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Voor mij is elk overlijden van één van 
onze PALS gedenkwaardig, iedereen van 
die overledenen is een slachtoffer in de 
oorlog die wij samen uitvechten tegen 
de onzichtbare vijand ALS.  Elk individu-
eel verhaal van pijn, verdriet en wanhoop 
raakt mij diep.  Toch geven wij niet op, in-
tegendeel: de moed van al diegenen die 
gedurende jaren vochten en met de steun 
van hun geliefden leefden en van het le-
ven hielden geeft ons energie.  Daarom 
ook laten wij zo graag PALS aan het woord 
die getuigen hoe dierbaar hun het leven 
is.  Wij hopen dat zoveel mogelijk lezers 
meevoelen en hun conclusies trekken en 
op een of andere wijze onze zijde kiezen 
in de strijd tegen ALS.  
Eén van die overleden PALS wil ik  toch even 
in het bijzonder gedenken op deze plaats.  
Eric Lakiere was ondervoorzitter van de 
ALS Liga en in die hoedanigheid hebben 
wij hem goed leren kennen en waarderen.  
Erik heeft een lange strijd uitgevochten 
met ALS, zijn gevecht duurde bijna 11 jaar 
zodat hij de kans kreeg om zich in diverse 
stadia van zijn beperking aan te passen 
aan nieuwe hulpmiddelen.  Liefst meer 
dan 5 jaar lang leefde hij met een tracheo-
tomie.  Gedurende al die jaren was hij sa-
men met zijn familie in Brugge.  Nadat hij 
zich had leren aanpassen aan communica-
tie met oogbolbesturing belandde hij in de 
laatste fase van zijn leven.  Lang nog bleef 
hij op de hoogte van de werking van de ALS 
Liga en bleef hij met ons meeleven.  Op 25 
juli 2011 overleed hij, bijna 66 jaar oud.  Ik 
hoop dat onze werking een steun zal zijn 
voor ziin vrouw, zijn kinderen en zijn klein-
kinderen.  Ik zal hem steeds dankbaar blij-
ven en mij spiegelen aan zijn voorbeeld.  
Voor mij was Eric een echte held.
Diegenen van jullie die regelmatig onze 
website consulteren hebben ongetwij-
feld gelezen dat onlangs een belangrijke 
ontwikkeling in het onderzoek naar ALS 
gepubliceerd werd.  In een artikel in het 
blad Nature meldde een team van het 
Amerikaanse Northwestern Medicine 
een doorbraak in het begrijpen van het 
ziekteproces van ALS.  Daaruit onthouden 
wij voorlopig vooral dat de onderzoekers 

stellen dat zij een gezamenlijke 
oorzaak gevonden hebben voor 
zowel familiale ALS, spontane 
ALS en ALS dementie.  Daarnaast 
geven zij het spoor aan waarop 
zij verwachten dat concreet toe-
komstig onderzoek naar genees-
middelen zich dient te richten.  
Voorlopig vingen wij geen an-
dere dan afwachtende reacties 
op van onderzoekers in onze 
omgeving.  Het lijkt ons normaal 
dat verificatie nodig zal zijn om 
de waarde van de ontdekking te 
kunnen bevestigen.  Een wereld-
wijde uitdieping van het spoor 
en een bijhorende bevestigde 
doorbraak met samenhangende 
therapie zal ongetwijfeld nog 
meer tijd vragen.  Wij hebben 
eerder al ons standpunt rond 
wetenschappelijk onderzoek 
meegedeeld: wij geloven in het 
werk van de wereldwijde ge-
meenschap van onderzoekers 
en wij weigeren om alleen scep-
tisch te reageren en alle hoop uit 
te sluiten.  Wij staan trouwens 
niet alleen met die houding.  
Ook bij alle collega-organisaties 
van over de ganse wereld was 
de recente ontwikkeling die in 
het artikel van Northwestern 
Medicine was aangekondigd 
groot nieuws.  Onze vrienden 
stellen ook vast dat het bericht 
veel aandacht kreeg en dat er 
heel wat nieuwsgierige reacties 
toestroomden.  Men benadrukt 
dat in de laatste jaren ‘gen gere-
lateerde ontdekkingen van mu-
taties in het sleuteleiwit ubiqui-
lin2’ heel wat nieuwe kennis bij-
bracht in het begrijpen van ALS. 
PALS delen dat optimisme we-
reldwijd. Voorzitter Stuart Ober-
man (Alabama) drukt dat zo uit 
“Whether they can personally 
benefit or not, they are excited 
to be making progress.”. (Of zij – 
PALS – er nu al dan niet persoon-

lijk voordeel uit halen maakt 
niet uit, zij zijn  opgetogen dat 
er vooruitgang wordt gemaakt.). 
Wij hopen dat wij in die geestes-
gesteldheid ook onze PALS in de 
komende tijd goed nieuws zul-
len kunnen voorleggen.  Ooit zal 
die vijand ALS overwonnen wor-
den, daarvan zijn wij vandaag 
meer dan ooit zeker!
Dichterbij ons werkterrein in 
Leuven willen wij onze oproep 
nog eens herhalen naar vrijwil-
ligers / medewerkers, liefst PALS 
zelf om een bestuurlijke taak op 
te nemen. Vrijwilligers in het 
algemeen met jullie specifieke 
kwaliteiten kom ook eens ken-
nismaken.  Wij bieden jullie een 
goed onthaal en zinvol opbou-
wend werk in een team dat ge-
looft in de strijd tegen ALS.  De 
beschikbare jobs variëren van 
secretariaatswerk, vertaalwerk 
of praktische handenarbeid in 
het onderhoud en de bewaring 
van hulpmiddelen.  Vanuit onze 
burelen in Leuven doen wij aan 
promotie en ‘veldwerk’ van al-
lerlei aard.  Kom eens kijken om 
te ontdekken of er ook voor jou 
een taak is weggelegd en breng 
een nieuw stuk zingeving in je 
leven.  Wij danken jullie alle-
maal bij voorbaat.

Hallo,

voorwoord

Geef ALS uw steun! Geef ALS een stem! Geef om ALS! 
Danny
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Dierbare herinneringen

Vanmorgen voelde ik me goed
Dat wilde ik kenbaar maken

Ik keek uit het raam en zag het stralende
Warme zonlicht van de dag

Als ik zou kunnen, ging ik wandelen
Helaas! Lange tochten kan ik niet meer maken

Maar mooie herinneringen heb ik nog wel
Ik sluit mijn ogen en zie in het verleden

Zoveel moois dat me verwondert
Geluk en droefheid waartussen ik kan kiezen

Kies voor geluk, zegt een stem diep in mij
En nu ik deze mooie nieuwe dag begin

Gaan mijn gedachten naar familie en vrienden …
Ik laat de blues niet binnen

Zoveel goede herinneringen, dit moet gezegd
Ik koester deze gedachten en houd me eraan vast
Het leven gaat door, anders dan ik gewend was 

Maar de mooie dingen koesteren
Dat is wat ik wil

Geschreven door Merv Vindevogel in 2003

Wat bijzonder moeilijk is (door Anita Ulli)
Een olifantenhuid moeten hebben

Iedere morgen een zware verantwoordelijkheid
Met nieuwe moed weer op je nemen

Iedere morgen opnieuw het ijs smelten
Dat zich over jouw liefde wil vormen.

De wereld vertwijfeld zien
En toch vrolijk blijven

Onrechtvaardigheden zien en
Er niet van weglopen

Je klein en zwak voelen, maar als het moet
Kracht voor twee hebben

Vechten tegen de donkere kant van het leven
En nooit moe worden

Geschreven door: Anita Ulli
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ratieve ziekten zich ontwikkelen 
en kan ons de nodige aanwijzin-
gen geven om onze patiënten 
op nieuwe manieren te behan-
delen”, zegt senior onderzoeker 
Rosa Rademakers, een neurowe-
tenschapper aan de Mayo Clinic 
campus in Florida. 

De herhalingsuitbreiding komt 
meer dan twee keer zo vaak voor 
als de SOD1 gen in familiale ALS 
en vier keer zo vaak als TDP43, 
FUS, VCP gecombineerd. De iden-
tificatie van deze herhaling en 
de snelle, betrouwbare methode 
voor het screenen van personen 
op herhalingsuitbreiding kan 
direct nuttig zijn omdat het de 
vroegtijdige identificatie toelaat 
van ALS-patiënten met een risico 
van cognitieve stoornissen en 
van FTD-gevallen met een  risico 
van progressieve verlamming. 
De identificatie van de geneti-
sche weefselbeschadigingen die 
veroorzaakt worden door het 
chromosoom 9p21bij  ALS en FTD, 
samen met de hoge frequentie 
ervan, maken het op lange ter-
mijn een ideaal doelwit voor de 
ontwikkeling van geneesmid-
delen gericht op het verbeteren 
van het ziekteproces. “Of het 
pathogene (ziekteverwekkende) 
proces samenhangt met een 
functieverlies waarin de herha-
lingsuitbreiding het bereiken 
van de receptie van het verzon-
den signaal verhindert of dat 
door het genereren van toxisch 
RNA de normale cellulaire pro-
cessen verstoord worden zal 
door verder onderzoek moeten 
uitgewezen worden.”  Voegde 
Traynor er aan toe. “Echter, de 
grote omvang van de uitbrei-
ding en de ligging in een niet-
coderend gebied pleiten eerder 
voor het laatste mechanisme.”

De verstoring van het RNA-me-
tabolisme is reeds aangetoond 
als een belangrijk mechanisme 
in die gevallen met TDP43 en 
FUS mutaties en deze ontdek-

met inbegrip van recente stu-
dies van de genoomwijde associ-
atie (GWA). 

Onderzoekers over de hele we-
reld hebben zich toegelegd op 
het identificeren van de gen-
wijziging en waren daar tot 
nu toe niet in geslaagd. Deze 
hexanucleotide-herhaling werd 
geïdentificeerd met behulp de 
allernieuwste next-generation-
sequencing technologie. “De 
herhaalde uitbreiding was sterk 
geassocieerd met ALS en FTD in 
de Finse bevolking,” zei Dr Tray-
nor.

“Aangezien geen enkele routine-
methode van genetische analyse 
er in slaagde om het genetisch 
defect in dit gebied te vinden, 
vermoedden we dat de stoor-
nis een zeldzame DNA herha-
lingsuitbreiding kon zijn,” aldus 
hoofdonderzoeker Mariely De-
Jesus-Hernandez van het door de 
Mayo Clinic geleide onderzoeks-
team. Dit team vond een DNA-
gebied dat bij gezonde mensen 
normaal slechts 2 tot 23 keer her-
haald wordt maar dat bij ALS- of 
FTD-patiënten van 700 tot 1,600 
keer wordt herhaald. Deze ver-
anderingen werden gevonden 
in bijna 12 procent van de fami-
liale FTD-stalen en in meer dan 
23 procent van de familiale ALS-
stalen die bestudeerd werden 
aan de Mayo Clinic.

