model. De resultaten 
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zijn evenwel heel waarschijnlijk ook rele-
vant voor sporadische vormen van ALS. 

Er zijn tenminste negen verschillende 
voorstellen van hoe de mutant SOD1, de 
bekendste genetische oorzaak van fami-
liale ALS, leidt tot de sterfte van motor 
neuronen. “Ze zijn waarschijnlijk alle-
maal juist”, zei Dr. Cleveland, “en dat is 
goed nieuws”. Indien ze allemaal een deel 
van het probleem zijn, zou het verbeteren 
van een van hen helpen om de schade aan 
motor neuronen te beperken.” 

Veel van de voorgestelde mechanismen 
die schade veroorzaken, doen dit via gli-
aal cellen. Gliaal cellen bevatten atrocy-
tes, die in metabolische steun voorzien 
voor motor neuronen, en microglia, cellen 
van het immuun systeem in het centraal 
zenuwstelsel. 

Een belangrijke vondst die de glia erbij 
betrok was dat muizen, die de mutant 
SOD1 alleen in hun motor neuronen 
hebben en niet in hun glia, beter af zijn 
dan de muizen die het alleen in hun glia 
hebben en niet in hun motor neuronen. 
Deze resultaten werden bevestigd en re-
centelijk uitgebreid door de laboratoria 
van Nicholas Maragakis, M.D. van de John 
Hopkins universiteit in Belatimore, M.D. 
Dr. Maragakis stelde zijn onderzoek voor, 
en duidde daarbij aan dat mutant SOD1 
in astrocytes alleen voldoende was om 
motor neuronen te laten sterven. Deze 
experimenten bevestigen de centrale rol 
van astrocyten in ALS. Dit is een verras-
send resultaat omdat sinds geruime tijd, 
onderzoekers dachten dat het probleem 
lag in de manier was waarop de motor 
neuronen zich verhielden tot de mutant 
genen. Maar het nieuw begrip van het 
ziekteproces duidt aan dat glia die de 
mutant gen bezitten, heel waarschijnlijk 
verantwoordelijk zijn voor veel van de 
schade aan de motor neuronen. 

Een mogelijke reden is dat wan-
neer mutant SOD1 uitgedrukt is 
in astrocytes, dit het aantal cru-
ciale eiwitten, die glutamaten 
vervoeren, verminderen. Deze 
proteïne voorkomt schade aan 
de motor neuronen door een 
scheikundig element, genaamd 
glutamaat. Glutamaat wordt 
gebruikt door de neuron om 
zenuwsignalen te sturen, maar 
wanneer er teveel van is, wordt 
het giftig. 

Er zijn verschillende strategieën 
om de effecten van de mutant 
SOD1 in gliaal cellen te vermin-
deren. In elk geval, de uitdagin-
gen zijn nu : hoe kan men de 
therapie in het centraal zenuw-
stelsel krijgen; hoe krijgt men 
het in de astrocytes en, eens dat 
het daar is, hoe kan men ofwel 
SOD1 werking verminderen of 
compenseren voor de nadelige 
effecten. 

Een proteïne, Activated Protein 
C genaamd, schijnt beloftevol in 
ALS in dieren en heeft als bijko-
mende troef dat het al goedge-
keurd is door de United States 
Food and Drug Administration 
voor gebruik in mensen om 
ernstige bacteriële infecties in 
het bloed te behandelen. Op dit 
ogenblik is het evenwel veel te 
hoog in prijs om het te produce-
ren en daardoor niet practisch 
als therapie. 

Een benadering om naar klini-
sche proeven over te gaan is het 
gebruik van “antisense DNA” 
een klein deeltje van genetisch 
materiaal dat aan de geneti-
sche code voor mutant SOD1 

plakt, en daardoor niet actief is. 
Een kleine klinische proef van 
deze therapie is aan de gang, en 
het levert de behandeling recht 
in het ruggenmerg. 

Een andere benadering, op dit 
ogenblik in de eindfaze van 
proeven op dieren, is om ge-
zonde gliaal cellen (afgeleid van 
stamcellen) recht in het rug-
genmerg te voeren om zo het 
evenwicht te herstellen voor een 
normaal functioneren van de 
glia om de motor neuronen te 
ondersteunen. “Wij gaan begin-
nen met Phase I in ALS patiënten 
tegen 2014” zegde Cleveland. 

Ondertussen heeft Jeff 
Rothstein, M.D., Ph.D., Professor 
Neurologie aan de John Hopkins 
Universiteit, onverwacht ge-
vonden dat een ander type van 
gliale cel, oligodendrocyte ge-
naamd, misschien ook een rol 
speelt bij ALS. “Oligos” geven de 
elektrische isolatie die zich rond 
de neuronen windt en ook zor-
gen voor andere functies in de 
hersenen. Dr. Rothstein’s werk 
toonde aan dat een transport 
proteïne, MCT-1 genaamd, meer 
in oligos uitgedrukt wordt dan 
in astrocytes. MCT-1 is belang-
rijk, zei hij, omdat het gebruikt 
wordt om neuronen te voorzien 
met lactaat (melkzuurzout), 
een bron van energie. MCT-1 is 
verminderd in ALS patiënten en 
dat kan bijdragen tot de dood 
van motorneuronen. De gebre-
ken in de oligodendrocytes aan-
pakken, kan een andere manier 
zijn om de motor neuronen te 
ondersteunen in ALS patiënten, 
zei Dr. Rothstein. 

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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Door een nieuwe sequencing methode 
(= bepaling van de nucleïnezuren- of 
aminozuren-volgorde van DNA/RNA pro-
teïnen) hebben onderzoekers een gen 
gevonden dat mogelijk sommige geval-
len van familiale ALS kan veroorzaken. 
Een onderzoeksteam onder leiding van 
wetenschappers van Johns Hopkins and 
the National Institutes of Health Using 
ontdekte dit gen, wat zou kunnen leiden 
naar nieuwe wegen in de behandeling 
van de meer algemene vorm van deze fa-
tale neuro-musculaire ziekte.

Onderzoekers kennen niet de juiste oor-
zaak van ALS, waarbij de motorneuronen 
vernietigd worden; deze motorneuro-
nen controleren de bewegingen van alle 
spieren van het lichaam, ook de adem-
halingsspieren. Studies van de familiale 
ALS, die 5 tot 10 % van alle ALS gevallen 
uitmaakt, kunnen nu wellicht een inzicht 
geven waarom deze motorneuronen af-
sterven in alle vormen van ALS (volgens 

Bryan J. Traynor van de Johns 
Hopkins University). B.J. Tray-
nor verklaart namelijk: “indien 
je kijkt naar het spectrum van 
ziekten veroorzaakt door afwij-
kende genen, dan komt onze 
kennis hiervan bijna altijd uit 
de familiale vormen van deze 
ziekten “

Door de genen te vinden die 
behoren tot deze ziekten, kun-
nen de onderzoekers deze ge-
nen inbrengen in diermodellen, 
waardoor ze de oorzaak van de 
pathologieën kunnen ontcijfe-
ren en eventuele oplossingen 
vinden om deze afwijkingen te 
stoppen.
In de nieuwe studie gebruiken 
B.J. Traynor and coll. een nieuwe 
techniek voor verder onderzoek: 
exome sequencing (= selectieve 
methode om een deel van het 

menselijk genoom te identifi ce-
ren welke geassocieerd is met 
zeldzame of meer-voorkomen-
de afwijkingen).

Het team gebruikte deze me-
thode op 2 ALS-patiënten en 
200 patiënten zonder de ziekte.

Het onderzoek wees op het 
VCP-gen (Valosin-containing 
protein). Toen de onderzoekers 
zochten naar andere gevallen 
waarin het gemuteerde gen 
voorkwam in een bijgevoegde 
groep van 210 ALS-patiënten 
vonden zij 4 verschillende mu-
taties van VCP bij 5 personen. 
Geen van deze mutaties wer-
den gevonden bij honderden 
gezonde personen, waardoor 
aangenomen wordt dat VCP de 
oorzaak is van sommige ALS-
gevallen. 

Nieuw ALS-gen ontdekt

Indien U zo een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden ‘A cure for ALS’. 
Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief.

Voor een gift vanaf 40 euro over een gans jaar ontvang je tevens een fi scaal attest.

BE28 3850 6807 0320

1. Kies je voornemen en beslis hoeveel je wilt doneren. 
Een weddenschap aangaan bij je vrienden.
–  Pronostikeren over je favoriete sportclub, atleet of 

wedstrijd. 
–  Een euro wanneer je de sportoefeningen mist of er-

gens te laat aankomt.
–  Ga een cafèspelletje aan met je vrienden.
–  Doe een gezelschapsspel in familieverband, mono-

poly, kaarten, mens erger je niet, dokter bibber,….
–  ......

–  Wil je liever het positieve accentueren? Waarom zou je 
dan geen deal sluiten met je vrienden en goeie voorne-
mens aangaan zoals stoppen met roken, minder drin-
ken, diëten,....  

–  Per dag dat je niet rookt, per pint die je minder drinkt, 
per pondje dat je afvalt, doneer voor onderzoek naar 
ALS.

–  Doe gezond: wandel, fi ets, zwem,.... doneer per km die je 
afl egt, per baantje dat je trekt voor onderzoek naar de 
ziekte ALS. Betrek je vrienden en familie erbij.

–  Op jou drink, tuinfeest, BBQ,..... vraag 1 euro aan elke 
gast voor deze actie of zet een collectebus.

2. Houd het bij en maak je donatie over aan het ALS-on-
derzoeksfonds—Je kan één keer per week doneren, één 
keer per maand, of alles in één keer het jaar door. We 
zullen bij de uitreiking van het onderzoeksfonds tus-
sen kerst en Nieuwjaar bekendmaken hoeveel mensen 
meededen en hoeveel er gedoneerd werd.  Doneer via 
overschrijving BE28 3850 6807 0320 of www.alsliga.be. 

3. Zet een bericht op je Facebook, Twitter, Netlog of Linke-
din pagina om je vrienden aan te moedigen om mee te 
doen. Doe zelf een oproep (in de club of bij familie) op 
de manier die jou het best past. 

‘A cure for ALS’
Het wordt tijd dat deze smerige ziekte gestopt wordt. 

DOE HET NU. 
Het is eenvoudig om mee te doen!
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De ALS Liga België en het ALS Onderzoeksfonds

De ALS Liga België (www.alsliga.be) is een patiënten-
vereniging voor mensen die lijden aan Amyotrofe  
Lateraal Sclerose (ALS). De vereniging richt zich naar alle 
Belgische ALS patiënten en biedt een gediversifieerde 
dienstverlening aan. Vooreerst verstrekken wij informa-
tie over alle aspecten van de ziekte aan patiënten, hun 
entourage, en het ruimere publiek. Daarnaast werd een 
hulpmiddelencentrale uitgebouwd die gratis materiaal 
ter beschikking stelt om de mobiliteit en communicatie 
van patiënten zo lang mogelijk te verzekeren. Daarenbo-
ven bestaat er bij onze leden een grote interesse in het 
wetenschappelijk onderzoek naar hun ziekte. Daarom 
volgen wij aandachtig de resultaten van het weten-
schappelijk onderzoek naar de aandoening. Vanuit zijn 
functie als onderzoekscommunicator verspreidt de ALS 
Liga deze informatie via zijn website en nieuwsbrief, en 
organiseren wij wetenschappelijke symposia. 
Bovendien wensen we een actieve bijdrage te leveren 
aan versnelling van het wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS door fondsen ter beschikking te stellen van on-
derzoekers die zich in België specifiek toeleggen op deze 
ziekte. 
Als lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsen-
werving (www.vef-aerf.be) verbinden wij ons er toe om 
gelden die bij het ruime publiek specifiek worden in-
gezameld voor steun aan wetenschappelijk onderzoek 
onder te brengen in het daartoe voorbestemde ALS On-
derzoeksfonds. Op deze manier garanderen wij onze do-
nateuren de gerichte bestemming van de ingezamelde 
financiële steun. Onder het motto ‘A cure for ALS’ wordt 
deze ondersteuning vanuit het ALS Onderzoeksfonds 
uitgereikt tussen Kerst en Nieuwjaar. Afhankelijk van 
de hoeveelheid ingezamelde fondsen hoopt de ALS Liga 
deze ondersteuning jaarlijks te kunnen toekennen.

Aanvraag tot steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds

Modaliteiten
1. Alle onderzoekers die zich in België specifiek toeleggen 
op ALS worden uitgenodigd een aanvraag tot financiële 
steun naar het ALS Onderzoeksfonds te richten, onge-
acht hun nationaliteit, vordering in het carrièrepad (bv. 
professor, geneesheer-specialist, postdoc of doctoraat-
student onder supervisie van een promotor) of affiliatie 
(bv. universiteit, (universitair) ziekenhuis, erkend Neuro-
musculair Referentie Centrum).
2. Alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar 
ALS zijn steunbaar, zowel vanuit een fundamentele, toe-
gepaste als klinische benadering.

3. Steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds kan zowel ka-
deren in een nieuw op te starten onderzoeksproject naar 
ALS, als een lopend onderzoeksproject naar ALS waarvoor 
de steun een versnelling kan betekenen.
4. Steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds kan door de 
onderzoeker voor alle materiële middelen worden inge-
zet die het onderzoek versnellen (apparatuur, onmisbare 
werkingsmiddelen).
5. De onderzoeker die steun vanuit het ALS Onderzoeks-
fonds ontvangt verbindt er zich toe regelmatig met de 
ALS Liga te communiceren over de voortgang van zijn/
haar onderzoek naar ALS en de bereikte resultaten.
6. De totale enveloppe aan financiële middelen voor het 
ALS Onderzoeksfonds 2011 bedraagt 20.000 euro. Deze 
wordt toegewezen afhankelijk van het aantal ingedien-
de projectaanvragen en hun belangrijkheid voor het we-
tenschappelijk onderzoek. Het is wenselijk de bestem-
ming van het aangevraagde bedrag te concretiseren.
7. De toegewezen financiële middelen dienen integraal 
aan onderzoek naar ALS te worden besteed. Het is de 
onthaalinstelling waaraan de onderzoeker is verbonden 
niet toegestaan een gedeelte van de financiële middelen 
te gebruiken voor zijn algemene werking (geen overhead 
afname toegestaan).
8. De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers 
van de ALS Cel Onderzoek aangevuld met wetenschap-
pelijk adviserende externen.
9. Uiterlijk twee maanden na uiterste indiendatum wor-
den indieners van een projectaanvraag ingelicht over de 
beslissing tot steun. 

Hoe een steunaanvraag indienen?

U kan tot en met 31 oktober 2011 een steunaanvraag 
indienen bij de ALS Liga door het verzenden van één  
Nederlandstalig geïntegreerd document (pdf) naar het 
e-mailadres  info@alsliga.be met vermelding “aanvraag 
ALS Onderzoeksfonds”, welke bevat:
– identiteit, contactgegevens en affiliatie van de onder-

zoeker 
– kort wetenschappelijk cv (max. 1 blz.; inclusief max.  

5 belangrijkste publicaties)
– korte uiteenzetting van het nieuw op te starten onder-

zoeksproject naar ALS, of het lopend onderzoeksproject 
naar ALS waarvoor de steun een versnelling kan bete-
kenen (max. 1blz.)

– welke (concrete) bestemming zal aan de steun vanuit 
het ALS Onderzoeksfonds gegeven worden? 

– via welke wegen zal u deze steun bekendmaken? 

Oproep ALS Onderzoeksfonds

‘A cure for ALS’
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Donderdagavond 30 december was de 
Sint-Bernarduskerk “the place to be”. Die 
avond vond er het Kerstconcert ten voor-
dele van de ALS-Liga plaats. Het Brugs Ora-
toriumkoor Cantores was er te gast. 

Na een korte toelichting over ALS en de 
ALS-liga bracht dit koor onder deskundig 
leiding van Reinhard Andries een geva-
rieerd en sfeervol kerstprogramma. De 

ondersteuning op orgel werd 
verzorgd door Norbert Andries, 
vader van de dirigent en tevens 
ook zanger in het koor. 
Foto 2 Kerstconcert

aantal liederen op harp en ver-
overde de harten van het pu-
bliek met een “Sonatine pour 
Harpe” van Tournier. 

Kerstconcert tvv ALS-Liga

Reeds in november 2010 begonnen Mirjam, Dave en 
haar broers aan de prijzenjacht. De voorverkoop van 
de kaarten startten we op 30 januari 2011 en in totaal 
verkochten we 700 kaarten in voorverkoop. Ook dit jaar 
mochten we rekenen op vele geschenken voor de tom-
bola, waaronder opnieuw  een beenhesp van ongeveer 
7 kg en een buxus van ongeveer 60 euro die dienden als 
hoofdprijs. We konden 8 mooie hoofdprijzen inzamelen 
en prijzen voor 190 omslagen klaar maken, die alle vlug 
uitverkocht waren. De kaarting zelf kan geslaagd wor-
den genoemd: we hadden 18 tafels die bezet bleven. We 
konden rekenen op mensen die speciaal waren gekomen 
uit Vladslo en Keiem (deelgemeente van Diksmuide) om 
de ALS Liga te steunen. Zo hebben we onze kaartavond 
afgerond met tevreden mensen en met de belofte dat ze 
volgend jaar terugkomen. In naam van de ALS Liga be-
danken wij alle mensen die hun steentje hebben bijge-
dragen tot het succes van deze kaartavond.

Verslag kaarting 11 februari 2011

De ALS problematiek motiveert regelmatig verenigingen, serviceclubs, sympathisanten en 
PALS om evenementen in te richten ten voordele van de Liga.  Om die diverse activiteiten 

onder eenzelfde herkenbaar logo te organiseren en op die manier grotere naambekendheid 
te bereiken stellen wij voor om de gemeenschappelijke noemer SOS ALS te gebruiken.

Deze slogan kan te allen tijde bekomen worden via het ALS secretariaat info@alsliga.be. 
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Door al zingend de kerk binnen te komen 
zorgden de dames, van dit uit 50 personen 
bestaande koor, voor een originele start 
van de “Ceremony of Carols”. Naast deze 
Engelstalige kerstwerken werden ook Ne-
derlandstalige liederen gezongen. Voor 
enkele gekende kerstliederen werd de 
medewerking van het publiek gevraagd. 
Door de afwisseling van zang, orgel en 
harp werd dit een warme, sfeervolle en 
deugddoende avond.
Het talrijk opgekomen publiek was opge-
togen over deze avond. 

De organisatoren, Els Debevere, Bert De-
vloo en Jean-Pierre Vandorpe zijn ook 
heel gelukkig dat zij op deze manier een 
bijdrage kunnen leveren voor de bouw 
van het vakantiezorgcentrum voor ALS-
patiënten. Zij kunnen een cheque van  
1200 euro overhandigen aan de ALS-Liga.

Dank aan allen voor de steun en voor de 
aanwezigheid! 

Verslag: Els Debevere

Op 3 februari 2011 kon je terecht in GC Den Egger te 
Scherpenheuvel voor een benefietconcert t.v.v. de ALS 
Liga België vzw. 

2300 euro bracht dit initiatief in het laatje. Een mooi be-
drag, als je weet dat op 4 maanden tijd de organisatie er 
in slaagde een twee uur durend concert en alles wat er 
bij komt kijken op poten te zetten. 

Meer dan 200 tickets vlogen de deur uit, waardoor uit-
eindelijk voor een uitverkochte zaal gespeeld werd. 

Jan Kerckhofs, Jan Haesevoets (Hasjke), Steffi Vertriest, 
Saartje Polleunis, Stéphanie Onclin en Davy Dupont 
brachten een gesmaakt akoestisch repertoire van John 
Lennon, Kings of Leon, Dolly Parton, Eva Cassidy, Bruno 
Mars, Milow, Adele, Admiral Freebee en vele anderen.

Meer dan 20 songs werden in een nieuw akoestisch jasje 
gestoken door deze zes jonge, gepassioneerde muzikan-
ten. Dat het resultaat een voltreffer van formaat bleek te 
zijn voor jong en oud, bleek uit de talrijke positieve reac-
ties achteraf. Ook op het podium werd genoten, en dat 
bleef niet onopgemerkt bij het publiek. Enthousiasme 
alom, kortom een geslaagde avond.

Enkele fragmenten van dit benefietconcert zijn terug te 
vinden op www.youtube.com/SaartjeP.

Voor meer muzikaal werk van Jan Kerckhofs kan je te-
recht op www.youtube.com/KerckhofsJan.
Jan Haesevoets: www.thefools.be, www.myspace.com/hasjke
Stéphanie Onclin: www.theboozers.be
Of volg hen op facebook! 

Ondanks het feit dat dit benefietconcert  een éénmalige 
muzikale uitspatting voor het goede doel bleek  te zijn, 
bestaat de kans dat u volgend jaar opnieuw terecht kan 
in Den Egger voor een tweede editie. Zowel publiek als 
muzikanten genoten met volle teugen, een vervolg kan 
dus onmogelijk uitblijven... See you next year!

3 februari 2011 concert Scherpenheuvel



20-21-22 mei 2011 
Recreantentornooi georganiseerd door

Royal Mercurius Korfbal Club
Sportieve activiteiten – -Spetterend avondfeest

Er is ook mogelijkheid om te overnachten in tenten op de terreinen.
Een deel van de opbrengst van deze activiteit wordt geschonken aan de ALS Liga.

Gelieve in te schrijven voor 24 april 2011 – Inleg bedraagt 1,5 euro – Tombola 2,50 euro per omslag 

zaterdag 25 juni 2011 om 19 uur. 
t Zomert in Sint-Denijs 2011

benefi etconcert ten voordele van de ALS Liga in de Sint-Dionysius- en 
Genesiuskerk Sint Denijs (N50 Kortrijk-Doornik, via Kooigem)

 Meer informatie volgt!!! www.ALSLIGA.be 

5,6 en 7 mei van 10u tot 18u 
REVA 2011

Georganiseerd in Flanders Expo te Gent. REVA is de belangrijkste Belgische informatiebeurs met 
exposanten uit binnen- en buitenland. Zij richt zich tot personen met een handicap, ouderen met 

beperkingen, hun familie, professionelen en vrijwilligers. 
De ALS Liga België doet eveneens mee. Breng ons een bezoekje op standnummer 10.26. 

Voor meer info rond de Reva beurs kun je terecht op www.reva.be . 
Op de website http://www.reva.be/reva2010/vrijkaarten-bestellen.asp?lang=nl  kun je terecht voor 

gratis toegangskaarten u kan ook gratis toegangskaarten verkrijgen via de ALS Liga. 
Wegbeschrijving http://www.fl andersexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid 

21 JUNI 2011 – TOTO
Op 21 juni 2011 speelt TOTO in Vorst Nationaal een uniek concert ten voordele van hun ‘broeder’ en bassist Mike 
Porcaro die al enige tijd worstelt met Amyotrofe laterale sclerose (ALS). Toetsenist Steve Porcaro zal vergezeld 
worden door de topmuzikanten David Paich, Steve Lukather, Simon Phillips, Nathan East en Joseph Williams. 
Ze beloven alvast al hun grootste hits op te voeren op Wereld ALS-dag.
TOTO werd in volle punkperiode (1977) door een aantal studiomuzikanten opgericht en bereikte in 1982 met 
TOTO IV een eerste commerciële piek. Drie singles van die LP bereikten de Top 10 van de Billboard Hot 100 en 
hebben bijna dertig jaar later zonder enige twijfel de status van evergreen bereikt. Op 21 juni zal niemand onbe-
wogen blijven wanneer ‘Hold the line’, ‘Rosanna’, ‘Africa’, ‘I won’t hold you back’, ‘Stop loving you’, ‘I’ll be over you’, 
‘Pamela’ en vele andere hits door de boxen knallen.
In 2009 werden TOTO’s stichtende leden opgenomen in de Musicians Hall of Fame.
Mike Porcaro werd geboren als Michael Joseph Porcaro op 20 mei 1955 in South Windsor, Connecticut.  Mike 
Porcaro verliet Toto in 2007 wanneer een toenemende verlamming in zijn vingers hem het spelen onmogelijk 
maakte.  Een jaar later stopte Toto als groep.  Op 26 februari 2010 volgde een offi ciële mededeling dat Mike Por-
caro aan ALS leed en dat de overige leden van de groep hem wilden steunen door een uitgebreide tour die in mei 
2011 start in Japan en die daarna in Europa verder gaat met een begin op dinsdag 21 juni in Vorst Nationaal.  In 
december 2010 werd meegedeeld dat Mike Porcaro het gezien zijn ALS relatief goed stelde. 
Omdat het concert in Vorst samenvalt met de Wereld ALS dag en in België plaatsvindt nemen zij de ALS Liga op 
in hun intentie. De groep stelde een samenwerking voor met de Liga om de ziekte ALS voor en tijdens het concert 
bekender te maken in België.  Na het concert zouden de concertgangers ook gevraagd worden om een bijdrage 
voor de ALS Liga te schenken via de voorziene collectebussen.
Meer info volgt via www.ALSLIGA.be – Contactgegevens en alle info over het concert alsook link naar hun website.
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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: € 1

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

gadgets
van de ALS Liga
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Zoals beloofd,begin ik aan mijn tweede relaas 
(vervolg op een artikel uit nr 146 okt-nov-dec 
2009) over mijn herfstvakantie in Vencimont. 
Vorig jaar had ik met schrik in het hart mijn 
koffers gepakt om huiswaarts te keren. Het 
spookte door mijn hoofd.”Dit wordt waar-
schijnlijk mijn laatste keer. Als ik definitief in 
een rolstoel zit, kan ik deze chalet niet meer in 
en dit na 27 jaar ononderbroken verblijf”.