Het defect is ook de sterkste ge-
netische risicofactor die tot op 
heden voor de meer algemene, 
niet-erfelijke, sporadische vor-
men van deze ziekten gevonden 
werd. Het werd gevonden in 3 
procent van de sporadische FTD-
stalen en 4 procent van de spo-
radische ALS-stalen in de grote 
klinische patiëntenreeks in de  
Mayo Clinic.

“Deze bevinding kan mogelijk 
tot significante inzichten leiden 
in hoe deze beide neurodegene-

Twee onafhankelijke studies, beide gefi-
nancierd door The ALS Association, heb-
ben een genetische afwijking gevonden 
die, volgens de onderzoekers, de meest 
voorkomende oorzaak is van amyotrofe 
lateraal sclerose (ALS) en frontotemporale 
dementie (FTD). Zoals gemeld in de re-
cente online-uitgave van het wetenschap-
pelijke tijdschrift Neuron, werd een onge-
wone mutatie ontdekt, waarbij een korte 
DNA sekwentie vele malen meer herhaald 
wordt dan bij gezonde personen.

In een studie onder leiding van Bryan J. 
Traynor, MD, van het Laboratorium voor 
Neurogenetica, aan het National Institute 
on Aging werd, met behulp van ‘next ge-
neraton’ sekwentiëring, door het team 
een GGGGCC hexanucleotide herhaling 
geïdentificeerd binnen het niet-coderende 
gebied van een gen op chromosoom 9p21. 
Deze herhaling komt voor bij bijna 50% 
van de familiale ALS gevallen in Finland 
en bij meer dan een derde van de familiale 
gevallen in andere Europese populaties.

De identificatie van dezelfde genetische 
afwijking werd onafhankelijk verkregen 
door een groep aan de Mayo Clinic in Jack-
sonville, Florida geleid door Rosa Radema-
kers, Ph.D. en gepubliceerd in hetzelfde 
tijdschrift. De herhaling van C en G (twee 
van de vier nucleotiden die deel uitmaken 
van de genetische code) werd gevonden in 
een niet-coderend gebied van een gen ge-
naamd C9ORF72, dat geen bekende func-
tie heeft en waarvan de rol in de ziekte een 
raadsel blijft.

“Wij geloven dat de transcriptie van het 
defecte gen in een ‘boodschapper RNA-
molecule’, in het uitgebreid herhaalde 
gedeelte de RNA te strak bindt aan be-
paalde eiwitten, waardoor er klonters ge-
vormd worden in de hersencellen,” aldus 
Dr Rademakers. “Door het binden van deze 
eiwitten kan de abnormale RNA verhinde-
ren dat deze eiwitten hun normale func-
ties in de cel uitoefenen.”

De identificatie van de genetische laesie 
(weefselaantasting) op de chromosoom 
9p21 locatie is een belangrijke mijlpaal in 
het ALS onderzoek. Verschillende studies 
hebben geleid tot de identificatie van deze 
regio gekoppeld aan chromosoom 9p21 

onderzoek
Nieuwe genetische mutatie geïdentificeerd: de meest voorkomende oorzaak 
van FTD en ALS verklaart maar liefst een derde van alle familiale ALS
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den toen de deelnemers aan de 
processen begonnen, hadden de 
onderzoekers toegang tot op-
volgende bloedtesten voor bijna 
200 deelnemers en informatie 
over hoe lang elke patiënt over-
leefde zonder mechanische ven-
tilatie bijstand nodig te hebben. 
Afhangend van het bijzondere 
klinische proces, waren overle-
vingsgegevens beschikbaar voor 
een tot twee jaren na het begin 
van de studie. Terwijl hogere 
basislijn cholesterol niveau’s in 
verband gebracht werden met 
langere overleving, verdween dit 
verband wanneer de resultaten 
gecontroleerd werden voor BMI. 
Zoals verwacht, werd de kortste 
overleving vastgesteld bij onder-
voede of ziekelijk obese patiën-
ten. Maar patiënten met milde 
obesitas hadden de langste over-
leving van gelijk welke BMI groep. 
“Hoewel deze ondervinding ver-
der onderzoek nodig heeft, ver-
onderstellen we dat ze te dan-
ken is aan verhoogde energie-
voorraden die beschikbaar zijn 
voor deze patiënten,” zegt Wills, 
een instructeur van Neurology 
aan de Harvard Medical School. 
“We weten niet of actieve ge-
wichtstoename zou kunnen hel-
pen, maar op dit ogenblik zeg ik 
aan mijn patiënten met ALS dat 
ze kunnen eten wat ze willen.” 

Vertaling: Eric De Keyser

ve ziekte die de motorneuronen 
aantast in het brein en ruggen-
merg. Het afsterven van deze ze-
nuwcellen stopt de overdracht 
van zenuwimpulsen naar de 
spiervezels, wat tot zwakte leidt, 
verlamming en gewoonlijk de 
dood door ademnood. Gedu-
rende het verloop van hun ziek-
te verliezen ALS patiënten ge-
woonlijk meer gewicht dan toe-
geschreven kan worden aan het 
verlies van spiermassa veroor-
zaakt door de vernietiging van 
zenuwen en de eraan gekoppel-
de spierinactiviteit. Studies heb-
ben aangetoond dat ALS patiën-
ten meer calorieën verbruiken 
dan verwacht zou worden van 
hun beperkte fysieke activiteit. 
Het mechanisme voor deze me-
tabolische verandering is echter 
voorlopig onbekend.   
Een eerdere kleine studie ver-
onderstelde dat ALS patiën-
ten met een hoger niveau aan 
laag-dichte lipoproteïnen (LDL) 
in verband met hoog-dichte li-
poproteïnen (HDL) langer zou-
den kunnen leven. Om dit ver-
band te testen in een bredere 
patiëntengroep, heeft het MGH 
team gegevens geanalyseerd 
op meer dan 400 patiënten die 
hadden deelgenomen in drie 
klinische processen van potenti-
ele ALS geneesmiddelen. Samen 
met de resultaten van initiële 
bloedtesten, die genomen wer-

Mike Morrison 
Massachusetts General Hospital 

Een Mass. General studie ontdekt dat over-
leving voorspeld wordt door body mass 
index, niet door lipidenniveau. Patiënten 
met amyotrofische laterale sclerose (ALS), 
ook bekend als ziekte van Lou Gehrig, kun-
nen een uitzondering vormen op de regel 
dat kampen met overgewicht een gevaar 
voor de gezondheid is. In een retrospec-
tieve studie van meer dan 400 patiënten, 
ontdekten onderzoekers aan het Massa-
chusetts General Hospital (MGH) dat zij 
die mild obees waren langer overleefden 
dan zij die een gewoon gewicht, onderge-
wicht of zelfs overgewicht hadden. De stu-
die zal verschijnen in het blad Muscle & 
Nerve en werd reeds online gepubliceerd. 
“We weten al lang dat ondergewicht de 
overleving van ALS patiënten inkort, en 
verschillende studies in een dierenmodel 
hebben aangetoond dat winst aan ge-
wicht in verband gebracht wordt met stij-
gende overleving,” zegt Anne-Marie Wills, 
MD, MPH, van het MGH Neurology Clinical 
Trials Unit, senior auteur van het verslag. 
“Onze studie was bedoeld om te onderzoe-
ken hoe cholesterol niveau’s de overleving 
beïnvloeden. We waren verrast te ontdek-
ken dat body mass index of BMI - een maat 
voor gewicht in verhouding tot grootte- 
een groot verschil maakte in overleving. 
Patiënten met een BMI van 30 tot 35, die 
als mild klinisch obees beschouwd zouden 
worden, leefden het langst; en patiënten 
die overgewicht vertoonden, met een BMI 
van 25 tot 30, leefden het tweede langst.” 
ALS is een progressieve neurodegeneratie-

Milde obesitas schijnt overleving bij ALS patiënten te verbeteren

Biogen studie met dexpramipexole
Door het overweldigend succes van de dexpramipexole studie is het aantal Patienten nodig voor de studie ongeveer 
twee maanden vroeger dan verwacht gehaald.  Dit succes had/heeft een keerzijde Biogen meld dat ze  Patienten 
moeten teleurstellen hebben.  Ze zijn zich er echt van bewust maar ze moeten zich houden aan de regels van de cli-
nical research. Zij mochten in dit stadium van het onderzoek 804 Patienten behandelen met het product.  Daarover 
was een overeenkomst met FDA en EMEA.  Voor meer informative raadpleeg de websitepagina ALS-trials.

king levert verder bewijs voor een ver-
stoord RNA-metabolisme als een belang-
rijke onderliggende sleutel orzaak van de 
ziekte.

“Dit is enorm spannend”, aldus de ALS As-
sociation hoofdwetenschapper Dr Lucie 
Bruijn, Ph.D. “Deze bevindingen zullen een 
aanzienlijk invloed hebben op het veld zo-
dra we meer beginnen te begrijpen over 
de gevolgen van deze veranderingen op 

het ziekteproces. Het zal ons in-
zicht in FTD en ALS bevorderen, 
mogelijk een diagnose instru-
ment opleveren en de ontwikke-
ling van nieuwe therapeutische 
benaderingen mogelijk maken.”

Dr. Traynors team werd gefinan-
cierd door The ALS Association’s 
Abendroth ALS Genetic Discove-
ry Fund, met aanvullende finan-

ciering van het Robert Packard 
Instituut voor ALS onderzoek 
aan Johns Hopkins. Dr Radema-
kers’ team werd gefinancierd 
door de The ALS Association in 
Florida Chapter en Richard Es-
sey. Beide onderzoeken werden 
gefinancierd door het National 
Institute on Aging en het Na-
tional Institute on Neurological 
Diseases and Stroke.
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verantwoordelijke auteur Tee-
pu Siddique, M.D., De Les Tur-
ner vereniging/ Herbert C. 
Wenske Professor van het Davee 
departement van Neurologie en 
clinical Neurosciences instituut 
aan de Northwestern’s Feinberg 
School en neurologist aan het 
Northwestern Memorial Hos-
pital. We kunnen nu testen op 
middelen die de proteïnenbaan 
regelen of optimaliseren, zodat 
het proces normaal zal kunnen 
functioneren.
Deze doorbraak is zeer gedetail-
leerd uitgeschreven en gepubli-
ceerd in de laatste uitgave van 
Nature. 

Vertaling: Nathalie 

Bron: Les Turner ALS Foundation

zijn werk niet. Het resultaat is 
dat de beschadigde proteïnen 
en ubiquilin 2 zich opstapelen 
in de motor neuronen van het 
ruggenmerg en de hersenen. 
De opgestapelde proteïnen lij-
ken op verdraaide strengen 
draad en veroorzaken het af-
sterven van de neuronen. De 
cel houdt niet meer stand, kan 
zich niet meer herstellen en ge-
raakt onherstelbaar beschadigd. 
Deze storing vertoont zich in alle 
drie de vormen van ALS: de erfe-
lijke vorm; de niet erfelijke vorm 
maar sporadisch voorkomend; 
de vorm die de hersenen aan-
tast en dementie veroorzaakt.
“Dit opent geheel nieuwe per-
spectieven naar de effectieve 
behandeling van ALS” zei de 

Het onderliggend ziekteproces van ALS 
(ook gekend als de ziekte van Lou Gehrig) 
een fatale neurodegeneratieve ziekte die 
totale verlamming van de patiënt tot ge-
volg heeft, is door wetenschappers lang 
ontweken. Daardoor is er geen ontwikke-
ling van effectieve therapie tot stand ge-
komen. Niettemin is er een nieuwe studie 
van de stichting onderzoeker Dr. Teepu 
Siddique en zijn team die een gemeen-
schappelijke oorzaak van alle vormen van 
ALS voor het eerst hebben geïdentificeerd.
De basis van de storing is een defecte pro-
teïne ‘recycling systeem’ in de neuronen 
van het ruggenmerg en de hersenen. De 
proteine, ubiquilin 2, heeft de moeilijke 
taak de gerecycleerde, beschadigde of ver-
keerd ontplooide proteïnen in motor en 
corticale neuronen af te sluiten om op-
nieuw te worden verwerkt.
Bij patiënten met ALS doet ubiquilin 2 

onderzoek
Grote Doorbraak in ALS onderzoek 
Onderzoekers ontdekken gemeenschappelijke oorzaak van alle vormen van ALS

VEGF regelt chemo-attractie van commissural axonen  
via zijn receptor Flk 1
Neuron (multicenterstudie  
Prof. P. Carmeliet en Prof. F. Charron)

Samenvatting

Groeiende axonen (uitloper van neuron) 
worden naar hun einddoel geleid door 
attractieve (aantrekkende, positieve) en 
repulsieve (afstotende, negatieve) signa-
len. Bij de embryonale ontwikkeling van 
het ruggenmerg geleiden Netrin-1 (ei-
wit, genoemd naar het Sanskriet-woord 
“Netr”: degene die geleidt) en Shh (Sonic 
hedgehog homolog-eiwit) de commissu-
ral axonen(verbindingsaxonen) naar de 
middellijn. De gecombineerde inhibitie 
van hun activiteit op de commissural axo-
nen schakelen echter niet volledig de ge-
leiding naar de bodemplaat uit, wat doet 
vermoeden dat er nog bijkomende signa-
len bestaan. In deze studie tonen wij dat 
het prototype VEGF (vascular endothelial 
growth factor) gesecreteerd wordt door 
de bodemplaat en een chemo-attractant 
(chemische aantrekking) is voor com-

missural axonen in vitro en in 
vivo. Inactivatie van dit VEGF 
in de grondplaat of van zijn re-
ceptor Flk1 (foetal liver kinase 
1) in de commissural axonen 
veroorzaakt geleidingsstoor-
nissen terwijl Flk1 blokkade de 
omzetting naar VEGF inhibeert 
in vitro. Zoals Shh en Netrin-1 
zal ook VEGF-geleiding de acti-
viteit van de Src-family kinasen 
nodig hebben. Onze resultaten 
bewijzen dat VEGF en Flk1 een 
nieuw ligand/receptor-paar is 
in de controle van de geleiding 
in commissural axonen.

Resultaten en discussie

Gedurende de vorming van het 
zenuwstelsel reageren de axo-
nen op attractieve (aantrek-
kende, positieve) of repulsieve 
(afstotende, negatieve) gelei-
dingssignalen om naar hun 

eindbestemming te groeien. 
Alleen een klein aantal gelei-
dingssignalen werden tot nu 
toe geïdentificeerd, waardoor 
we besluiten dat er nog bijko-
mende signalen moeten ont-
dekt worden. Een goed gekend 
studiemodel voor de axonge-
leiding is de voorhoorn-mid-
dellijn van het ruggenmerg. 
Bij de ontwikkeling versturen 
commissural neurons (verbin-
dingsneuronen), gelocaliseerd 
in de achterhoorn van het rug-
genmerg, axonen naar en zelfs 
doorheen de bodemplaat, een 
gespecialiseerde structuur op 
de ventrale (voorste) middellijn 
die werkt als een tussenschakel 
bij de beïnvloeding van de com-
missural axonen in positieve of 
negatieve zin. Het eerste mid-
dellijn-signaal Netrin-1 heeft 
twee verschillende activiteiten 
op de precrossing commissural 
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axonen: het stimuleert de groei en ge-
leidt de axonen naar de bodemplaat. Deze 
precrossing commissural axonen worden 
ook geleid door Shh dat chemoattractief 
is op de commissural axonen zonder ech-
ter hun groei te stimuleren. Alhoewel Shh 
en Netrin-1 dienen voor de normale gelei-
ding van de commissural axonen is het 
toch boeiend te zien dat, wanneer dorsale 
(achterste) ruggenmerg explanten (stuk-
jes weefsel) in contact komen met Netrin-
1-deficiente bodemplaten samen met 
Shh-inhibitoren, er toch nog commissural 
axonen aangetrokken worden. Dit doet 
vermoeden dat de bodemplaat nog ande-
re chemische attractiestoffen dan Shh en 
Netrin-1 bevat. Deze zijn echter nog niet 
gekend. Toch groeit de evidentie dat VEGF-
A een sleutelrol speelt in het zenuwstelsel, 
namelijk groei, migratie, differentiatie en 
overleving van de neuroblasten (primi-
tieve zenuwcel die nadien ontwikkelt tot 
neuron of gliacel)
VEGF werkt via Flk1 als een chemische aan-
trekking van de bodemplaat voor commis-
sural axonen en is dus een nieuw ligand/

receptor-paar dat de commis-
sural axonen geleidt. Precros-
sing commissural axonen indu-
ceren kleine hoeveelheden Flk1 
die zich binden met VEGF welke 
dus via Flk1 chemisch attractief 
is voor commissural axonen.. 
Flk1 is dus noodzakelijk voor de 
geleiding van commissural axo-
nen in vivo. Bodemplaat-afhan-
kelijke geleidingssignalen zoals 
Netrin-1 en Shh induceren locale 
wijzigingen ter hoogte van de 
groeiconus (uiteinde van axon) 
op een onafhankelijke trans-
criptiewijze ( van RNA mollecu-
len op DNA-matrix) 
Src family kinasen (SFKs)-genen 
komen tussen in de axongelei-
ding door VEGF. VEGF activeert 
SKFs in de commissural neu-
ronen en deze SKFs-activiteit 
is op haar beurt nodig voor de 
VEGF-gemedieerde commis-
sural axonen geleiding. VEGF 
was oorspronkelijk bekend als 

een angiogenetische (bloedvat-
vormende) factor. Bijkomende 
studies vonden echter dat deze 
factor ook direct neuronen kan 
beïnvloeden onafhankelijk van 
zijn angiogenetische activiteit. 
In de (embryogenetische) ont-
wikkeling van het ruggenmerg 
regelt VEGF de vorming van de 
neurovasculaire plexus en ook 
de bloedvaten vanaf deze plexus 
naar de avasculaire neuronale 
buis; alhoewel de vascularisatie 
van de neuronale buis gebeurt 
gelijktijdig met de middellijn-
overschrijding van commissural 
axonen, tonen onze studies van 
de Flk1 inactivatie aan dat VEGF 
chemo-attactie vertoont van 
deze axonen onafhankelijk van 
enige vasculaire VEGF-activiteit. 
Deze studie is de eerste publica-
tie van deze bevindingen.

Vertaling: Willy Roesems

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 fiscaal 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, fiets, zwem,.... doneer per km die 
je aflegt, per baantje dat je trekt voor onderzoek naar 
de ziekte ALS. Betrek je vrienden en familie erbij.

–  Op jouw 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  
donateuren de gerichte bestemming van de ingeza-
melde financiële steun. Onder het motto ‘A cure for ALS’ 
wordt deze ondersteuning vanuit het ALS Onderzoeks-
fonds 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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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 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 het secretariaat 016 23 95 82

Op deze manier hoeven wij geen onnodige 
kosten te maken.

Soroptimist International is de grootste wereldwijde orga-
nisatie van werkende vrouwen die door acties en projecten 
op regionaal, nationaal en internationaal gebied de (rechts)
positie van vrouwen en meisjes probeert te verbeteren. 
De voorzitster van de club kiest samen met haar bestuur 
van welke projecten er gedurende 2 jaar zal gewerkt wor-
den. Leen Braeckman, voorzitter van Club Gent koos voor 
steun aan de ALS-Liga.

Soroptimist club Gent organiseert enerzijds  een aantal 
kleinere activiteiten die geld opbrengen maar heeft de 
laatste jaren vooral naambekendheid gekregen door het 
organiseren van 2 grotere evenementen:  filmmatinée 
met brunch en het bridgetornooi. De opbrengst van deze 
2 evenementen zou  integraal naar de ALS-Liga gaan. 
Geld inzamelen is de dag van vandaag niet evident maar 
toch is Soroptimist club Gent erin geslaagd om voor de 
ALS-Liga een recordbedrag in te zamelen! 

Het organiseren van dergelijke activiteiten vraagt maan-
den voorbereiding.
Op 21/11/2010 stonden de leden van Soroptimist club 
Gent klaar om de 85 aanwezigen te laten genieten van de 
voorstelling ‘Coco avant Chanel’. De film werd heel erg ge-
smaakt maar ook  het ontbijt- en dessertenbuffet nadien. 

Op 06/02/2011 volgde het grootste evenement: Soropti-
mist International  Club Gent organiseerde voor de derde 
keer op rij een bridgetornooi met een mooie prijzentafel, 
174 deelnemers speelden bridge op 2 niveau’s. 
De taken werden verdeeld en een aantal leden van de 

club spanden zich in om sponsors te zoeken, mooie prij-
zen te verzamelen, uitnodigingen opmaken, logo’s ver-
werken, plannen van het tornooi zelf, catering, klaarzet-
ten en opruimen van de zaal,…
De reacties nadien waren lovend, de opbrengst veelbelo-
vend! De voorzitter mag terecht fier zijn op haar club om 
zoveel inzet!