Hoop doet leven, maar was het alleen hoop 
die geholpen heeft, of was het de evolutie van 
mijn ziekte, het tempo van achteruitgang, die 
daarover beslist heeft.

We gingen al vooraf eens een kijkje nemen. 
Wij wisten uit ervaring dat het ligbad van 
klein formaat was. De vraag of het zou luk-
ken om mijn badlift daarin te plaatsen was 
voor mij héél belangrijk, geen badlift, geen 
vakantie, het moest toch aangenaam blijven. 
Het was dan ook een hele opluchting toen 
mijn man uit de chalet kwam met de mel-
ding dat alles in orde kwam.(het werd wel 
niet helemaal comfortabel maar met de be-
nen zo veel mogelijk opgetrokken kon de lift  
toch op en neer.)We gingen die dag naar het 
café bij Chantal voor een lekker wildmenu 
Wij werden er als jaarlijkse habitués harte-
lijk verwelkomd. Zij bezorgde mij onmiddel-
lijk een kiné en een verpleegster voor mijn 
vakantieweek. Dus het stond vast ik kon op-
nieuw vertrekken.

Ik was er weer samen met mijn man, mijn 
dochter en schoonzoon, de kleinkinderen en 
de vrienden. Zonder elektrische rolstoel, maar 
wel met mijn rollator, badlift, comfortabele 
plooizetel, toiletverhoger en mijn manuele 
rolwagen. Een hele verhuis. Een hele aanhang-
wagen vol. Gelukkig kon ik daarvoor rekenen 
op de goodwill van vrienden.

s’Morgens kwam de tweeling (mijn klein-
dochters) dagelijks even binnenwippen, niet 
voor lang want ze wilden o zo graag nog 
eens naar de andere chaletjes gaan zien, 
voor hen was dat feest, al die kinderen, al die 
aandacht en overal snoepjes krijgen en bui-
ten spelen zonder enige remming… en OMA  
GENOOT mee.

De vrienden kwamen af en toe eens babbelen 
of ze kwamen mij halen om eens het domein 
rond te rijden en naar de spelende kinderen 
te kijken, die Halloween aan het voorbereiden 
waren. IK GENOOT.

Ik had dit jaar opnieuw een afspraak met Bri-
gitte, ook een ALS patiënte, die ik vorig jaar 
bij Chantal had leren kennen. Wij hebben veel 
gepraat, veel informatie uitgewisseld ook wel 
eens samen gesnotterd, maar dat moet kun-
nen. Wie kan het beter aanvoelen dan lotge-
noten. We hebben onze mailadressen uitge-
wisseld en zijn al aan de chat geraakt. IK HEB 
ER VAN GENOTEN.

Na de wandelingen kwamen ze me ophalen 
om een glaasje te drinken in ’t café, in gezel-
schap smaakt dat kleine Leffeke (25cl, meer 
kan ik niet meer aan)nog beter. IK GENOOT.

Tijdens één van mijn cafébezoeken kwam 
een vriendin haar schoonzoon bij mij zitten 
en stelde mij de volgende vraag:”Ik wil een 
date met u, ik kan heel goed met rolstoelen 
rijden(hij werkt in de handicaptenzorg)en ik 
wil een lange wandeling met je maken. Zoiets 
klinkt als muziek in je oren, nog eens langs de 
bossen, die wijdse zichten kunnen bekijken, 
heuvel op heuvel af…”maar zal dat niet te veel 
inspanning voor je zijn?”Onze date zou niet 
intiem worden, we gingen iedereen vragen of 
ze meegingen. Iemand zou met de mountain-

Vakantie in de Ardennen
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bike een mooi, maar haalbaar parcours gaan 
verkennen.

We vertrokken 14u stipt met een achttal wa-
gens naar Croix Scaille. Het was de bedoeling 
dat enkele wagens naar het eindpunt reden, 
om daarna bij de eindbestemming makkelijk 
terug te kunnen keren. De kinderen kregen de 
opdracht om het aantal deelnemers te tellen 
tijdens de wandeling. Unaniem werd het ant-
woord, 34, we waren er allemaal .IK HEB ER-
VAN GENOTEN. 

Maarten heeft het gepresteerd om gans de 
wandeling uit te rijden, zomaar 6 km in to-
taal, een route met toch wat niveauverschil. 
Het idee kwam van zijn dochter Louise. Men 
heeft bij haar op jonge leeftijd kinderreuma 
ontdekt. Op een middag deed ik mijn klein-
zoon naar school, (dat lukte toen nog met de 
wagen) ik zag Louise haar mama, stapte op 
haar af om te weten hoe het met haar doch-
ter was. Op dat ogenblik nam zij de rolstoel 
uit de wagen,Louise kon toen maar spora-
disch de lessen volgen, pijn en vermoeidheid 
waren de boosdoeners. Ik kon moeilijk mijn 
emoties verbergen en dat had Louise ook ge-

merkt. Zij besefte wat die rolstoel ook voor 
mij betekende. Nu gaat het goed met haar, 
zij maakt deel uit van een experiment en het 
medicijn slaat aan. Zij speelt terug als vroe-
ger, gaat naar school en heeft de hele wan-
deling uitgestapt. IK HEB ERVAN GENOTEN.IK 
BEN ZE HEEL DANKBAAR.

Koffers heb ik niet gepakt dit jaar, daar heeft 
mijn dochter voor gezorgd, de wagen in- en 
uitladen daar stond mijn man alleen voor. Mij 
lukt het niet meer, mijn handen en mijn rech-
terbeen laten het stilaan afweten. Volgend 
jaar kan ik niet meer naar de chalet, dat is ze-
ker. Mijn elektrische rolwagen wacht thuis op 
mij; maar Chantal kwam met een oplossing 
voor eventueel volgend jaar, een huis in het 
dorp waar het ideaal verblijven is met een rol-
wagen; alles gelijkvloers…

Ik kwam vermoeid thuis, maar dat had ik er 
graag voor over. We zien wel wat het volgend 
jaar wordt.

Christine Deneef
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Interdentale tandreiniging:  

fLossen, tandenstokers, interdentale borstels 

Naast het poetsen van de tanden is het noodzakelijk om 
ook dagelijks de ruimtes tussen de tanden en kiezen te 
reinigen (‘interdentale’ reiniging) om voedselresten en 
vooral de tandplak te verwijderen. Tandplak op de tanden 
en kiezen veroorzaakt gaatjes en tandvleesontsteking.

Afhankelijk van de ruimte tussen de tanden kan je drie 
verschillende manieren onderscheiden:
• weinig plaats: flossen (tandzijde of dentaltape)
• een beetje plaats : tandenstokers
• variabele spaties : interdentale borstels of ragers 
Zie ook : Tandplak en tandsteen

Flossen 
Floss is tanddraad, al dan niet voorzien van een laagje 
was. ‘Gewaste’ floss glijdt makkelijker tussen de tanden, 
en rafelt minder; ‘ongewaste’ neemt meer plak mee. Er 
bestaan heel wat variaties: de gewone dunne flossdraad, 
de lintvormige ‘tape’ en de dikke superfloss. 

•  Neem een stukje draad van ongeveer 40 cm opgerold 
op beide middenvingers en houdt hiervan ongeveer  
5 cm strak tussen de duimen en/of wijsvingers.

•  Breng de strak gespannen draad met een zagende 
(heen- en weergaande) beweging door het contact-
punt tussen de tanden of kiezen. Ga voorzichtig tus-
sen het contactpunt van de tand tot aan het tandvlees. 
Buig de draad naar het tandvlees toe. Ga met een 
zagende beweging terug naar het contactpunt. Door 
heen- en weergaande bewegingen wordt voorkomen, 
dat de draad met te grote kracht tussen de gebitsele-
menten doorschiet en daardoor het tandvlees bescha-
digt. Laat dan aan één kant de draad los en trek hem 
zijdelings tussen de tanden weg. 

•  Herhaal tussen alle andere tanden. 
•  Het tandvlees mag tijdens het flossen geen pijn doen.

Tandenstokers 
Waar er voldoende ruimte tussen de tanden en kiezen 
is voor het gebruik van tandenstokers, genieten deze de 
voorkeur boven floss. Er zijn tegenwoordig zeer smalle 
tandenstokers verkrijgbaar zodat ook kleinere ruimten 
tussen de tanden en kiezen met tandenstokers kunnen 
worden gereinigd.
Een goede tandenstoker is driehoekig van vorm, heeft 
een platte, smalle onderkant en eindigt in een punt. Hij 
is gemaakt van een zachte houtsoort. Een cocktailprikker 
of een plastic stoker is geen goede tandenstoker.

•  Voor u tandenstokers gebruikt is het aan te raden deze 
eerst nat te maken met speeksel. De tandenstoker 
wordt dan soepeler en breekt minder snel af.

•  Houdt de tandenstoker tussen duim en wijsvinger 
dicht bij de punt vast.

•  Ga tussen de driehoekige ruimtes tussen de tanden zo-
dat de platte kant van de tandenstoker naar het tand-
vlees is gericht. Beweeg de tandenstoker enkele malen 
horizontaal van buiten naar binnen.

Interdentale borstels of ragers 
Interdentale borsteltjes of ragertjes zijn geschikt om wat 
grotere tussentandruimtes en tussen scheve of gekipte 
tandelementen te reinigen. 

Ze bestaan in verschillende vormen en dikten. Om de 
tandplak goed te verwijderen, moet de rager met enige 
moeite tussen de tanden en kiezen doorgaan. Hoe groter 
de ruimte tussen de tanden en kiezen, hoe groter dus de 
rager. Er zijn ook ragers die taps toelopen. Met deze ra-
gers kunnen ruimtes van verschillende grootte worden 
schoongemaakt. Er zijn zowel losse ragers als ragers met 
handvatten te koop. Er bestaat ook een elektrische inter-
dentale borstel met een bewegende draad.

•  Ga met de borsteltjes tussen de vrije ruimtes van de 
tanden zodanig dat het borsteltje en lichte weerstand 
ondervindt. Beweeg de rager een aantal keer horizon-
taal heen en weer (van buiten naar binnen).

•  Doe dit enkele keren per ruimte en tussen alle tanden.
•  Spoel het borsteltje af, maak het droog en hergebruik 

het enkele keren tot de haartjes minder dik staat. 

Tips: tanden en oren
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Spoelen 
Mondspoelmiddelen worden gebruikt als aanvulling bij 
het tanden poetsen. Ze kunnen het poetsen niet vervangen.
Bij een acute tandvleesontsteking kan uw tandarts een 
mondspoelmiddel op basis van Chloorhexidine voor-
schrijven. Chloorhexidine moet voldoende lang gebruikt 
worden om effect te hebben: één minuut spoelen is ide-
aal. Na een poetsbeurt wacht men best een half uur al-
vorens te spoelen met een chloorhexidine-oplossing. Bij 
regelmatig gebruik kan het echter verkleuring van de 
tanden, een vieze smaak en branderige slijmvliezen ver-
oorzaken. 
Daarom is het best deze producten enkel te gebruiken na 
advies van je tandarts.
Bron: Gezondheid.be 

Moeten oren worden schoongemaakt? 
Veel mensen denken verkeerdelijk dat ze hun oren re-
gelmatig moeten schoonmaken en het ‘vieze’ oorsmeer 
moeten verwijderen. Niets is minder waar. Dat oorsmeer 
heeft meerdere functies. Het beschermt het oor tegen 
tegen vocht (waterafstoting), tegen uitdroging, tegen 

bacteriën en schimmels en tegen vuil (bijvoorbeeld: stof, 
insecten). Oorsmeer is dus nodig. 

Het overtollige oorsmeer wordt normaal automatisch 
uit de gehoorgang verwijderd. Normale lichaamshy-
giëne (bv. met een washandje de oorschelp schoonma-
ken) volstaat om de verharde restjes weg te halen. U kan 
eventueel een wattenstokje gebruiken. Het risico bestaat 
echter dat u met zo’n stokje te diep in het oor gaat en 
het oorsmeer naar binnen duwt waar het zich kan op-
hopen. Bovendien wordt hierdoor de oorsmeerproductie 
gestimuleerd waardoor het evenwicht tussen aanmaak 
en afvoer van oorsmeer kan verstoord worden. Daar-
door kan op termijn een oorprop ontstaan. Om die reden 
wordt het gebruik van wattenstaafjes vaak afgeraden. 
Gebruikt u ze toch, reinig dan alleen het buitenste van 
het oor. Als leidraad kan gelden dat het wattenpluimpje 
altijd in zijn geheel zichtbaar moet blijven. 