Het uiteindelijke resultaat van 15.000 euro werd op 
27/06/2011 overhandigd aan Danny Reviers, voorzitter 
van de ALS-Liga en zijn echtgenote Mia Mahy. 

Soroptimist club Gent was vereerd dat zij persoonlijk de 
cheque in ontvangst mochten nemen!  Club Gent wenst 
de ALS-Liga maar ook Danny en Mia in het bijzonder nog 
veel succes toe in het ondersteunen op alle vlakken van 
de ALS-patiënten.

Kaat Vanden Borre

Activiteiten gepland door de Soroptimist club Gent  
ten voordele van de ALS-Liga

1207 
dokters van wacht beschikbaar bij nat‚nale 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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‹Quand on n’a que l’amour
Het zomerde in Sint-Denijs... een apotheose van 
vijftien jaar benefietconcerten voor de Belgische ALS-liga!
Opnieuw dat stemmige kerkje, zeshonderd aanwezi-
gen, een adembenemende stilte en ontroering voor de 
intieme dialoog tussen de piano en Janusz Olejniczak, 
de pianist uit The pianist  van Polanski, die hiermee 
voor de vijfde maal een benefietconcert voor ons ver-
zorgde. En mét een recordopbrengst : mede dankzij de 
extra gulle bijdrage van een aantal sponsors ter gele-
genheid van deze jubileumeditie bedraagt de totale op-
brengst van deze concertavond een ruime 20.000 euro. 
Toen in 1997 Roland Remmerie, zelf ALS-patient, zo ac-
tief meewerkte aan het eerste Zomerconcert in Sint-De-
nijs, konden wij nooit vermoeden dat die concerten zo’n 
hoge vlucht zouden nemen...
Ook deze avond was weer een belevenis van onzegba-
re schoonheid en warmte.Warmte en vriendschap die 
haar uitdrukking kreeg in een verrassing na het laat-

ste bisnummer: tekstblaadjes werden vliegensvlug 
uitgedeeld, Janusz zette zich weer aan de piano, een 
vriend-zanger kwam erbij staan, de inleiding werd ge-
speeld en zeshonderd aanwezigen zongen... Quand on 
n’a que l’amour, van Jacques Brel. Hier en daar werd een 
traan weggepinkt...een moment van diepe ontroering. 
Wij brachten het als eerbetoon aan de mensen van de 
ALS-liga, de patiënten en hun families.

Ginette Remmerie-Claerhout en Lieve Vandenhende-Vervisch

Twee dagen na het concert vonden we dit in de brie-
venbus. Mooie woorden van één van de aanwezigen! 
We voegen deze tekst graag aan ons verslag toe.

Wat we hoorden - De kracht van levende muziek

Zondagmiddag, 26 juni. Geen radio, geen beeld, rust na 
de noen, en wolken die breken. 
De avond voordien was meer dan geslaagd. Daar had-
den wij geen verdienste aan, wel de organisatoren van 
een recital ten voordele van mensen die lijden aan ALS, 
de neurologische ziekte waarover afgelopen dagen een 
spot, een harde spot was te horen op de radio...
Het geeft iets wrangs dat we dan van een geslaagde 
avond gewagen, maar toch, hoe sterk pianomuziek kan 
klinken, liet mijn jongere broer zien, die de spraak ont-

beert en er toch merkbaar van genoot. Mensen leven niet 
om te lijden, maar  - zoals Lucretius schreef -  lijden mag 
ons het genot van onze zintuigen niet ontnemen noch 
beletten dat we onze zegeningen tellen. 
Buiten in de tuin komen de klanken van de piano 
terug,hoor ik opnieuw die bladzijden uit de “Années de 
Pélerinage” van Franz Liszt, klinkt het arioso uit Beeth-

ovens sonate voor klavier no 31 (opus 110) weer op en de 
hele avond komt weer tot leven. 
Ik had al van Janusz Olejniczak gehoord en van Polanski’s 
film The Pianist hadden we vooral de overlevingsdrang in 
barre, uitzichtloze tijd meegedragen. De pianist die we 
hoorden had de hele musicscore ingespeeld…   
Levende muziek, ook al ging er een dag overheen, blijft 
een kracht behouden die de beste opnames niet vermo-
gen mee te brengen. 
Wie in zo een kerkje Janusz Olejniczak hoort spelen, er-
vaart dat die muziek ooit hedendaags was en dat vooral 
de uitvoering zelf van zo een invloed kan zijn. Niet zozeer 
de perfectie telt, maar de authentieke bewogenheid, die 
maakt  dat muziek diep kan raken.
In het programmaboekje en de openingswoorden van 
Lieve komt een verwijzing voor naar de Brits-Joodse his-
toricus Tony Judt (1948-2010) en zijn laatste boek De ge-
heugenhut, geschreven in de twee jaar dat hij leed aan 
ALS. Hij wist nog net enkele belangwekkende publicaties 
te brengen, over de vergeten twintigste eeuw, in dat deel 
van Europa dat bij ons in het Westen onbekend is en die 
de Poolse Janusz Olejniczak voor een deel beleefde en 
met zich meedraagt. In De geheugenhut reflecteert Judt 
ook over zijn ziekte, waarvoor de avond was ingericht. 
En dan, voor we konden zeggen, God zij dank, we zitten 
weer in de drank, gebeurde nog iets heel bijzonders: de 
600 mensen in het kerkje zongen samen Quand on n’a 
que l’amour… Juist! Van de goede oude Brel: met slechts de 
liefde  die ons beroert, verstrooit, van zinnen berooft en ons 
overweldigt, met slechts de kracht van die liefde, vrienden, 
dragen we de hele wereld! Een heel aangrijpend moment.
Het was een avond die men meedraagt, omdat de bele-
venis nergens opgepept is. De muziek klonk en raakte 
ons, het lied zongen we, de babbel volgde en we laafden 
ons aan wijn en hapjes. Een ervaring die we niet hadden 
gekend, hadden we niet de rit naar Sint-Denijs gemaakt, 
daar dicht bij Kortrijk...

Bart, Brugge 26 juni 2011

Verslag: 15e ‘t Zomert in Sint-Denijs - zaterdag 25 juni
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Mobility by Olivier
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Aktieve rolstoel

Sta-op rolstoel

Elektrische rolstoel

Armondersteuning

Doorbreek de kloof tussen u en uw huis... 
Kies voor de oplossing van ThyssenKrupp Monolift 
en uw ganse woning wordt weer toegankelijk.
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Platformliften Huisliften Trapliften

0800 12 697
Bel gratis

24u/24, 7d/7

info@thyssenkruppmonolift.be
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Na 9 maanden van voorbereiding was het eindelijk zo-
ver: op 9 september 2011 ging voor de derde keer het 
Dubbelconcert door ten voordele van de ALS-Liga.

Dankzij de gastvrijheid van pastoor Albert Devloo en de 
kerkfabriek van de Sint-Bernardusparochie kon dit con-
cert doorgaan in de gezellige Sint-Bernarduskerk.

Zoals de vorige edities waren het Salonorkest Pana-
che, onder leiding van Dirk Boehme, en stadsbeiaardier 
Els Debevere op kamerbeiaard de muzikanten voor die 
avond.

“Na de verwelkoming en het voorwoord door Luc  Boe-
hme, opende de dirigent van Panache, Dirk Boehme, het 
concert met het lied “ Moeder Mijn “ daarbij begeleid door 
Els Debevere op de kamerbeiaard. Bij dat ene lied is het 
trouwens niet gebleven. Het programma voorzag muziek 
gebracht door Panache, de beiaard solo, en beiden samen 
telkens ingeleid door de dirigent, met hier en daar een 
kwinkslag zoals van hem verwacht door het publiek. Op 
het einde kwam er, hoe kan het anders, een bisnummer 
en dat het publiek genoten had bewijst de staande ovatie. 
Een pluim voor Panache en Els Debevere!”

De mooie muziek en de prachtige verlichting zorgden 
voor een hartverwarmende avond. “Ook werd het woord 
verleend aan de heer Burgemeester en met hem dankt de 
ALS liga alle medewerkers aan die prachtige avond”. Na 
afloop keerde iedereen met een gelukkig gevoel huis-
waarts.

Hier volgen enkele reacties van aanwezigen:
“Proficiat, dank je wel, chapeau voor gisteravond.  Wij heb-
ben genoten, het was prachtig, zowel de muziekkeuze, het 
samenspel orkest – beiaard als de belichting.
Het eerste liedje deed me aan mijn vader denken, want 
hij zong dat vroeger op de zangcrochet (is wel voor mijn 

tijd maar altijd horen vertellen) maar hij zong het ook op 
familiefeesten langs moeders kant. Ik heb het meerdere 
keren gehoord  ‘Kloostertuinen’ deed mij denken aan mijn 
broer, die dat op een LP had. Wij hebben dat stuk toch ver-
schillende malen beluisterd op een installatie, dat was 
dan telkens een referentiestuk om te weten of de boxen 
van goede kwaliteit waren. Gisteren, met de beiaard, 
klonk het nog veel mooier, werkelijk de beste kwaliteit die 
ik al ooit gehoord heb”

“Wanneer brengen jullie een CD uit van dit concert? We 
zouden die zeker kopen!”

“Dit concert is het beste van de drie dubbelconcerten! De 
muziekkeuze was fantastisch, het samenspel orkest en 
beiaard klonk magnifiek! Het was een prachtige avond!”
“Net als de vorige keren was het Derde Dubbelconcert een 
muzikale topper met mooie en gekende melodieën, en een 
klankvol samenspel van het orkest met de beiaard. 

De receptie werd in de kerk gehouden. Voor de aanwezi-
gen was er nog een verrassing (doosje met pralines). Dank 
zij de opkomst en de sponsoring kan een mooie cheque 
aan de liga overgemaakt worden. Het was voor mij een 
zeer ontspannende avond!”

Verslag: Luc Boehme

Dubbelconcert salonorkest Panache en beiaardier Els Debevere
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KLERKEN- Sedert 5 jaar organiseert fietsclub ‘De Heuvelrij-
ders’ jaarlijks een memorial. Deze keer was het evenement 
ook nog voorzien van een optreden & afterparty. Een spe-
ciale editie omdat de opbrengst van het evenement bijna 
volledig naar de ALS-liga ging.

Wielerclub ‘De Heuvelrijders’ telt momenteel 72 leden, 
zowel jong als oud en is gevestigd in het Covemaecker-
spand nabij het Coppensplein. Iedere zondagvoormid-
dag vindt de wekelijkse clubuitstap plaats. Maar dat is 
niet het enige wat de fietsclub organiseert. Zo is er ook 
nog onder meer een jaarlijkse BBQ, de kermiskoers in sa-
menwerking met Hogerop, een rit naar het zusterdorp 
Clerques te Frankrijk en natuurlijk de memorial.

De memorial die plaats vond op zaterdag 20 augustus 
onderscheidde zich van de rest doordat bijna alles opge-

dragen werd aan het goede doel. De ALS-liga is de eni-
ge patiëntenvereniging in België die zich inzet voor de 
ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. De aftakeling 
komt door het afsterven van de motorische zenuwcellen 
in de hersenstam en het ruggenmerg. Jaarlijks overlijden 
meer dan 200 mensen aan deze aandoening. Een orga-
nisatie die Hans Vanlerberghe, clubsecretaris sinds 2001, 
nauw aan het hart ligt.

Dit was een belofte aan mijn broer en de voormalige 
clubsecretaris

Hedwig Debusschere, overleden in 2006, was pas 44 jaar 
toen hij stierf aan de ziekte ALS, hij was de vorige clubse-
cretaris van ‘De Heuvelrijders’. Ook Patrick Vanlerberghe, 
broer van huidig clubsecretaris Hans Vanlerberghe, on-
derging op 52-jarige leeftijd hetzelfde lot. De memorial 
was dan ook een mooi gebaar aan zowel Hedwig, Patrick 
en de liga.

Het evenement lokte maar liefst 600 deelnemers en was 
zowel op sportief en muzikaal vlak een succes. Op zater-
dag 20 augustus was er de rit die speciaal uitgestippeld 
werd zoals Hedwig het altijd graag deed. Er werd vertrok-
ken richting Houthulst, Staden, Wervik, Komen, Mesen 
en de tour ging zo verder langs Heuvelland tot tegen de 
Franse grens. Zo werden 9 deelgemeentes doorkruist. Er 
waren verschillende afstanden van 30, 60 en 115 km. Ook 
’s avonds werd een voltreffer dankzij het ‘t Westvlams Ge-
miengeld Vintekoor’ en Deejay Tommy van Maestrosound.
Voor wie meer info wil over de ziekte ALS kan steeds te-
recht op de site www.alsliga.be.

(BCK)

SCALA in de opera
4 februari 2012

Het spektakel “Scala in de Opera Gent” start om 19u45 en is een optreden van Scala met 
25 zangeressen onder begeleiding van Steven en Stijn Kolacny, met piano, drum/percussie, 

multitrack, liveband, eigen belichting & laser, prachtige projecties & decors. 

De integrale opbrengst hiervan wordt geschonken aan de ALS Liga

Meer informatie op www.ALSLIGA.be 

‘Eerbetoon aan mijn broer’
5de Memorial Hedwig Debusschere Classic was een succes
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De ALS Liga vzw verkoopt versch·lende soorten gadgets die aangeboden worden op 
allerlei evenementen waarop wij vertegenwoordigd zijn.

Ten voordele van de ALS Liga vzw werden deze kaarten 
samengesteld door twee ALS patiënten zonder handfunctie 
maar wel dmv hoogtechnologische computerapparatuur.

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



[14]

Claude Fifi uit Mol was een kranige, sportieve man die 
werkte als vertegenwoordiger bij een firma in werk-
kleding. Hij speelde petanque, reed graag met de auto 
en leefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  
In september 2010 stelde Claude vast dat hij bepaalde 
klanken nog maar met moeite kon uitspreken. Omdat 
hij in die tijd ook antidepressiva slikte, werd eerst de oor-
zaak bij deze medicatie gelegd. Bij verslechtering gingen 
Claude en Mia uiteindelijk naar Leuven waar ze bij Profes-
sor Robberecht terecht kwamen. Na diverse onderzoeken 
vertelde de dokter hem dat hij aan ALS leed – een ziekte 
waarvan noch Claude noch Mia ooit van hadden gehoord.  
Er werd echter niet bij gezegd dat de ziekte terminaal was. 
Als prognose kregen zij twee jaar gesuggereerd. 

Claude probeerde de gekregen prognose te verdrin-
gen en zo goed mogelijk zijn leven verder te zet-
ten. Maar zijn mogelijkheden verminderden zien-
derogen. Na een half jaar kon hij niet meer eten, 
spreken of drinken en er werd een maagsonde aangelegd. 
Om te communiceren had Mia een ABC-bord gemaakt 
waarop hij de letters kon aanduiden. Om te kunnen ro-
ken, zette hij een zwemmersclip op de neus zodat hij nog 
een trekje kon nemen van zijn geliefde sigaret. Toen het 
op een dag mooi weer was en hij zin had in een biertje, 
kwam Mia op het idee bier in te vriezen zodat hij een 
blokje in de mond kon nemen. Dat deed ze ook met cho-

comelk en martini. Het deed 
goed om een vertrouwde 
smaak opnieuw in de mond te 
kunnen hebben. 

In Leuven werden zij doorver-
wezen naar de ALS-liga waar zij 
een goed gesprek hadden met 
Mia en Danny en waar zij een 
spraakcomputer kregen. Claude volgde alle ontwikkelin-
gen op de ALS-website. Zo ging het leven langzaam verder 
met de dagelijkse moeilijkheden en de mogelijkheden die 
telkens minder en minder werden. Soms stelde zich het pro-
bleem van de levenskwaliteit en rees de vraag of dit leven 
nog de moeite waard was. Maar de bezoekjes van de kin-
deren en de kleinkinderen, daar keek Claude toch naar uit.  
Het huwelijk van zijn zoon was zo’n moment waar hij bij wil-
de zijn en dat lukte hem ook. Of het verjaardagsfeest van de 
kleinzoon dat gevierd werd in een speeltuin. In de rolstoel 
werd Claude erheen gebracht en hij genoot van de warme 
zonnestralen en het verkoelende water over zijn gezicht.  
Maar toen die feesten  voorbij waren, gaf hij soms aan 
dat het niet meer hoefde. De dag na het verjaardagsfeest 
kreeg hij zodanige ademhalingsproblemen dat hij naar 
de spoedafdeling van het plaatselijke ziekenhuis werd ge-
bracht. Mia had het gevoel dat men daar nauwelijks wist 
wat ALS inhield en toen een spoedarts Mia wat verwijtend 
zei dat Claude ‘toch nog een flinke man was’, brak er iets in 
haar. Uiteindelijk werd hij naar Leuven gevoerd en kreeg 
hij een zuurstofmasker en morfine toegediend. 

Mia, die  maandenlang onder zware stress had geleefd, 
besefte toen nog niet dat het einde nabij was. Op de laat-
ste dag keek Claude vanuit zijn ziekenbed naar de voet-
balmatch België-Turkije, maar op zijn letterbord wees 
hij haar de letters M en G aan. Hij bedoelde : “Morgen, 
morgen zal het gedaan zijn”. En dat was ook zo. Hij sliep 
definitief in op 4 juni 2011. 

Mia kijkt met veel emoties terug op de voorbije moei-
lijke maar soms ook mooie maanden. Claude is door 
een diep dal gegaan. Hij heeft vaak geweend en ge-
huild. Hij wilde geen bezoek, zelfs niet van goede vrien-
den en als er familie kwam, trok hij zich terug in de 
slaapkamer. Mia vraagt zich soms af waarom het me-
disch personeel haar in het ongewisse heeft gelaten. 
‘Als ik had geweten dat het einde zo nabij was, had 
ik nog meer bepaalde dingen kunnen doen of zeg-
gen!’, is een gedachte die haar dikwijls bezig houdt.  
Maar tevens denkt ze met een warm gevoel aan die dag 
dat er werd aangebeld aan de deur – Mia was die dag 
jarig – en er een grote bos rozen werd afgeleverd terwijl 
Claude haar glunderend aankeek. Daar was hij toch nog 
maar in geslaagd om die voor haar te bestellen!  Een ca-
deau als blijk van zijn liefde voor haar maar wellicht ook 
als dank voor het delen van het leed en het samen door-
staan van die laatste moeilijke maanden. 

Gesprek met Mia Thijs, vrouw van PALS Claude Fifi

www.handicare.be

Maak kennis met

A L E X
www.mijnalex.be
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ALS Broer…
Het miezerde melancholie op deze late novemberdag. 
De treurwilg boog zich over de graven om ze te bescher-
men tegen de opdringerigheid van de levenden.  Markus 
ging naar het graf van zijn vader en zijn broer. Het was 
zijn gewoonte om elk jaar naar het kerkhof te gaan om 
zijn broer te groeten, maar dan het liefst op dagen dat 
het kerkhof leeg was. De eerder holle traditie om met Al-
lerheiligen het graf te bezoeken en op te fleuren stootte 
hem af. Zelfs op deze dag was schone schijn soms sterker 
dan de pijn om wie er niet meer was. 

Staande voor het sobere graf liet Markus de tijd terugko-
men en dacht hij aan zoveel jaren samen naar school. Hij 
had het niet altijd leuk gevonden voor zijn jongere broer 
te moeten instaan op school, ervoor verantwoordelijk te 
zijn als het misging. Zoals op die eerste, uitgeregende 
dag in september toen Bert voor het eerst naar de grote 
school ging en Markus met vrienden was teruggekomen 
in plaats van met zijn broer. Daar had hij zich schuldig 
om gevoeld.

Markus miste Bert, geboren op een sinterklaasdag. Een 
mooi geschenk voor een vierjarig kind. Hij miste niet 
zozeer Berts technische vaardigheid die Markus vreemd 
was. Bert sleutelde al wat gebroken was recht en laste 
het tot perfectie. Hij miste vooral  het samenzijn, zijn ge-
luk, zijn vrede met wat komen moest, Berts liefde voor 
zijn gezin, het geluk dat hem uiteindelijk maar kort ge-
gund zou zijn. 
Zo close waren ze en toch zo verschillend. Als kind wor-
den verschillen uitvergroot maar eens volwassen gewor-
den kunnen die verschillen uitgroeien tot complementa-
riteit. Wat betekent het een broer, een zus te hebben? Ie-
der gaat zijn eigen weg en toch komen wegen soms weer 
samen, voor even, bij vreugde en bij verdriet rondom een 
tafel, gedekt met herinneringen.

Jaren terug – sommige herinneringen blijven met elk 
detail in je geheugen gegrift, - kwam de onheilstelefoon, 
met de in verwarring gesmoorde stem van zijn zus dat 
er iets gaande was, maar wat? Markus kreeg het eerlijke 
verhaal te horen hoe Berts lichaam hem langzaam in de 
steek zou laten tot alleen nog de scherpe geest zou over-
blijven. 