Gebruik zeker geen ballpoint, haarspeld, lucifer, paper-
clip of tandenstoker om de oren te reinigen. Hierdoor kan 
de gevoelige huid in de gehoorgang beschadigd worden.
Bron: Gezondheid.be

ALS en vermoeidheid
Vraag het aan de doctor: ALS en vermoeidheid 

Vraag: Wat moeten pALS weten over vermoeidheid?  
Ik lijk de laatste tijd meer vermoeid te zijn.

Dr. Kasarskis: Het begrip “vermoeidheid” wordt breed 
gebruikt en slaat op allerlei toestanden. Voor velen be-
tekent het dat ze – vergeleken met vroeger - minder 
energie hebben. Voor sommigen is het dan weer heel 
specifiek: zij merken dat zij vooral vermoeid raken door 
in een supermarkt te lopen, door een douche te nemen 
of door zich ’s morgens aan te kleden. 

Bij pALS is vermoeidheid een gemeenschappelijke be-
zorgdheid. Wanneer spieren minder efficiënt en minder 
doeltreffend werken, kan het meer energie vergen om 
allerlei lichamelijke taken uit te oefenen. Uw slaap kan 
minder efficiënt worden, vooral als je ‘s nachts je spier-
trekkingen of andere problemen hebt. Ook een enigszins 
belemmerde ademhaling ‘s nachts kan ervoor zorgen dat 
je je moe voelt. Sommige pALS lijden aan stress en de-
pressie wat ook bijdraagt tot een vermoeidheidsgevoel. 

Er zijn enkele dingen die u kunt doen om de vermoeid-
heid te beperken. Om te beginnen: aangepaste snelheid. 
Bij al wat u doet, geef uzelf de extra benodigde tijd ten 
opzichte van vóór u ALS ontwikkelde. Om niet gefrus-
treerd te worden door de extra tijd die het neemt; blijf 

tips
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jezelf eraan herinneren dat het natuurlijk en te verwach-
ten is. 

Plan een dutje of twee overdag om je toe te staan te re-
cupereren en te ontspannen. Je bent niet lui; je herlaadt 
je batterijen. De ontspanning zal ook helpen om de span-
ning en druk te verlichten. 

Overweeg het gebruik van hulpapparaten om dingen 
gemakkelijker te maken en je te helpen om minder in-
spanning aan te wenden om een taak te vervolledigen. 
Je kan je voordeel halen uit een rollator, een polssteun 
of andere werktuigen die ontworpen zijn om je te hel-
pen om energie te sparen voor je lievelingsbezigheden. 
Soms is de beslissing om een hulpapparaat te gebruiken 
hard. Je kan het aanvoelen als “toegeven aan de ziekte” 
of “een stap in de verkeerde richting zetten”, zoals som-
migen zeggen. Maar meer “energie opsparen” en “ver-
moeidheid verminderen” vergemakkelijken uiteindelijk 
je leven. 

En – indien mogelijk - praat vooral met uw arts, kine-
sist, ademhalingstherapeut en ergotherapeut. Probeer 
met je eigen woorden uit te leggen wat volgens u uw 
vermoeidheid veroorzaakt en beschrijf welke taken het 
meest uitputtend zijn. Minimaliseer uw kleinere proble-
men niet, de kleine dingetjes waaraan je je ergert of die 
u het leven moeilijk maken. Vertel het uw dokter; hij of 
zij kan je helpen om praktische oplossingen te vinden 
voor je problemen. 

Vertaling: Koen De Vleeschauwer
Bron: The Exchange

Vraag: Kan vermoeidheid ALS erger maken? 
Dr. Kasarskis: Dat is nu juist een meer gecompliceerde 
vraag dan het zou kunnen uitschijnen, want het hangt 
af van wat je bedoelt met het woord “vermoeidheid”. Be-
doel je het onvermogen om een spanning van de spieren 
te ondersteunen – het gevoel dat je fysiek niet kan doen 
wat je gewoonlijk kon doen? Of bedoel je misschien dat 
ongemak, het “blah” gevoel? 

Mensen met ALS hebben verzwakte spieren zonder re-
serve vermogen. Dat betekent dat de spieren minder 
doeltreffend zijn, wat als vermoeidheid herkend wordt. 
Je ondervindt wellicht dat je vaker tegen een muur aan 
loopt dan vroeger het geval was. Het is typisch dat, wan-
neer je kracht in een spier voortbrengt, je haar kracht 
doet verhogen door de zenuwcellen te stimuleren in 
het ruggenmerg (de merg motor neuronen) om sneller 
te ontladen of door meer zenuwcellen te stimuleren om 
te ontladen. Dit natuurlijke proces wordt verhinderd in 
ALS omdat je minder neuronen hebt, en daardoor zal het 
moeite kosten de kracht vrij te maken die je wilt of nodig 
hebt. De spieren zullen sneller lichamelijk vermoeid ge-
raken. Oorspronkelijk zullen we allen een fysieke grens 

hebben en met ALS bereik je je grens vlugger dan voor je 
de ziekte kreeg. 

Je moet temporiseren en je rekenschap geven van je 
grenzen. Spaar je energie voor wat je het meest nodig 
hebt of wilt doen. En twijfel niet om hulpmiddelen te ge-
bruiken om je kundigheden te ontwikkelen. Dakwerkers 
gebruiken krachtige luchthamers en geen gewone ha-
mers om hun job beter uit te voeren. Net zoals zij, kan jij 
hulpmiddelen gebruiken die je zullen helpen om betere 
resultaten te halen in het uitvoeren van taken. Praat met 
een bezigheidstherapeut of met een fysische therapeut 
over welke keuzes beschikbaar zijn om vermoeidheid te 
verminderen en je mogelijkheden uit te breiden. 
 

Vertaling: Eric De Keyser
Bron: The Exchange

Slechte nachtrust

Adviezen uit de loopgraven 
Vraag: Ik heb geen comfortabele rust ‘s nachts. Na een 
paar uur ben ik wakker om mijn vrouw te verplaatsen. 
Geen van ons krijgt een goede nachtrust en we zijn uit-
geput de volgende dag. Heeft u nog suggesties? 

Sandra Stuban: Aan de ongestoorde slaap ‘s nachts is van 
cruciaal belang voor jullie beiden om te kunnen preste-
ren op uw hoogtepunt  van de volgende dag. Ik heb twee 
aanbevelingen die het best samen worden gebruikt. Eer-
ste, een speciale matras of overlay zorgt voor een basis-
niveau van comfort en voorkomt doorliggen bij het ver-
plaatsen van de patient. Er zijn verschillende soorten, en 
ik heb er veel geprobeerd. Persoonlijk heb ik liever een 
dynamische luchtstroom matras. Dit betekent simpel-
weg dat de lucht constant in beweging is door de cellen 
van de matras die een subtiele, zachte, rustgevende tril-
lende sensatie. 

Ten tweede, een goede positionering ‘s nachts is erg be-
langrijk. Ik zal u vertellen wat voor mij werkt. We begin-
nen met ervoor te zorgen dat mijn nacht kleren glad zijn 
onder mij. Zelfs de kleinste rimpel ben je wakker in de 
kleine uurtjes. Dan zijn mijn armen geplaatst op een 
kleine kussen, iets weg van mijn lichaam met de elle-
bogen gebogen. Mijn benen zijn geplaatst in een kikker 
positie. We verheffen mijn onderbenen met een bedlift 
(orthopedisch bed), of u kunt gebruik maken van kleine 
kussens. Vervolgens buig de knieën naar buiten, zodat 
de benen open zijn en de onderbenen en voeten rusten 
op hun kant. U kan experimenteren met het niveau van 
u gewrichten die worden gebogen om uw maximale ni-
veau van comfort te vinden. Met de combinatie van een 
goed matras en een goede positionering, kun je eindelijk 
genieten van een ononderbroken goede nachtrust. 
 

Vertaling: Rudy De Graeve
Bron: The Exchange
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Doorbreek de kloof tussen u en uw huis... 
Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Monolift 
en uw ganse woning wordt weer toegankelijk.

www.thyssenkruppmonolift.be Th
ys
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ru
pp
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w

     
  c
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rt!
 

Platformliften Huisliften Trapliften

0800 12 697
Bel gratis

24u/24, 7d/7

info@thyssenkruppmonolift.be

ALS Liga België vzw
rekeningnummer

BE28 3850 6807 0320
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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.: 016/23.95.82 – E-mail: info@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.

Eenvoudige tips om te genieten van je maaltijd

smakelijk

Ingrediënten:
3 kleine gele tomaten, met verwijderd kroontjes en in partjes gesneden - 1 koffielepel fijn ge-
raspt citroenschil - Vers geperst citroensap - 5 medium rode tomaten, met verwijderd kroon-
tjes en in partjes gesneden -  1 koffielepel Worcestershire saus - Een scheutje saus, bv Tabasco 
-  5 à 6 eetlepels vodka (liefst vanuit de vriezer) -  3 kleine groene tomaten, met verwijderd 
kroontjes en in partjes gesneden - 2 ribben van selderij, gewassen, en in stukjes gesneden -  
Fleur de sel of selderijzout 

Eerst nakijken dat uw blender wel 5 minuten  aan mag blijven anders per een minuut  aan de 
slag gaan. Voor een beter resultaat, een uur wachten tussen elke toevoeging van een nieuwe 
laagje, zodat ieder soort tomaten mengeling  tijd krijgt om te stijven.

Voorbereiding (voor zes glazen)
• Zet de partjes gele tomaten in de  blender en pureer ze voor 5 minuten , totdat het glad wordt, 

indien nodig stopzetten om het mengsel van de randen van de blender naar het midden te bren-
gen. Voeg de citroenschil en citroensap naar smaak. Verdeel het mengsel tussen de zes glazen. Koelen, liefst gedurende een 
uur.

• Spoel de blender en zet er de rode tomatenpartjes; pureer voor 5 minuten, indien nodig stopzetten om het mengsel van 
de randen van de blender naar het midden te brengen. Voeg de Worcestershire saus, tabasco en vodka naar smaak; pureer 
gedurende enkele seconden om te binden. Voeg voorzichtig het rood mengsel bovenop het gele tomatenpuree in de glazen. 
(uitgieten over het rug van een lepel  zal minder bewegingen verrichten.) koelen, liefst gedurende een uur.

• Spoel de blender, en zet de groene tomatenpartjes en  de stukjes selderij. Pureer voor 5 minuten, of totdat het glad wordt, 
indien nodig stopzetten om het mengsel van de randen van de blender naar het midden te brengen. Zelfde methode om uit 
te gieten boven de twee andere laagjes (rug van een lepel) ; koelen gedurende 1 tot 4 uren. 

Juist voor het dienen, voeg een scheutje goed gekoeld  vodka in elke glas, indien zo gewenst.  
Bestrooien met  fleur de sel of selderijzout .

Bloody Mary Tomatenmousse:
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Ingrediënten:
700 gr rijpe tomaten –  1 eetlepel boter – 4 eieren gesplitst – 
30 gr boter – 1 eetlepel tomaten puree – zout & peper 
Voor de saus: 30 gr boter – 250 ml melk – 60 gr bloem

Voorbereiding
• Pel de tomaten, haal de zaadjes eruit en snij het vruchtvlees in 

blokjes. Bak de tomaten in boter totdat het mals wordt, doe de 
tomaten in de blender en pureer.

• Laat de boter smelten in een steelpan en roer de bloem er-
door. Giet er al roerende melk bij en blijf roeren tot het meng-
sel glad en gebonden is.

• Kruid naar smaak, voeg de tomaten puree toe.
• Roer de eierdooier goed door. Klop de eiwitten stijf en schep 

het voorzichtig door het mengeling. 
• Strooi er een beetje Parmezaanse kaas indien gewenst. Ver-

warm de oven voor op 220° C of thermostaat 7 voor 20-25 mi-
nuten totdat het gerezen is.

Tomaten SoufFLé

Wilde Rijst -Tomaten Casserole:
Ingrediënten

250 gr champignons fijn gehakt –  V kop gehakte ui– 
W kop fijn gehakt groen paprika – W kop fijn gehakt 
rode paprika – 1-2 eetlepels olijfolie– 1 blik (600 gr) 
fijn gehakte tomaten met kruiden, niet uitgelekt –  
2 koppen(250 gr) geraspte mozzarella kaas, – 1 pak 
(500 gr) wilde rijst, gekookt, warm - zout & peper.

Voorbereiding (8 porties)
• Sauteer de champignons, uien, en paprika in olie in 

een grote pan.
• Voeg de tomaten , kaas, en wilde rijst toe, meng goed door; kruid naar smaak.
• Doe het mengsel in een 3 kwart beboterde schaal.
• Zet in de oven, bedekt, op 350° totdat het helemaal warm wordt, voor ongeveer 30 minuten.