Markus herinnerde zich hoe hij gedurende de lange te-
rugweg in de auto verdoofd was door het nieuws. Hij be-
trapte er zich op dat hij ook dacht aan wat dat voor hem 
zou betekenen. Hoe zou hij zijn broer onder ogen komen 
nu hij het wist? Hoe zou het zijn elkaar de eerste keer 
te ontmoeten in de wetenschap van een beperkte, voor-
spelbare toekomst? ALS. Van die ziekte had hij nog nooit 
gehoord en hij zou er nooit (willen?) in slagen te onthou-
den waar die Engelse afkorting voor stond. Misschien 
voor iets als ‘nog kort te leven’…Veertig nog maar… Een 
moedige vrouw, fijne kinderen, wat nu?

Vreemd genoeg viel die eerste keer mee. Bert had een fa-
miliefeest georganiseerd, het eerste in een lange reeks. 
Nog altijd gaan de feesten door waarbij Bert de eerste 
afwezige werd. Hij zou de verhalen missen van zoveel 
kinderen en kleinkinderen… Markus vindt familiefees-
ten noodzakelijke herinneringen om te weten waar je 
vandaan komt, bij wie je hoort, maar tevens ook bronnen 
van melancholie…

Die eerste keer erna: Markus ziet het nog voor zich. Zijn 
broer - er was van de ziekte nog niets te bespeuren - nam 
hem mee naar een uithoek van het uitgestrekte domein. 
Ze wandelden, wat langzamer dan vroeger weliswaar, 
over het grindpad langs het tuinhuisje waar een nutte-
loos bankje op hen te wachten stond. Daarvoor voelden 
ze zich nog te jong en ‘schijnbaar’ te gezond. 
Bert vertelde, als in een objectieve lezing, over de ziekte, 
hoe hij wist wat er zou komen, over de jaren, maanden, 
dagen die er nog restten. En dat hij alles zo gewoon mo-
gelijk wou laten verlopen. Voor zijn vrouw, voor zijn kin-
deren, voor zichzelf. Hij wou, met zijn gezin, de regisseur 
van het eigen leven zijn, wij (zijn broer en zussen) de fi-
guranten. Hij wou niet dat iemand hem zei wat te doen. 
Die afspraak was gemakkelijk te maken maar niet altijd 
even gemakkelijk uit te voeren. 

Het verhaal van Bert, mijn broer, is een verhaal van moed 
en liefde dat nooit het mijne zou kunnen zijn. Dus ook 
het verhaal van wie ik blijvend zal missen. Nooit zal ik 
met hem nog kunnen spreken van broer tot broer, omdat 
zijn leed –in mijn ogen- veel te groot was in vergelijking 
met mijn problemen. Maar wellicht was er genoeg ruim-
te om alles in onder te brengen. Hoe kleiner de lichame-
lijke ruimte, hoe groter het hart? Van Markus’ enige broer 
blijft een herinnering van naar elkaar toegroeiende inti-
miteit, van respect en broederliefde.

Meest pijnlijk was het bezoek van de pastoor. Bert, die 
zijn open geloof koesterde, was ondertussen al beperkt 
in zijn spraakvermogen en was de laatste rechte lijn in-
gegaan. De pastoor, geschoold in zinloze troost, gaf aan 
wat Bert allemaal kon doen als hij weer beter zou zijn. 
Maar die opium weigerde Bert. Hij gaf de klokkenluider 
van de hemel te verstaan dat ‘beter’ niet meer bestond 
was en dat de weg terug afgesneden was, voorgoed.

Hoe vertel je een moeder dat haar zoon door zijn lichaam 
in de steek gelaten wordt? Dat de zenuwen uiteindelijk elk 
bevel tot uitvoering zullen weigeren. Het bracht Markus 
en zijn moeder dichter bij elkaar. Ze konden aan elkaar het 
verhaal kwijt over gevoelens van onmacht, over de eeuwige 
waarom-vraag? Ze hielden wel eens elkaars hand vast. Ze 
zou twee keer zo oud worden als Bert maar getekend wor-
den door vergeten. Maar toen ze nog de moeder was zoals 
Markus ze zich wilde herinneren, aanvaardde ze wat kwam, 
mede omdat Bert aanvaardde wat niet te aanvaarden is.
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Mijn vriend Lou

Markus nam afscheid van de boerderij – waar de slaap-
kamer met het ruime tweepersoonsbed van hem en zijn 
broer reeds was verdwenen - met in zijn hoofd het aan-
denken gefotografeerd. Hij laat zijn moeder achter bij de 
zorg van een zus die waakt over haar. Het leven omge-
keerd: kinderen die voor ouders zorgen. De generaties 

verkeerd. De geest vol met spinnenwebben en spinnen 
die herinneringen leeg zuigen tot er niets meer is. Weet 
je nog, moeder, van Bert? 
Hij is voor jou ALS-zoon, mijn ALS-broer.

Wilfried VANNESTE

In de New York Times verscheen in juni een artikel van de 
hand van Dudley Clendinen, nationaal correspondent en 
jounalist bij de Times. Hij lijdt aan Lou Gehrig’s disease , 
wat wij ALS noemen. Hij vertelt zijn verhaal als volgt.

Ik heb schitterende vrienden. In het voorbije jaar nam 
een van hen me mee naar Istanbul. Een ander gaf me een 
doos met zelfgemaakte pralines. Vijftien anderen hiel-
den twee lucratieve pre-posthume waken voor me. Ver-
schillende schreven een mooie cheque uit. Twee stuur-
den me een doos met alle cantates van Bach. En een uit 
Texas legde zijn hand op mijn magere schouder en keek 
altijd maar naar de grond waar we stonden. Hij was spe-
ciaal overgevlogen om mij te zien. 

“Zullen we voor jou een revolver kopen?”, vroeg hij rus-
tig. Hij wilde mij ermee dood schieten. “Ja, beste vriend,” 
zei ik met een glimlach , “laten we dat doen.” Om die 
uitspraak hield ik van hem. Ik houd van hen allemaal. 
Ik ben bijzonder gelukkig met mijn familie en vrienden, 
met mijn dochter en met mijn werk. Maar ik lijd aan 
amyotrofe laterale sclerose, ALS dus, beter bekend als Lou 
Gehrig’s disease, genoemd naar de grote Yankee  base-
ball-speler die het nieuws van zijn ziekte kreeg in 1939. 
Hij aanvaardde het verdict met waardigheid en stierf 
nog geen twee jaar later. Hij moest nog 38 worden. 

Soms noem ik de ziekte Lou, ter ere van hem en ook om-
dat het dan minder bedreigend aanvoelt. Maar het is 
geen aangename ziekte. De zenuwen en spieren klop-
pen en trekken samen en sterven geleidelijk af.  Aan de 
buitenkant lijkt het of er piano gespeeld wordt op mijn 
onderhuidse spieren. Aan de binnenkant voelt het alsof 
er bange vlinders willen uitbreken. Het begint in handen 
en voeten en knaagt dan verder door ofwel voel je het 
het eerst in de spieren van de mond, de keel, de borst en 
het middenrif  vanwaar het zich verder verspreidt.  Deze 
tweede vorm noemt men de bulbaire vorm en die heb ik. 
Wij zullen niet lang leven omdat onze mogelijkheden om 
te ademen snel aangetast raken en dan wordt het alleen 
maar erger. Momenteel ben ik 66 en ik zie er vrij goed uit. 
Ik weeg 10 kilo minder. Mijn gelaat is mager geworden 
en ik word soms aangesproken met ‘Hallo, flinke kerel!’, 
wat ik graag hoor. Ik beschouw het als een cosmetische 
fase maar het is moeilijk om te lachen en te kauwen. Ik 
ben kortademig, moet vaak naar adem happen. Ik klink 

als een hijgende, lispelende dronkenlap. Erg vervelend 
voor iemand die ooit aan de drank was.

Er bestaat geen afdoende therapie. Geen enkele behan-
deling. Eén medicament, Rilutek, kan enkele maanden 
verschil maken. Het kost ongeveer $14,000 per jaar. Dat 
vind ik het niet waard. Als ik het medicijn de hele tijd zou 
nemen, zou ik met alle menselijke, medische, technologi-
sche en liefdevolle ondersteuning die er is, hooguit 5 of 
8 of 12 jaar langer leven. Ik zou bij volle bewustzijn zijn, 
maar verder leven als een stomme, afgestorven,  inconti-
nente mummie, een schijntje van wie ik vroeger was. In 
leven gehouden door sondevoeding, ademend en geson-
deerd door toestellen. Neen, dank je wel. Ik wil geen last 
zijn. Zelfs niet voor de helft van ‘Lou’. Ik vind het belangrijk 
om dit zo te stellen. In dit land zijn wij obsessief bezig met 
voeding, met wat we drinken en hoe we ons kleden, met 
het vinden van een job en een partner. Met sex en met kin-
deren. Met hoe we leven. Maar we spreken niet over hoe 
we zullen sterven. We doen alsof de dood niet een van de 
grootste, meest omvattende uitdagingen  is die het leven 
inhoudt. Geloof me vrij, dat is het wel. Dit is geen somber 
visie. Wij moeten immers om vrij te zijn in staat zijn om 
te gaan met dokters en machines, met verzekeringssyste-
men, met familie en vrienden en met religie.

En dat is nu net het punt. Het gaat hier niet om één be-
paalde ziekte of om de Dood. Het gaat om Leven, als je 
weet dat er niet veel meer is dat je rest. Dat is de grieze-
lige zegen van Lou. Je kan er niet aan ontsnappen en er 
niets aan verhelpen. Dat is bevrijdend. 

In mei 2010 begon ik onduidelijk te spreken. Toen de neu-
roloog me in november de diagnose meedeelde, drukte 
hij me de hand, glimlachte wat wrang en liet me alleen 
achter op een koude, lege, grijze parkeerplaats. 

Het was schemerdonker. Hij had bevestigd wat ik vermoed-
de, nadat ik zes maanden lang specialisten geraadpleegd 
had op zoek naar een antwoord. Maar argwaan en zeker-
heid zijn twee totaal verschillende zaken. Toen ik daar stond, 
realiseerde ik me opeens dat ik zou sterven. “Hier ben ik 
niet klaar voor”,  dacht ik. Ik wist niet of ik daar moest blij-
ven staan, of ik  in mijn auto moest stappen en wegrijden. 
Waarheen? Waarom? In die wazige toestand bleef ik wel vijf 
minuten en toen herinnerde ik me dat ik iets op mijn agen-
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da had. Ik moest die avond op een diner in Washington zijn 
waar ik een oude vriend zou ontmoeten, een geleerde en 
schrijver die in een depressie zat. We hadden het vaak over 
hem gehad. Vanzelfsprekend. Maar die avond zou het over 
iets anders gaan, we zouden over Lou spreken. 

De volgende morgen, realiseerde ik me dat ik een goed 
leven had geleid. Tweeëntwintig jaar lang ging ik al naar 
therapeuten en 12-stappen bijeenkomsten. Zij hielpen 
me met mijn alcolholverslaving en met mijn andersge-
aardheid. Zij leerden me te leven zonder drank en op een 
gezonde manier. Zij leerden me dat ik mezelf kon zijn en 
dat het in het leven om meer ging dan dat. Zij leerden 
me hoe ik me als een vader moest gedragen. En vooral 
leerden ze me dat ik alles kon bereiken, stap voor stap. 
Ook dit. In feite ben ik er klaar voor. Voor mij is het min-
der hard dan voor de anderen. Veel minder hard dan voor 
Whitney, mijn dertigjarige dochter, en voor mijn familie 
en vrienden. Ik weet het uit ervaring. Ik was goed be-
vriend met mijn oude nicht Florence, die terminaal ziek 
was. Zij wilde sterven en niet langer wachten. Ik was wet-
telijk verantwoordelijk voor twee tantes, Bessie en Caro-
lyn en voor mijn moeder, die allen jaren daarvoor een 
natuurlijke dood gestorven waren ondanks de medische 
technologie, de goedbedoelde systemen en de liefdevol-
le, zorgzame handen die hen omringden.  Ik zat meer dan 
honderd dagen bij mijn moeders bed, hield haar handen 
vast, probeerde haar grappige verhalen te vertellen. Zij 
moest gebaad worden, ververst en gevoed en gedurende 
de laatste jaren keek ze naar me, haar enige zoon, zoals 
ze naar een voorbijglijdende wolk zou kijken. Ik wil niet 
dat Whitney iets dergelijks moet meemaken – niemand 
die mij liefheeft. Nog langer talmen zou een enorme ver-
spilling van liefde en geld zijn. 

Als ik opteer voor de tracheotomie die ik in de komende 
maanden zal nodig hebben om niet te stikken en mis-
schien te sterven van pneumonie, dan zullen het adem-
halingstoestel en de noodzakelijke ondersteuning me al 
gauw een half miljoen dollar per jaar kosten. Vanwaar 
dat half miljoen komt, weet ik niet.  

Ik verkies dus te sterven. Ik respecteer de wens van mensen 
die zo lang mogelijk in leven willen blijven. Maar ik verlang 
hetzelfde respect voor diegenen van ons die op rationele 

basis beslissen van het niet te doen. Ik heb mijn huiswerk 
gemaakt. Mijn plan staat vast. Indien ik pneumonie krijg, 
laat ik me uitdoven. Indien ik het niet krijg, zijn er ande-
re methodes. Ik moet het alleen uitvoeren zolang ik mijn 
handen nog kan gebruiken: met een geweer, narcotica, een 
scherp mes, een plastic zak, een snelle auto, legale drugs, 
oleanderthee, koolmonoxide of helium. Met dat laatste 
zou ik zelfs eindigen met een heel raar stemmetje. 

Ik heb mijn methode gevonden. Het zal niet met een ge-
weer zijn. Het zal op een rustige, stille manier gebeuren. 
Deze wetenschap stelt me gerust. Ik maak me geen zor-
gen meer over ongezond eten. Ik maak me er geen zor-
gen meer om of ik genoeg geld zal hebben, als ik oud ben. 
Ik zal niet oud worden.

Ik heb het heel goed. Ik heb een prachtige, getalenteerde 
dochter die dicht bij me woont, het grootste geschenk in 
mijn leven. Ik weet niet of zij ermee akkoord gaat maar 
ze begrijpt me. Ik haat het om haar te moeten achterla-
ten. Maar het enige wat ik kan doen is haar een vader 
geven die vitaal was tot op het einde, die wist wanneer 
zijn tijd gekomen was. Wat nog? Ik schrijf veel brieven en 
notities, neem  voor de locale radio in Baltimore gesprek-
ken op over deze periode die ik het Goede Korte Leven 
noem. Ik wil de dood bespreekbaar maken. Ik sta gewel-
dig achter met mijn notities maar de mensen rond mij 
zijn  ongelooflijk geduldig en vriendelijk. En ik krijg uit-
nodigingen in overvloed. Vorige maand bracht een oude 
vriend me een opname van het mooiste concert dat hij 
ooit gehoord had, van Leonard Cohen, live in Londen, drie 
jaar geleden. Het is krachtige muziek die je niet los laat, 
gezongen door een dichter en zanger wiens leven hard 
is geweest, vol weren maar liefdevol als een oude boom. 

Het liedje dat me het meest raakte was “Dance Me to the 
End of Love.”  Zo voel ik me momenteel . Ik dans, draai rond 
en ben gelukkig op het laatste ritme van het leven dat ik 
liefheb. Als de muziek stopt – als ik mijn vlinderdasje niet 
meer kan strikken, een leuk verhaal vertellen, met mijn 
hond uit wandelen kan gaan, praten met Whitney, een 
bijzonder iemand kan kussen, of de regels tikken zoals ik 
dat nu doe- dan zal ik weten dat Het Leven voorbij is. 

Mijn tijd is gekomen.

Uw gift in het ALS onderzoeksfonds
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.

BE28 3850 6807 0320
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Leren omgaan met ALS
Verminderen van stress bij zorgverleners

In wat volgt worden enkele tips gegeven die de stress, 
die onvermijdelijk optreedt bij het zorgen voor iemand 
die aan een progressieve ziekte zoals ALS lijdt, een beetje 
kunnen verlichten. 

Leer over de ziekte en over het verzorgen en  

vertel het door aan anderen

Als zorgverlener is het belangrijk dat u op de hoogte 
bent van wat ALS juist inhoudt en van hoe u iemand 
met ALS het beste kan verzorgen. Door uw kennis over 
hoe de ziekte iemands leven beïnvloedt, zal u beter in 
staat zijn om de persoon met ALS te begrijpen en om u 
telkens weer aan te passen aan de veranderingen. Vertel 
wat u weet ook door aan familie en vrienden. Dit zal het 
ook voor hen mogelijk maken om te begrijpen wat er ge-
beurt en om de gepaste hulp en steun te verlenen.

Wees realistisch over de ziekte

Ook al is het moeilijk, het is toch belangrijk om realis-
tisch te zijn over ALS en zijn gevolgen. ALS is een progres-
sieve ziekte: de persoon waarvoor u zorgt zal lichamelijk 
steeds meer verzwakken. Wanneer u realistisch bent, zal 
het eenvoudiger zijn om uw verwachtingen aan te pas-
sen.

Wees realistisch over uzelf

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iemand verzor-
gen tijd en energie vergt. Er zullen ongetwijfeld grenzen 
zijn aan wat u kunt doen. U zult moeten beslissen wat 
voor u het belangrijkste is. Wat vindt u het belangrijk-

ste: tijd met de persoon waarvoor u zorgt, tijd voor uzelf, 
of een proper huis? Er is geen “juist” antwoord. Alleen u 
weet wat voor u het belangrijkste is op een gegeven mo-
ment.
Naast keuzes maken zal u ongetwijfeld ook grenzen 
moeten vooropstellen over wat u kunt doen in één dag. 
Het kan moeilijk zijn toe te geven dat u niet alles kan 
doen. Het is zeker niet gemakkelijk neen te zeggen. Wees 
realistisch en denk zorgvuldig na over wat en hoeveel u 
precies kan doen en op welke vlakken u hulp nodig heeft. 
Iemand die aan ALS lijdt heeft heel veel zorg nodig en het 
is allerminst een schande om hulp te vragen!

Aanvaard uw gevoelens

Wanneer u zorg verleent aan iemand, zult u tegenstrij-
dige gevoelens ondervinden. In één etmaal kan u zich te-
vreden, kwaad, schuldig, blij, beschaamd, droevig, bang 
en hulpeloos voelen. Deze gevoelens kunnen verwarrend 
zijn en moeilijk om mee op te gaan. Ze zijn echter noch 
goed, noch slecht; ze zijn normaal. Het ervaren van nega-
tieve gevoelens betekent niet dat u een slechte zorgver-
lener bent; ze wijzen u er alleen op dat u ook maar een 
mens bent. Houd steeds in uw achterhoofd dat u niet 
meer kan doen dan uw best!

Deel uw gevoelens met anderen

Het is belangrijk dat u uw gevoelens met anderen deelt. 
Zoek iemand waarbij u zich op uw gemak voelt en praat 
met deze persoon over wat u voelt en waarover u zich 
zorgen maakt. Deze persoon kan een goede vriend(in) 
zijn, een familielid, iemand die u hebt leren kennen via 
de ALS-liga, een medeparochiaan, of een professionele 
zorgverlener (arts, psycholoog, maatschappelijk assis-

WAAROM??? 
Na het stellen van de diagnose heb ik geruime tijd geworsteld met de ‘waarom ik’ vraag, 
waarom moet mij dat nu overkomen…?
Ik denk dat eenieder die met een ziekte (van welke aard ook) geconfronteerd wordt zich die 
vraag wel stelt.
Er waren zelfs momenten dat ik dacht gestraft te worden, of had ik misschien het verkeerde 
serienummer meegekregen, kwam ik uit een slecht lot, probeerde men mij iets te vertellen…? 
Je hebt er geen idee van hoe hard je jezelf pijnigt in het zoeken naar een uitleg…
Wat ik ondertussen weet, is dat het stellen van die vraag en het zoeken naar antwoorden 
jezelf geen bal vooruithelpt 
Je kan de tijd die je eraan spendeert catalogeren in de rubriek ‘zinloze negatieve energie’, 
tijd die je spendeert ten koste van ‘Quality time’, …
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tent, verpleegkundige, …). Het delen van uw gevoelens, 
vooral dan met een professionele zorgverlener, kan u 
helpen om uw gevoelens te onderkennen en kan ervoor 
zorgen dat ze uw rol als zorgverlener niet ondermijnen. 

Probeer de positieve dingen te zien

Uw houding bepaalt in belangrijke mate hoe u zich voelt. 
Probeer het leven zoveel mogelijk langs de positieve zijde 
te bekijken. Zoek manieren waarop de persoon met ALS 
fysiek en intellectueel kan bezig blijven. Probeer van elke 
dag iets te maken. Er zullen altijd speciale momenten 
zijn of momenten die een dag de moeite waard maken. 