Piet puur
Gerechten die vlot naar binnen gaan  
–  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 en de Rotary Club Harelbeke 
 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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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

de nieuwe revolutie in zitsystemen
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Luisterboeken gratis beschikbaar

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/ 

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.
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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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GRATIS AF TE HALEN :
LAPTOPTAFEL voor rolstoelgebruiker met of zonder kinbesturing.
Adres : Dreessen 
Steenakkerstraat 111, – 3630 Leut-Maasmechelen
Tel. 089/765204 - GSM 0477285234 

BE28 3850 6807 0320

hoe lang moet ik nog zoeken
naar een uitweg voor de pijn
een stap terug in het verleden
naar de tijd waar ik wil zijn

de tijd waar liefde niet ondoorzichtig is
geen plaats is voor verdriet
de tijd waar wij weer dolgelukkig zijn 
en iedereen het ziet

hoelang moet ik nog vechten
voor de plek die ik ooit had
warm verscholen in je hart
voor de wolk waar ik op zat

kom weer bij me net als vroeger
het gemis doortast mijn leven
krijg jou nog steeds niet uit mijn kop
geen dag, geen nacht, zelfs niet voor even

hoelang moet ik nog huilen
het heden doet me niets
geef alleen nog om ‘t verleden
mis jij mij ook, voel je nog iets

ik heb je keuze gerespecteerd
dat ik je mis is geen verwijt
maar het doet me pijn je te vergeten
de tijd met jou, mijn mooiste tijd

het is nog niet te begrijpen
je stem niet meer te zullen horen
jou niet meer naast me te vinden
bij ‘t wakker worden
je gezicht niet meer te zullen zien

het is nog niet te begrijpen
en als anderen alweer doorleven
als bijna niemand nog je naam noemt
zal ik jou stem nog horen in mij
zal ik naar je verlangen
bij ‘t wakker worden van mijn verdriet

het is nog niet te begrijpen
afscheid van jou te moeten nemen
het klinkt zo koud en onherroepelijk
je zult altijd bij me blijven
niet mijn verdriet koesterend
zal ik jou een warme plek geven
diep in mij

jij was mijn geborgenheid

mijn tegenwicht
de intens levende
de storm soms
maar ook de luwte
geleefd heb jij
tot het einde toe

en je leeft nog...
(Marinus van den Berg)
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Giften van 9/11/2010 tot en met 28/02/2011      
ADD Value BVBA Brussel
Ahmad Wasif Groot-Bijgaarden
Andre Gyre Libert Tourinnes
APM Terminals Manage S-Gravenhage
Areadne Gent
Arnold-Romain Liege
Arthur J Wyns Grimbergen
Avermaete-Vranken-Roex Opoeteren
Bad Maaseik Maaseik
Baes Tanja Gent
Baeyens  Wanzele
Belgian Refining Corporation Antwerpen
Bethune-Verstraete Veldegem
Beusen-Vos Alken
Bleeckx Ben Mechelen
Bloch Nicole en Steinfeld Evelyne 
Destelbergen
Blontrock Viviane Oostende
Blux-De Cauter Haacht
Boelaert-Staelens Berchem
Boeve-Ide Wervik
Bogaerts August Retie
Bols Francine Boortmeerbeek
Bosmans Jose Bilzen
Branders Maurice Scherpenheuvel-Zichem
Breynaert Rosa Liedekerke
BVBA Firma Theuninck  Zarren-Kortemark
Caers Paula Turnhout
Caesens Ame Harelbeke
Cammaert Lesaffre Sint-Denijs-Westrem
Casier Daniel Lo-Reninge
Cavotec Belgium nv Schoten
Charlier Theresia Meise
Claus-Devos Kapellen
Clerinx Jozef Oostende
Coenen Ludo Dilsen-Stokkem
Colonne Xavier Geetbets
Cornelis Marie-Berthe Gent
Cosse Paul Beyne-Heusay
Coubergs Jeannine Antwerpen
Cuyt Jacqueline Hoboken
De Bels Jean-Francois Diksmuide
De Buck-Deneef Destelbergen
De Canniere Frederik Elsene
De Cauwer Harald Zoersel
De Coster Guilielmus Vilvoorde
De Jonghe Willy Schoten
De Keersmaeker Catharina Sint-Niklaas
De Laat Alfons Brasschaat
De Muynck Geert Evergem
De Potter Marc Heusden
De Ron-Weygantt Berchem
De Ryck Willy Kaggevinne
De Smet-De Vlieger Schilde
De Taeye-Roman Brakel
De Temmerman Magda Deftinge
De Vos Irma Lede
De Weerdt Paul Pepingen
De Wilde Anna Antwerpen

De Wilde Marc Sint-genesius-Rode
De Wilg BVBA Bree
De Win Simon Meise
De Winter Leonia Brasschaat
De Wispelaere-Criel Eeklo
De Zegher Paul Zarren
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Deboes Frans Gelrode
Dechamp Gilberta Wuustwezel
Declercq-Vandemeulebroucke Sint Kruis 
Brugge
Degens Rita Brussel
Degrieck-Decombele Torhout
Dehullu Stefaan Brugge
Delanghe Jenny Oostende
Delplace-Dossche Gent
Delvaux Lucas Gent
Demaerschalk Christa Hoeilaart
Dendooven-Haeck Merelbeke
Denissen Valeria Deurne
Derboven Alfons Eindhout
Derez Christiane Gullegem
Desnyder Hervé Bertem
Devos Rafael Ooigem
Devos -’t Kint Osselgem
Dewandeleer-Van Waeyenberg Diegem
D’Hoop Francis Peruwelz
Dobbelaere-Billiet Varsenare
Dokter L, Willaert BVBA Kortemark
Doornaert Marcel Kuurne
Doumen Maria Maaseik
Doyen Jean Bruxelles
Driesen Paula Lanaken
Dufour Paul Oudenaarde
Duran Didier Lendelede
ECT Delta Terminal Rotterdam
Evenepoel Martine Dilbeek
Evers Gabrielle Bierbeek
Evers Marc Strombeek-Bever
Freson-Vrijsen Brustem
Frippiat Celine La-Roche-En Ardenne
Froeyman Roland Roeselare
Froyen Hubert Hasselt
Gayse Rika Izegem
Geerinck Denise Laarne
Geerts H Mechelen
Gemeente Kluisbergen Kluisbergen
Gentile-Coibion Vottem
Gilis Angele Geel
Gilissen-Palmans Riemst
Gistelinck Sarah Strombeek-Bever
Goovaerts David Puurs
Graulus Julia Tervuren
Grodent Jean-Francois Liege
Grodent Veronique Grace-Hollogne
Grodent-Labuchere Liege
Gryson Ingeborg Knokke-Heist
Haverals Francois Vremde

Hebbelynck-Declercq Drongen
Heleven Jean Overijse
Hendriks-Van Rooijen Kessel-Lo
Hendrikx Lieve Heusden O-Vl
Hermans Guido Kapellen
Hesse-Noord Natie nv Antwerpen
Hintjens Emilius Zwijndrecht
Hugelier Rafael Kuurne
Hulens Maria Sint-Joris-Weert
Huybrechs Thierry Wilrijk
Huyghe Kristiaan Bornem
Huygh-Peeters Korbeek-Dijle
Jacobs Anita Schoten
Jacobs-Couwels Grobbendonk
Jansen Simonne Zoersel
Janssens-Vanhoedenaghe Halle
Johnson and Johnson Sint-Stevens-Woluwe
Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik
KBC  Directie Boekhouding  Brussel
Koumans-Van Thielen Kapellen
Laarmans Brigitta Mechelen
Labeeuw-Devos Hulste
Laevers Peter Diest
Lambrechts Boudewijn Hasselt
Lapere-Samyn  Rekkem
Laurence Debart Kampenhout
Lauwers-Louis Pierre Mechelen
Le Begge Renee Mechelen
Lemaire Jos Oudenaken
Lemaire Suzanna Zedelgem
Lenaerts Ghislena Boechout
Libotton Andre Bonheiden
Ligot Pierre-Charles Esneux
Lindekens Mariette Deurne
Lodewyckx Johan Schoten
Luystermans Elisa Mechelen
Maes-Debrabandere Lauwe
Manchoulas Jacques Sint-Martens-Latem
Mathys Bernadette Hoboken
Mediterranean Shipping Antwerpen
Meesters Omer Schonberg
Mertens Lisette Zoersel
Michiels Maria Tisselt
Milants Jan Diepenbeek
Mollen Maria Berlaar
Moors Angele Antwerpen
Mortelé Eric Hooglede
Mortele-Maet Hooglede
MSC Mediterranean Shipping Company Paris
Mulleners-Coenen Tongeren
Navaux Maurice Forest
Naveld Jan Bonheiden
Neyens Maria Puurs
Niclaus Mertens Sint-Denijs-Westrem
NV Belux Mondial Nieuwerkerken
NV Drukkerij St Luc Nazareth
Nv MSC Home Terminals Antwerpen
NV Strukton Rail Merelbeke
Nys Robert Hamme-Mille

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 40 euro ‘s jaars een fiscaal attest, zo blijft de vereniging draaien op z’n best.
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Operaciones Portuarias Canarias SA Las 
Palmas
Oudermans Patricia Schoten
Passagez Veronique Liege
Paula Picart Vilvoorde
Peeters Gerda Brasschaat
Pieter Roosen Mechelen
Porres-Bormans Gabriel Zemst
PSA Sines Terminals De Contentores Sines 
Portugal
Putzeys Ludwine Montenaken
Rassart Gaby Sint-Truiden
Rijken-Beckers Mol
Roelandt Arie Haaltert
Roelstraete Gilbert Menen
Rogiers Viviane Maasmechelen
Romain Viviane Alleur
Rosseel-Devos Bavikhove
Rosseel-Gyselinck Lokeren
Rosvelt-Dillen Emilie Herent
Rotary Harelbeke Vichte
Ryken-Beckers Balen
SA BNPP IP Belgium Bruxelles
Sabam CVBA Brussel
Sagaert Agnes Waregem
Schelfhout Lydia Kemzeke
Schiffeleers Andre Nieuwerkerken
Schockaert Nico Herent
Schoups Lydie Gent
Selleslags Marc Mechelen
Sinove Monique Wetteren
Six-Deltombe Ieper
Soroptimist INT Mechelen 44 Hever
Spiritus Christine Linter
Spiritus Marie-Jeanne Erps-Kwerps
Stassen Annelies Brussel
Stevens-Bervoets Schoten
Storkebaum Erik Blanden
Suetens Annyta Koningshooikt
Swinnen Isidore Rillaar
Tack Griet Brugge
Tampere-Devos Kapellen
Tandarts R, Speleers BVBA 
 Berchem-Oudenaarde
Teughels Marie Sint-Katelijne-Waver

Theeten Omer-Decugis Rixensart
Theuninck Freddy Zarren
Thielemans-Vanhoomissen Humbeek
Thienpont Beatrice Sint-Amandsberg
Thierie Mady Galmaarden
Thys Hilda Berchem
Tilquin Jean Dave
Toorman Paulina Zaventem
Torfs-Onzia Rumst
Truyts Jozef Berchem
Uitgeverij Lannoo nv Tielt
Uyttebroeck Imelda Linter
Valcke Annie Lo 
Van Ael Karin Eppegem
Van Ael Kristel Brussel
Van Ammel August Kasterlee
Van Belle Tom Sint-Katharina-Lombeek
Van Caekenberghe Godelieve Ninove
Van Can-Cogniaux Tervuren
Van Daele Magda Lede
Van De Moortel Frans Diest
Van De Plas Paul Holsbeek
Van Den Bosch Dirk Wetteren
Van Den Bosch Emiel Merksplas
Van Den broucke Johan Sint-Andries
Van Den Hauwe Tom Aalst
Van Den Steen Frieda Brasschaat
Van Dooren Eddy  Zellik
Van Doorne-Moens De Hase Vinderhoute
Van Driessen Mieke Merelbeke
Van Dyck Wilfried Balen
Van Endert Jozef Lommel
Van Eylen Joannes Antwerpen
Van Hauwaert Andre Marke
Van Herck-Van Belleghem Neerpelt
Van Hespen Marcella Werchter
Van Houtte-Velge Zwevegem
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Maldergem Catharina Kessel-Lo
Van Nieuwenburgh Julia Gent
Van Stighel Joseph Asse
Van Thielen Marcel Kapellen
Van Tichelen-Deseure Kalmthout
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren

Van Trimpont Dirk Geraardsbergen
Vande Velde Etienne Merksem
Vanden Borre Kaatje Evergem
Vanden Borre-De Raedt Korbeek-Lo
Vanden Bussche Cecile Gistel
Vander Elst Marie Herent
Vandersanden Steenfabrieke Kleine-Spouwen
Vanex Mariette Tienen
Vanfleteren  Oostende
Vanfleteren Pol Westende
Vanfleteren-Debaveye Bavikhove
Vanfraechem-Debrouwer Jan Overijse
Vanhees Leo Schilde
Vanhooren Ann Gistel
Vanhove Elisabeth Strombeek-Bever
Vekemans-Peeters Herentals
Verbelen Mireille Izegem
Verboven Maria Herentals
Verbrugghe Anny Kortrijk
Vercruysse Gerard Roeselare
Verdyck Hilda Brecht
Verellen-Belmans Westerlo
Verhaegen-Dils Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vermeylen Bram Kessel-Lo
Verniers Maggy De Pinte
Verstraeten-Van Goethem Vilvoorde
Vinckier Beatrijs Roeselare
Vlaamse Media Maatschappij Vilvoorde
Vreeling Sita Leuven
Vrijs Guy Paal
Vynckier-Debaere Wevelgem
Wasif Ahmad Groot-Bijgaarden
Weijtjens-Pieters Paul Bocholt
Willaert-Rathe Nieuwpoort
Willems Sonia Bierbeek
Willems-Decoene Liedekerke
Winne Monique Brugge
Wispelare Albert Ronse
Wittens Josephine Bonheiden
Worldwide Cooking Company Wemmel
Wuyts Albert Zellik
Wyckmans Gilberte Sint-Genesius-Rode
Ysebaert-Levrau Desselgem

Voorstel van de ALS Liga België voor iedereen die bij  
een bijzondere herdenking of gelegenheid  
een speciaal gebaar wil stellen in de strijd tegen ALS. 
Er zijn zo van die momenten waarop je graag een persoonlijk diepste gevoelen wilt delen met 
al diegenen die je graag hebt.  Dat kan zijn: een overlijden of de herinnering aan een verlies dat je 
diep heeft getroffen of een meer heuglijke gebeurtenis zoals een jubileum,  een verjaardag….  Je 
brengt mensen samen en je bent dankbaar dat je dat diepe gevoelen kunt delen met mensen die je 
een hart onder de riem steken of die samen met jou een feestelijk glaasje heffen.  Je vraagt hen geen 
geschenken, geen bloemen of geen kransen.  
Maar je gasten van hun kant komen niet graag met lege handen.  Dat is een mooie gelegenheid om 
je uitnodiging te kaderen in een goed doel, bv de ALS Liga en haar doelstellingen op rekeningnum-
mer BE28 3850 6807 0320
Achteraf brengen we jou in een dankbrief verslag uit van de totale opbrengst van je initiatief, en op 
het einde van het jaar vermelden wij jouw initiatief in onze Nieuwsbrief.  Alle individuele schenkers die ingaan op 
jouw uitnodiging krijgen van ons een dankbrief en indien hun gift meer dan 40 Euro bedraagt zullen wij hen ook een 
Fiscaal Attest bezorgen dat zij kunnen inbrengen bij hun belastingsaangifte.  Wij danken je hartelijk bij voorbaat en 
hopen ooit eens partner te mogen worden bij jouw speciale intentie .

giften
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sierechten van Mimi te betalen, 
krijgt Mimi netto 7.500 euro 
meer. De ALS Liga België, die alle 
successierechten betaalt (27.500 
euro op het legaat van Mimi en 
3.520 op het eigen legaat) ont-
vangt 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. 

Bij zeer hoge vermogens levert 
het duo-legaat zelfs voordelen op 
voor erfgenamen in rechte lijn. 

Maria wenst haar enige zoon Ka-
rel 1.000.000 euro na te laten. Bij 
een gewoon legaat krijgt Karel 
778.000 euro netto en betaalt hij 
222.000 euro successierechten. 
Als Maria ook de ALS Liga Bel-
gië 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 successierechten en houdt 
netto 14.400 euro over.

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 
tarief wordt belast. En tegelijk 
verhoogt u het legaat voor de 
erfgenaam die een lager belas-
tingtarief geniet. 

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

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

Lode is weduwnaar en heeft 
geen kinderen. Hij wil 100.000 
euro nalaten aan zijn nicht 
Mimi. Bij een gewoon legaat 
betaalt Mimi 47.500 euro suc-
cessierechten 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 België, die ook de 
opdracht krijgt om de succes-

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 eer-
ste 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 successierechten 
door de oorspronkelijke erfgenamen kan 
ten dele worden vermeden via een duo-
legaat. 

Duo-legaat 
Via een duo-legaat is het wettelijk mo-
gelijk om uw erfgenamen minder suc-
cessierechten te laten betalen indien er 
tegelijkertijd, naast de legataris(sen) een 
vereniging zonder winstoogmerk, zoals 
de ALS Liga, mee opgenomen wordt in uw 
testament. Vzw’s betalen een sterk ver-
laagd 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 vol-
ledige bezit naar de Staat.

Nalatenschap en duo-legaten          
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Deze verhoging gaat in vanaf 
1 januari 2011. 

Behalve voor nieuwe permanen-
te opdrachten (min. 3,34 euro in 
plaats van 2,5 euro per maand), 
moet die communicatie niet per 
se gebeuren vanaf het begin van 
het jaar. 

Artikel 176 van de Belastingscode CIB92 
voorziet in de automatische aanpassing 
van bepaalde bedragen, na overschrijding 
van een spilindex (in dit geval + 16,7% 
t.o.v. 2001). 

Vanwege de stijging van de index van 
de consumptieprijzen tijdens de laatste 
maanden, moet het minimumbedrag van 
giften tenminste 40 euro op jaarbasis be-
dragen, om in aanmerking te komen voor 
fi scale aftrekbaarheid.

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 fi scaal attest.

BE28 3850 6807 0320

Giften Fiscaal aftrekbaar : 
minimumbedrag 40 euro vanaf 1 januari 2011

giften

eel iets van zeer geringe waarde, 
zoals een plooifoldertje, een bro-
chure, …). Er mag ook geen fi scaal 
attest afgeleverd worden voor 
stortingen die ontstaan zijn uit 
collectieve geldinzamelingen en 
die dus niet voortkomen van indi-
viduele schenkers. Ook niet voor 
stortingen die niet rechtstreeks 
op de rekening gestort werden 
van waaruit een fi scaal attest kan 
uitgeschreven worden. 

Daarom raden wij u aan bij twij-
fel, en om misverstanden te ver-
mijden, ons secretariaat te con-
tacteren. 

leverd worden vermits er iets te-
genover staat voor de schenker. 

Dat wil dus zeggen dat voor de 
giften die, geheel of gedeeltelijk, 
een prestatie of een tegenwaar-
de vertegenwoordigen, er geen 
fi scaal attest kan uitgeschreven 
worden door de Liga, noch voor 
de totaliteit, noch voor een ge-
deelte van de gestorte sommen. 
Materiële zaken kunnen ook niet 
omgezet worden in geldwaarde 
om een fi scaal attest te bekomen. 

De schenker mag dus geen enkel 
voordeel ondervinden (eventu-

Wanneer de ALS Liga giften ontvangt van 
meer dan 40 euro/kalenderjaar is zij ge-
machtigd een fi scaal attest uit te schrij-
ven voor de schenker.

Dit fi scaal attest moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen om als geldig be-
stemd te worden bij de Federale Over-
heidsdienst Financiën.

Zo mag een gift, waarvoor een fi scaal attest 
afgeleverd wordt, slechts een belastings-
voordeel opleveren voor de schenker(s) 
wanneer deze afgestaan wordt zonder te-
genwaarde.  Bv. Wanneer een gift gedaan 
wordt met het oog op sponsoring, tickets, 
gadgets, e.d. kan geen fi scaal attest afge-

Fiscale attesten
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ALS Untangled helpt patiënten met amyotrofe lateraal sclerose om 
alternatieve en niet-erkende ALS behandelingen te onderzoeken. 
Instructies voor het gebruiken van ALS Untangled, evenals de 
gepubliceerde en actieve onderzoeken kunnen allemaal gevonden 
worden op de website.

Hebt u weet van een alternatief medicament of therapie,  
meldt het dan hier en laat het ook aan de liga weten.

www.alsuntangled.com  

– Vrijwilligers in de zorg zijn goed voor 
kwart miljard euro per jaar.

– 63% van de Vlamingen vindt vrijwilli-
gerswerk een ideale vrijetijdsbesteding.

– Honderdduizend vrijwilligers in de zorg 
vragen de steun van Vlaanderen!

Op dit ogenblik zetten 1 op 5 van de Vla-
mingen van 16 jaar of ouder zich in als 
vrijwilliger: 800 000 mensen. Onder hen 
zijn er meer dan 100 000 actief in zorg of 
hulp. Ze zijn o.a. aan de slag in de thuis-
zorg, bij vervoer van minder-mobiele 
mensen, in patiëntenverenigingen, bij 
gehandicapten en in de vele gezondheids- 
en welzijnsvoorzieningen.
 
Wie zijn de vrijwilligers ?

Het vrijwilligerswerk heeft zijn maat-
schappelijke waarde reeds lang bewezen. 
De kwaliteit van leven en de sociale cohe-
sie worden erdoor verbeterd. Onnoemelijk 
veel mensen mogen hun deugddoende 
steun in soms erg moeilijke momenten 
ondervinden! Vrijwilligers worden terecht 
beschouwd als het levende bewijs van de 
solidariteit tussen mensen. De Vlaamse 
Administratie Planning en Statistiek (APS) 
kwam in de jaarlijkse VRIND-studie in 
1998 tot de vaststelling dat vrijwilligers 
significant meer actief zijn in de lokale ge-
meenschap, beter scoren op solidariteit en 

toleranter zijn tegenover vreem-
delingen. Maar ook economisch 
biedt de vrijwilliger een meer-
waarde. Als elk van de 100 000 
vrijwilligers gemiddeld 6,5 u 
per week presteert gedurende  
40 weken, verrekend volgens het 
minimumjaarloon, dan komt 
onze berekening van de econo-
mische waarde van hun inzet 
op ongeveer een kwart miljard 
euro per jaar. 

Uit studies van de Koning Bou-
dewijnstichting blijkt dat vrij-
willigers zowel bij de werkende 
bevolking (14%) als bij de niet-
actieven (11,7%) te vinden zijn. 
In zorg en hulp zijn in hoofd-
zaak vrouwen actief als vrijwil-
liger nl. 36,3% tegenover 14% 
mannen. Uit recente APS-cijfers 
blijkt dat we de meeste vrijwilli-
gers vinden in de leeftijdsgroep  
45-64 jaar en overwegend een 
hogere opleiding hebben.

Uit de onderzoeksresultaten van 
de trendbarometer van het bu-
reau Bekxpertise (2006) blijkt 
dat 63% van de Vlamingen en 
Nederlanders in de leeftijds-
groep 51-65 jaar vrijwilligers-

werk de ideale vrijetijdsbeste-
ding vinden. Alleen reizen (94%), 
hobby’s (91%) en sporten (70%) 
doen het beter. Uit de resultaten 
besluit Bekx dat het ik-tijdperk 
voorbij is: ‘Het is niet langer ie-
der voor zich’. (Nathalie Bekx 
in De Morgen van 15 december 
2006)

Door het federale parlement en 
de regering werden in 2006 be-
langrijke inspanningen gedaan 
voor het statuut van de vrijwil-
liger. Zo werden de verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid 
en de organisatienota verplicht. 
Deze aangelegenheden waren 
(gelukkig) reeds in 1994 door 
het Vlaamse decreet voor het 
vrijwilligerswerk in welzijn en 
gezondheid geregeld. Via dit de-
creet werd de erkenning van vrij-
willigersorganisaties mogelijk 
gemaakt. In dit decreet werd de 
verzekering, de afsprakennota 
en de vorming geïntroduceerd. 
Vlaanderen nam daarmee het 
voortouw in de erkenning en de 
ondersteuning van het vrijwil-
ligerswerk. 20 000 vrijwilligers 
zijn vandaag actief in ongeveer 
150 via dit decreet erkende ver-

Vrijwilligers helpen. Wie helpt hen?
Een campagne voor de promotie van het vrijwilligerswerk in zorg en hulpverlening
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van de bijzondere waarde van 
wat ze doen moet zich vertalen 
in een meer aangepast beleid 
dat ook rekening houdt met de 
grote verschillen tussen ver-
schillende vrijwilligerswerkin-
gen, zodat een gedifferentieerde 
degelijke ondersteuning moge-
lijk wordt. Voor het ingebouwde 
vrijwilligerswerk vraagt dit een 
degelijk uitgewerkte kaderrege-
ling die het vrijwilligerswerk als 
volwaardige partner in de zorg 
en hulpverlening ten volle tot 
zijn recht doet komen. Dit alles 
hoeft niet zoveel geld te kosten, 
vergeleken met het belangrijke 
maatschappelijk en zelfs eco-
nomisch terugverdieneffect dat 
ermee gepaard gaat. 

Met het platform van onder-
tussen 120 organisaties vragen 
we dat de Vlaamse regering de 
draad terug opneemt. In het 
spoor van het in november 2006 
ondertekende charter tussen de 
Vlaamse Regering en de Verenig-
de Verenigingen vragen wij aan-
dacht voor het vrijwilligerswerk. 

Hieruit komt naar voor dat een 
dringende bijsturing nodig is, 
zowel voor de vrijwilligers in 
autonome kleine verenigingen 
als voor vrijwilligers die werken 
in diensten en voorzieningen. 
Het gaat vooral om mogelijk-
heden te creëren voor een be-
perkte personeelsomkadering, 
zodat zowel de continuïteit van 
de werking als de taken i.v.m. 
administratie, dagelijkse on-
dersteuning, vorming, groeps-
werking en samenwerking met 
beroepskrachten degelijk uit-
gebouwd kunnen worden. Voor 
kleine verenigingen kan dit ook 
in een klein netwerk worden op-
genomen. Daartoe moet samen-
werking worden gestimuleerd.

Wat willen we?

Een toekomstgerichte aanpak 
als antwoord op de acute onder-
steuningsbehoeften die zich zo-
wel voor kleine op zichzelf staan-
de verenigingen als voor grotere 
ingebouwde vrijwilligerswer-
kingen opdringen. Erkenning 

enigingen. Daarnaast zijn binnen de pro-
fessionele voorzieningen voor ouderen, 
jeugd, handicap… en in de ziekenhuizen 
vele anderen aan de slag. 

Wat is het probleem?

In het spoor van belangrijke maatschap-
pelijke ontwikkelingen wijzigen het 
profiel en de verwachtingen van de vrij-
willigers. Zij willen meer en beter geïnfor-
meerd te zijn. Eigen initiatieven nemen 
naast en samen met de professionelen 
hoort bij hun ambitie. Zij kiezen minder 
voor een levenslang engagement. Eigen 
interesse combineren met inzet voor an-
deren geniet de voorkeur. Bovendien wor-
den ze samen met de beroepskrachten 
geconfronteerd met steeds grotere (soms 
terechte) kwaliteitsverwachtingen van cli-
enten. Samen met de vrijwilligers zullen 
we nadenken over hun vragen naar on-
dersteuning.

Dit alles maakt dat het decreet van 1994 
een goede eerste stap was, maar dringend 
aan herziening toe is. Dat had de overheid 
ook begrepen. Daarom vroeg ze zelf een 
evaluatie aan Het Vlaams Steunpunt Vrij-
willigerswerk en aan de administratie.

ALS-jeblief

Wat doen we?

2011 is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Je vindt alle informatie op deze site:  
http://www.eyv2011.be/site/nl/ . Hieronder zie je het logo van het EYV :

Over de Vlaamse organisatie die aan de activiteiten deelneemt, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, vind 
je meer op http://www.vrijwilligersweb.be/  en op http://www.vrijwilligerswerk.be/ .

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wil zijn activiteiten ook laten kaderen in De Verenigde Verenigingen, 
de koepel voor de Vlaamse middenveldorganisaties. Meer hierover vind je op deverenigdeverenigingen.be .

In 2011 wordt ‘De Week Van De Vrijwilliger’ georganiseerd van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart. 
De website http://www.vrijwilligersweb.be/ zal o.a. over dit evenement de nodige informatie verschaffen. 
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Vanaf 1 augustus 2006 is de nieuwe wet 
betreffende de rechten van de vrijwil-
ligers van toepassing. Met ingang van 
1 augustus 2006 kan er dan ook binnen 
het PAB een beroep gedaan worden op 
vrijwilligers. 

De bepalingen van de wet betreffende 
de rechten van de vrijwilligers moeten 
ook binnen het PAB nageleefd worden. 
Op volgende punten wensen wij uw aan-
dacht te vestigen:
• U kan niet rechtstreeks een beroep doen 

op vrijwilligers en hen hiervoor een on-
kostenvergoeding betalen met het PAB. 
Vrijwilligerswerk binnen het PAB is al-
leen mogelijk via een organisatie.

• -Het is de taak van de organisatie om 
informatie te geven aan de vrijwilliger. 
Dit kan de organisatie doen onder de 
vorm van een informatienota die de or-
ganisatie zelf kan opstellen. 

• -Naar analogie van het feit dat het 
vrijwilligerswerk enkel kan plaatsvin-
den via een organisatie, gebeurt de 
inschakeling van een vrijwilliger als 
persoonlijke assistent per definitie via 
een organisatie (= de aansteller). Het is 
dus niet de budgethouder die aanstel-
ler is, want dan is de opdrachtgever een 
individu en kan er geen sprake zijn van 
vrijwilligerswerk.

• -De betaling van een reële kostenver-
goeding of een forfaitaire kostenver-
goeding aan de vrijwilligers kan inge-

diend worden als indirecte 
kost. De reële kostenvergoe-
ding is onbegrensd, de forfai-
taire kostenvergoeding mag 
per persoon maximaal 28,48 
euro per dag en 1.139,02 euro 
per jaar bedragen.

Let op: deze vergoedingen zijn 
indirecte kosten en mogen bij-
gevolg uw maximum budget 
dat u kan besteden aan indi-
recte kosten (= 5 % van uw jaar-
budget) niet overschrijden.

• De minimumleeftijd van een 
vrijwilliger als persoonlijke 
assistent is 18 jaar.

• U kan beroep doen op een taxi 
of mindermobielencentrale 
en de meerkost per kilome-
ter betalen met uw PAB (zie 
p. 31). Indien u beroep doet op 
een vrijwilliger voor uw ver-
plaatsingen, valt de regel met 
betrekking tot de meerkost 
per kilometer weg. U kan ook 
deze vrijwilliger een reële of 
forfaitaire kostenvergoeding 
betalen, zonder hiervoor de 
meerkost per kilometer te be-
rekenen.

U bewijst deze kosten aan de 
hand van een factuur of on-

kostennota van de vrijwilli-
gersorganisatie. U dient dit 
bewijsstuk, net zoals andere 
bewijsstukken van indirecte 
kosten, thuis te bewaren.

10.5.6.  Opmerkingen bij het 
indienen van indirecte kosten

Met een reglementair ticket 
bedoelen wij een ticket waarop 
volgende vermeld staat:
– naam van de (horeca-)zaak of 

leverancier
– datum
– kostprijs

Aangezien u de bewijzen thuis 
moet bewaren, is het belangrijk 
dat u: 
– de PAB-cel contacteert indien 

u niet weet hoe u uw indirec-
te kost moet bewijzen

– uw kosten duidelijk om-
schrijft op het kostenstaat 
model

Op deze manier kan u voorko-
men dat de PAB-inspectie bij 
huisbezoeken fouten ontdekt 
en vervolgens extra geld van u 
moet terugvorderen.

Bron: BOL-BUDIV.

Kostenvergoeding van een vrijwilliger als persoonlijke assistent

Het dagverblijf St.Camillus te Wilrijk  wil 
hun gasten een aangename dag laten 
doorbrengen , en ze verwennen met zorg 
en aandacht. Hier kunnen mensen te-
recht voor wie geen genezende behande-
ling meer mogelijk is, maar daarom nog 
niet terminaal. Het dagverblijf richt zich 
naar kankerpatiënten en patiënten met 
chronisch neurologische ziektes in een 
gevorderd stadium. Ze krijgen er medi-
sche, psychosociale , verpleegkundige en 
praktische begeleiding en verzorging. Een 
of meerdere  dagen per week naar een 
dagcentrum kan een opname in een zie-
kenhuis vermijden of uitstellen. Zo komt 

het dagverblijf tegemoet aan de 
wens om thuis te blijven wonen.  

Ongeneeslijk zieke mensen ver-
toeven liefst in hun vertrouwde 
thuisomgeving, maar hebben 
af en toe behoefte om hun vier 
muren eens te ver laten. Ook de 
familie heeft soms nood aan een 
adempauze.
Daarom biedt het dagverblijf 
een aanvulling aan  de bestaan-
de thuiszorg,  een ondersteu-
nende zorg, die de patiënt en 
zijn familie helpt om zich aan te 

passen aan de veranderde rea-
liteit van het leven. We ontvan-
gen de patiënten als ‘gasten’ in 
het dagverblijf.

In een dagcentrum legt men 
vooral het accent op het “leven”: 
we proberen als het ware te la-
ten zien en aanvoelen aan onze 
zieken dat genieten nog moge-
lijk is, ook als je ziek bent. 
We proberen de kwaliteit van 
het leven te verbeteren met 
gewone dingen. De gasten ver-
wennen, op een rustige manier 

‘Dagverblijf voor supportieve en palliatieve zorg’
EEN VERWENPLEK VOOR MENSEN !!!!!!!!
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en in een huiselijke sfeer, helpt hen om te-
rug te leren genieten en ontspannen. De 
sfeer en mentaliteit in een dagcentrum is, 
dat er veel “kan” maar niets “moet”.
Het is een ontmoetingsplaats waar u te-
recht kan voor ondersteunende zorg, crea-
tieve en ontspannende activiteiten. 

Er is een gezellige en huiselijke sfeer on-
dersteund door een multidisciplinair 
team. Dit bestaat uit verpleegkundigen, 
een sociaal verpleegkundige, een arts en 
vrijwilligers. Voor emotionele of spirituele 
ondersteuning kunt u een psychologe of 
pastoraal werker raadplegen. U kunt ook 
kinesitherapie of logopedie volgen of een 
consultatie bij een specialist van het zie-
kenhuis aanvragen.
Indien nodig overleggen we met de pro-
fessionele thuiszorg equipe
De huisarts blijft verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de zorg..

Genieten van kleine dingen...
Het zijn vooral de kleine dingen die het 
dagver blijf aangenaam maken.
We bieden allerlei activiteiten aan die zo-
veel mogelijk aansluiten bij de behoeften 
en de mogelijkheden van de gasten zoals:
genieten van een verzorgde maaltijd• 

gezelschapspelen• 
muziekconcert• 
wandelen• 
ontspannend bad• kapper
gelaatsverzorging• pedicure en 
manicure
rust• 
TV, video, DVD • 
gewoon een luisterend oor• 
complementaire zorg: 
muziektherapie, aromatherapie, 
creatieve therapie, culturele 
activiteiten

Een gamma van activiteiten die 
worden ingepast in een kalen-
der en waar vrij aan kan deelge-
nomen worden....

Bovendien is er een spontane en 
hartelijke solidariteit tussen alle 
gasten. Ze zijn een grote steun 
voor elkaar. 

 ‘...soms wordt het teveel, hier 
mag ik ongegeneerd ziek zijn...’
‘... en zo kwam er onverwacht 

vreugde in haar leven...’
‘...Voor mij was het meer een 

uitstapje voor sociaal contact. 
Begrijpt u?...’ 

Praktisch 
We zijn geopend van 10 tot 17 uur op maandag, woensdag, don-
derdag en vrijdag. 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakings-
bezoek, na afspraak. 
Voor meer informatie kan u elke werkdag terecht op het num-
mer tel. 03 443 33 55. 
Het dagverblijf vraagt een kleine bijdrage van 10 euro voor de 
maaltijden, verpleegkundige verzorging en deelname aan activi-
teiten. Kosten voor een doktersconsultatie en kinesitherapie zijn 
nog apart te betalen. 
Het vervoer gebeurt in principe door familie of vrienden. Indien 
dit niet mogelijk is, beschikt het dagverblijf over een aangepaste 
minibus (binnen een straal van 10 km). Kostprijs: 2,5 euro. Andere 
opties kunnen we bespreken. 
Uw arts vult het intakeformulier in dat u kan downloaden via de 
website www.gza.be (klik op Sint-Augustinus, patiëntenbegelei-
ding en pallia tieve zorg). 

Het dagverblijf Sint-Camillus is een initiatief van het Cen-
trum voor Palliatieve Zorg Sint- Camillus. 
Dagverblijf Sint-Camillus 
Oosterveldlaan 24 – 2610 Wilrijk 
ingang via Spoorweglaan 
Tel. 03 443 33 55 – Fax 03 443 45 20 
palliatieve.SA@gza.be – www.gza.be 

Linda Hendrickx, verantwoordelijk verpleegkundige
Peter Demeulenaere, verantwoordelijk arts

In dit artikel kiezen wij voor een heldere en 
directe uiteenzetting.  Wij gaan niet expli-
ciet in op inleidende beschouwingen die 
van morele, van religieuze of van andere 
principiële aard kunnen zijn.  Dat wil niet 
zeggen dat wij de waarde van die beschou-
wingen en argumenten wegvegen en voor 
waardeloos aanzien.  Maar het ingaan 
op argumenten van bezwarende aard 
maakt het onmogelijk om een neutraal 

standpunt in te nemen.  Het 
spreekt vanzelf dat dit neutraal 
gezichtspunt nodig is om duide-
lijk te informeren, om de ‘dingen’ 
als het ware te benoemen.  Maar 
interpreteer dat niet als koud en 
gewetenloos of als vooringeno-
men en enggeestig.  Wij beseffen 
zeer goed dat los van de naakte 
feiten een verhit debat zonder 

einde tussen voorstanders en 
tegenstanders plaatsvindt.  Het 
staat u als lezer van deze tekst 
trouwens vrij om ons alsnog tot 
dit debat te dwingen door uw 
vragen.  Misschien is dat zelfs 
nodig; maar wij vinden dat een 
neutraal gezichtspunt nuttig  en 
zelfs nodig is om ieder individu 
correct te informeren.

Artikel Euthanasie : 

ALS-jeblief
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Hierbij kunnen twee tenden-
sen worden onderscheiden: een 
“zielige” of een “positieve” aan-
pak. Maar welke benadering is 
het meest succesvol? Welke for-
mule werkt het best op korte of 
langere termijn?

onder de aandacht te brengen. 
Nagenoeg alle organisaties kop-
pelen daaraan campagnes voor 
fondsenwerving om een oplos-
sing te bespoedigen voor de ge-
stelde problematiek en hun wer-
king te ondersteunen. 

De aanpak van de ALS Liga vergeleken 

met een Nederlandse studie.

Hulporganisaties, waaronder ook de ALS 
Liga kan worden gerekend, proberen via de 
media de publieke opinie te mobiliseren om 
een belangrijk maatschappelijk probleem 

Hoe succesvol en langdurend fondsen werven ? 

‘De euthanasiewet laat een zelfgekozen 
levenseinde toe als het uitgevoerd wordt 
door een arts en aan bepaalde voorwaar-
den voldoet.’

Zelfgekozen levenseinde: De keuze voor le-
vensbeëindiging kan je uitsluitend maken 
bij volle bewustzijn.  Dat wil zeggen dat 
het nodig is om op een bepaald moment 
uw keuze kenbaar te maken om alle twijfel 
omtrent uw intenties weg te nemen.  Die 
keuze is onderworpen aan bepaalde voor-
waarden die wij verder in deze tekst zullen 
analyseren.  Voorlopig gaan wij er van uit 
dat u als potentiële aanvrager vold oet aan 
alle keuzevoorwaarden.  In dat geval kan u 
nu reeds opteren voor twee verschillende 
vormen van voorafgaande wilsverklaring.  
Die twee vormen bespreken wij hier even 
in het kort.

De Voorafgaande Wilsverklaring Eutha-
nasie is de eerste mogelijkheid.  Deze ver-
klaring moet schriftelijk afgelegd worden, 
ondertekend zijn door twee getuigen 
waarvan er minstens een geen familie of 
erfgenaam mag zijn, geldt slechts voor vijf 
jaar en is registreerbaar bij uw gemeente.  
Weet daarbij ook dat die verklaring alleen 
bruikbaar is in het geval van een onom-
keerbare coma.  Hier zijn met andere woor-
den heel wat beperkingen van kracht die 
goed moeten overwogen worden.

De Voorafgaande ‘Negatieve’ Wilsverkla-
ring of Levenstestament is de tweede mo-
gelijkheid.  Deze verklaring biedt andere 
mogelijkheden dan de eerste.  U kan hier 
een lijst aanleggen van behandelingen die 
u later weigert mocht u ooit in een toestand 
geraken waarin u uw wil niet meer zelf kan 
uiten.  Deze verklaring in onbeperkt gel-
dig, moet niet mede ondertekend worden 
door getuigen en is niet registreerbaar bij 
uw gemeente.  U kan deze verklaring ook 
interpreteren als een voortijdige zorgplan-
ning die in een latere noodsituatie de art-
sen verplicht rekening te houden met het 
feit dat u afziet van reanimatie, kunstma-
tige voeding of gelijk welke behandeling 

die u niet wenst te ondergaan.  
Die verklaring dient u zelf te be-
waren, wellicht is het nuttig ook 
een kopie ervan te overhandigen 
aan uw huisarts.  Misschien kan 
die laatste u bijstaan bij het op-
stellen ervan.

Om de euthanasiewet uiteinde-
lijk als toepassing in te roepen 
zal het ook nodig zijn dat u als 
patiënt herhaald schriftelijk een 
verzoek indient.  Indien u daar-
toe niet langer in de mogelijk-
heid zou zijn kan een derde die 
geen belang heeft bij uw overlij-
den dit verzoekschrift opstellen.

Arts: Een levenseinde wordt 
meestal gekenmerkt door een 
medische beslissing.  Veelal zal 
een arts die u niet kent en niet 
kiest heel nauw betrokken wor-
den bij uw dood.  Die arts zal 
beslissen om een zinloze behan-
deling stop te zetten, of niet in 
gang te zetten.  Mogelijk zal die 
arts uw stervensproces verkorten 
door pijnbestrijding op te drij-
ven of door palliatieve sedatie 
uw bewustzijn te laten uitdoven.  
In een uiterste geval zal die arts 
voorzien in levensbeëindiging op 
uw nadrukkelijk verzoek.  Die arts 
zal wellicht geconfronteerd wor-
den met een eindoverweging die 
hem in een unieke rol tegenover 
u en uw geliefden zal plaatsen.  
Hij kan persoonlijke en professi-
onele overwegingen sterk laten 
doorwegen of zich volledig open-
stellen voor de keuze van u of van 
uw geliefden.    De houding van 
die arts kan u nooit voorzien en 
daarom kan u kiezen voor een 
voorafgaande wilsverklaring.  U 
kan daarbij ook iemand aandui-
den die toeziet op het uitvoeren 
van uw wilsverklaring.  Dat dient 
dan een persoon te zijn die geen 

enkel belang heeft bij uw overlij-
den.

Bepaalde voorwaarden: De op-
tie voor een zelfgekozen levens-
einde is dus onderworpen aan 
welbepaalde voorwaarden.  De 
patiënt moet meerderjarig zijn 
en vrijwillig, weloverwogen en 
herhaald schriftelijk verzoeken 
om euthanasie.  Verder moet 
de patiënt zich in een medisch 
uitzichtloze toestand bevinden 
die gekenmerkt wordt aanhou-
dend fysiek of psychisch lijden.  
De behandelende arts moet zich 
verzekeren van dat aanhoudend 
lijden en daarover de patiënt in-
formeren.  Daarna moet die be-
handelende arts een tweede on-
afhankelijke arts raadplegen en 
dan het verzoek van de patiënt 
bespreken met het verplegend 
team.  De euthanasie zelf dient 
door de behandelende arts ge-
meld te worden aan de Federale 
Controle- en Evaluatiecommis-
sie.  Concreet bekeken is het zo 
dat u als PALS die lijdt van zwaar 
functieverlies van vitale spieren 
steeds voldoet aan de medische 
voorwaarden om aanspraak te 
maken op euthanasie.

Voor een gedetailleerde studie 
van de aangehaalde begrippen 
en procedures verwijzen wij u 
graag naar Leif het LevensEinde 
InformatieForum en ook naar 
RWS, Recht op Waardig Sterven.  
Daar kan u ook modellen vinden 
voor de diverse wilsverklaringen 
die u eventueel wenst op te stel-
len en ook nuttige adressen waar 
u specifieke vragen kan voorleg-
gen.  Op onze website vindt u 
onder de rubriek Varia-Links de 
adressen van die beide websites.

Artikel samengesteld: Dirk C. ALS Liga.
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Tenslotte merken wij een grote 
impact op de publieke opinie 
van uitzendingen en reportages 
die de media rond ALS maken. De 
respons na de VRT - Eén repor-
tage in Koppen XL (uitzending 
van 7 oktober 2010) en de VRT – 
Canvas reportage Alles voor de 
Wetenschap (uitzending van 10 
februari 2011 rond het werk van 
Prof. Peter Carmeliet) was tel-
kenmale groot. Dit sterkt ons in 
de visie dat voor het ruime pu-
bliek bestemde boodschappen 
die een uitgebalanceerd beeld 
over ALS problematiek bevatten 
aanslaan. 

Greta Vandeborne en Dirk De Valck

We willen in onze campagnes 
dus niet zozeer de nadruk leg-
gen op de hulpeloze mens die 
de ALS-patiënt is geworden: 
met stem- en slikproblemen, in 
een rolstoel, met angst voor een 
toekomst zonder perspectieven. 
Omdat we met onze fondsen-
werving een langdurig karakter 
beogen willen we vooral posi-
tieve verhalen brengen, zoals 
de nood aan financiering om bv. 
PALS gratis specifieke communi-
catieapparatuur ter beschikking 
te stellen.

In het kader van een ruimere 
bekendmaking van deze ver-
schrikkelijke ziekte en een plei-
dooi voor financiële ondersteu-
ning voor het nuttige werk dat 
we verrichten zullen we hoofd-
zakelijk concrete projecten zo-
als het bouwen van het eerste 
zorgcentrum in Middelkerke 
centraal stellen, en de nadruk 
leggen op het budget dat no-
dig is om hooggespecialiseerd 
onderzoek naar ALS mogelijk te 
maken.

De Vrije Universiteit van Amsterdam pu-
bliceerde een tijdje terug een persbericht 
met als titel “Advertenties gericht op fond-
senwerving moeten zielig zijn”. Voor hun 
proefproject lieten ze personen vier adver-
tenties beoordelen op basis van de vraag 
hoe goed, irritant of leuk ze de advertentie 
vonden,  en wat hun intentie tot doneren 
was op basis van deze emoties. Uit het ver-
band tussen de antwoorden bleek dat ple-
zier en verbazing niet leiden tot een hoge 
intentie tot doneren, terwijl emoties van 
verdriet, schuld en woede dat wel doen. 
Kortom, een foto van een blij mens riep 
niet op tot doneren : “Ze zien er zo geluk-
kig uit, waarom zou ik nog geven?”

Hierop verschenen echter tal van reacties 
van een groot aantal hulpverleningsin-
stanties die het niet eens waren met de 
uitkomst van deze bevraging. Volgens hun 
interne bevindingen blijkt dat voor een 
acute problematiek (bv. natuurrampen) 
het tonen van zielige beelden (confronta-
tie van de kijker met de ellende van ande-
ren) een schokeffect teweegbrengt en op 
korte termijn mensen aanzet tot donatie. 
Op de lange termijn echter worden men-
sen er cynisch door, en gaan zich afkeren 
van de noodkreet van hulporganisaties.

Bij het voorleggen van deze stellingen aan 
een aantal communicatiespecialisten, 
blijkt duidelijk dat schokeffecten inder-
daad tijdelijk zijn en op de lange termijn 
ongeloofwaardig klinken, terwijl een po-
sitieve benadering en het oproepen van 
primaire gevoelens van geluk wel degelijk 
langdurend werken. Het is natuurlijk be-
langrijk te laten zien waar er zich onrecht 
voordoet, bv. hoe een bepaalde ziekte het 
leven van een mens drastisch kan veran-
deren, maar het is even goed belangrijk 
om naar mensen de boodschap over te 
brengen dat de hulporganisatie in kwes-
tie goed werk doet. Om dat laatste te be-
reiken is het van belang ook de successen 
te laten zien door aan te geven wat er 
precies met het geld werd of wordt uitge-
voerd. Opdat donateurs op de lange ter-
mijn de hulporganisaties zouden blijven 
steunen, dienen hulporganisaties ook de 
waardigheid van de geportretteerde men-
sen centraal te stellen.
 
De ALS Liga benadrukt daarom in zijn 
campagnes gericht op fondsenwerving 
in de allereerste plaats dat PALS zo lang 
mogelijk hun zelfstandigheid wensen te 
behouden. Immers, het verliezen van je 
zelfstandigheid is het ergste om te leren 
accepteren.
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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, ...

GrafIsch ontwerper/ 
vormgever 
(dringend)

Voor opmaak van ALS tijdschrift 
op kwartaalbasis. Deze persoon 
ontvangt bijdragen in de vorm 
van artikels, teksten, adverten-
ties, afbeeldingen en foto’s. Die 
brengt hij/zij samen tot een 
tijdschrift van ongeveer 30 tot  
40 bladzijden. Deze persoon 
moet bij voorkeur kunnen wer-
ken met Adobe Indesign of 
QuarkXPress. Zijn of haar acti-
viteit zal uitgevoerd worden op 
het secretariaat in Leuven. 

– 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