Draag zorg voor uzelf

Uw eigen gezondheid is belangrijk. Verlies deze niet uit 
het oog. Zorg voor gezonde en behoorlijke maaltijden 
en voor voldoende beweging. Zoek manieren om te ont-
spannen en zorg ervoor dat u voldoende slaapt. Laat uw 
gezondheid regelmatig controleren door een arts. Een 
goede gezondheid en voldoende rust zullen u helpen om 
beter met stress te kunnen omgaan en zullen u toestaan 
om blijvend goede zorg te kunnen verlenen. 
Probeer er af en toe eens tussenuit te gaan en tracht an-
dere interesses te onderhouden. Wacht vooral niet tot u 
te uitgeput bent om deze dingen te ondernemen. Maak 
tijd voor de dingen die u belangrijk vindt. Dit zal u de 
nodige kracht geven en zal er voor zorgen dat u zich niet 
alleen en geïsoleerd voelt. 

Probeer de humor van bepaalde situaties in te zien

ALS is een ernstige ziekte maar u moet zichzelf niet altijd 
even ernstig nemen. Het is niet omdat u de humor van 
bepaalde situaties kan inzien, dat u daarom de zorgver-
lening minder ernstig neemt.

Zoek hulp

Deel uw gedachten en gevoelens met anderen, u hebt 
hun steun nodig. Zoek een formule waarbij u zich goed 
voelt; misschien vindt u het gemakkelijker om met een 
vriend(in) of familielid te praten, misschien verkiest u ie-
mand van de ALS-liga of misschien praat u liever met een 
professionele hulpverlener. 
Het kan moeilijk zijn om hulp te vragen en/of te aanvaar-
den. Onthoud echter dat hulp vragen niet betekent dat u 
een slechte hulpverlener bent. U moet zich realiseren dat 
niemand in staat is om helemaal alleen iemand met ALS 
te verzorgen. Vraag familieleden en vrienden om hulp; 
de meeste mensen zullen blij zijn dat zij eindelijk iets 
voor u kunnen doen. Denk eens goed na waarbij u hulp 
kunt gebruiken en laat het de mensen uit uw omgeving 
weten. 

Maak plannen voor de toekomst

Toekomstplannen maken helpt om stress te verminde-
ren. Bespreek, wanneer de persoon met ALS eraan toe is, 
zijn of haar financiële situatie en maak concrete afspra-
ken. Bespreek keuzes en beslissingen die in de toekomst 
mogelijk dienen gemaakt te worden. Bespreek ook mo-
gelijke alternatieve oplossingen in verband met de ver-
zorging indien u op een gegeven moment niet meer in 
staat zou zijn om de verzorging op u te nemen.
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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

PEETERS BVBA                               TEL 011 311 250 
KOLMEN 1114                                        FAX 011 315 680 
3570 ALKEN                                             pmc@online.be 
                                                                    www.pmc-bvba.be 

• ROLSTOELLIFTEN RICO N 
• DOORZAKSYSTEMEN 
• DRAAIZETELS
• OPBERGSYSTEMEN  ROLSTOELEN 
• VERGRENDELINGSYSTEMEN
• BUSINRICHTING  

UW MOBILITEIT IS ONZE ZORG 
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Als slikken een probleem wordt.
Meer informatie vind je op www.ALSLIGA.be.

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

Voorgerecht:
Vlees- of kipkroketten (2 personen)

Ingrediënten:
30 gr boter 
30 gr bloem 
2 dl verdunde bruin van jus of 2 dl bouillon van 1 bouillontablet 
125 gr vleesresten of resten kippenvlees 
peper, nootmuskaat 
(enkele druppels citroensap) 
paneermeel 
1 eiwit, losgeklopt met 1 lepel water of 1 ei, losgeklopt met 1 lepel melk 
olie om te frituren

Bereidingswijze:
Smelt de boter en roer de bloem erdoor tot een samenhangende slappe massa (roux) is verkregen.Warm de roux even 
door zonder dat de kleur verandert.Voeg de bouillon in een keer toe.Breng de massa aan de kook en roer hem glad.Meng 
er het zeer klein gesneden vlees, de peterselie, peper, nootmuskaat en desgewenst het citroensap door.Strijk de ragout 
op een diep bord uit en zet dat op een koude plaats tot de massa steenkoud en heel stijf is.Verdeel de massa in 4-5 gelijke 
delen en vorm de kroketten met behulp van 2 lepels voor.Zorg dat oneffenheden en barstjes eruit worden gedrukt om 
uitlopen te voorkomen. 
Rol de kroketten aan alle kanten door het paneermeel, vorm ze met de hand bij, haal ze door het eimengsel, rol ze nog-
maals door het paneermeel en schud het overtollige paneermeel eraf. 
Bak de kroketten in hete frituurolie (180°C) langzaam bruin. 
Laat ze daarna goed uitlekken en leg ze op een verwarmd vleesschaaltje. 
Garneer met een toefje peterselie. Of: houd de droge peterselie bij de stelen vast, dompel de blaadjes in het hete frituur-
vet, laat ze daarin snel bakken en verkruimel de gebakken peterselieblaadjes boven de kroketten.
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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.

Hoofdgerecht:
Kastanjepuree  (4 personen) 

Ingrediënten:
1,5 kilo kastanjes - 7,5 deciliter melk - 50 mililiter slagroom -  
50 gram boter

Bereidingswijze:
Kruis met een scherp mes de kastanjes over de punt rondom in.  
Breng een pan met water aan de kook en kook de kastanjes hier  
8 minuten.  
Haal de kastanjes er één voor één uit en haal er de schillen af. (dit gaat 
het makkelijkst als ze nog warm zijn)  
Doe ze dan in een pan, schenk er de melk over, breng dit langzaam aan de kook en laat 45 minuten zachtjes koken. (met 
het deksel op de pan)  
Giet de melk af (wel bewaren).  
In de keukenmachine of met de staafmixer de kastanjes pureren.  
Doe de puree weer in een pan, zet hem op zacht vuur en voeg slagroom en boter toe.  
Goed mengen en voeg zoveel van de bewaarde melk toe dat de puree een smeuïge dikte heeft gekregen.  
Lekker met wildgerechten en / of spruitjes

Nagerecht:
Pompoen mousse  (4 personen) 

Ingrediënten:
200 g pompoen in blokjes 
75 g lichtbruine basterdsuiker 
1/2 th lepel kaneel 
1/2 th lepel gemberpoeder 
1,75 dl slagroom 
eventueel 2 el fijngesneden gekonfijte gember

Bereidingswijze:
meng pompoen met de suiker, kaneel en gemberpoeder 
klop de slagroom in een kom met de mixer stijf 
meng met een garde de slagroom door het pompoenmengsel en schep er 1 el gekonfijte gember door.  
Verdeel de mousse over 4 grote glazen of coupes en bestrooi met wat gember.
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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 hem/haar volstaat.

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

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

Huisbezoeken huisarts en kinesist gratis 
voor palliatieve patiënten
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Heb je als PALS een blauwe parkeerkaart 
in aanvraag en duurt het allemaal wat 
lang?

Stuur dan een e-mail naar: 
info@alsliga.be met je naam, 
rijksregisternummer en datum van 
aanvraag. 

Blauwe parkeerkaart

Snelprocedure PAB bij ALS

Sinds eind 2006 is de snelprocedure PAB 
voor ALS patiënten een feit. 
Elke PALS die ingeschreven is bij het VAPH 
kan een PAB of Persoonlijk Assistentiebud-
get aanvragen. Bij goedkeuring van de 
aanvraag ontvang je het maximum PAB-
budget om zelf de nodige assistentie en 
ondersteuning te organiseren. De budget-
houder kan één of meerdere assistenten 
in dienst nemen om te helpen bij de on-
dersteuning voor ADL (assistentie dage-
lijks leven) bv: bij persoonlijke hygiëne, li-
chaamsverzorging, huishoudelijke taken, 
verplaatsingen, enz. maar in het bijzonder 
bij beademingsondersteuning, aspireren 
en nachtassistentie. Daarenboven bepaalt 
de patiënt zelf welke taken door welke as-
sistent worden uitgevoerd en het tijdstip 
en de wijze waarop de assistentie wordt 
verleend. 
Op onze website www.ALSLIGA.be vind 
je de aanvraagprocedure terug. Indien je 
niet beschikt over internet mag je altijd het 
secretariaat op 016/23.95.82 contacteren..

Voor wie 
op het internet zit!

De ALS Liga België heeft ook een home-
page. Je vindt er gegevens over ALS en 
de behandeling van de ziekte, over onze 
vereniging en de activiteiten die wij or-
ganiseren. Er zijn ook heel wat links naar 
interessante websites waar je bijkomende 
informatie kan vinden.

 www.alsliga.be

Sommige leden wensen de Nieuwsbrief 
op computer te lezen. Zou jij de tekst ook 
liever van het scherm aflezen? Dit kan ook 
via onze website.
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Wat houdt deze dienstverlening in?

• Iedereen ongeacht de leeftijd kan gra-
tis allerlei hulpmiddelen ontlenen.

• Hulpmiddelen worden aangepast aan 
de noden en behoeften van de gebrui-
ker

• Snelle en gratis ter beschikkingstelling 
van de hulpmiddelen.

• Adviseren bij de aanvraagprocedure 
bij de verschillende openbare instan-
ties.

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:
40 euro voor alle hulpmiddelen met uitzon-
dering voor een communicatie hulpmid-
del 80 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 pro-
blemen laat het ons dan we-
ten. We zullen dan samen zoe-
ken naar een oplossing voor je 
spraakproblemen. Want kunnen 
blijven communiceren met fami-
lie, verzorgers en omgeving is van 
essentieel 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
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COMMUNICATIE-TEST!!! doorverwijzing voor een even-
tuele bijkomende test naar het 
Waalse CRETH. 
OPGELET
Wanneer je het apparaat niet 
meer gebruikt, moet het zo snel 
mogelijk (op afspraak) terug 
worden gebracht naar het se-
cretariaat van de ALS uitleen-
dienst. Zo kunnen wij andere 
personen snel verder helpen.
Enkel bij terugbrenging op ons 
secretariaat kan de waarborg 
worden teruggestort.

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

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

Personen met ALS kunnen bij de ALS Mo-
bility & Digitalk vzw een communicatie-
apparaat gratis ontlenen. De procedure 
verloopt als volgt:
• Als je nog geen lid bent, laat je dan 

registreren bij de ALS Liga België vzw.
• Neem contact bij ons op.
• We leggen een afspraak vast op het ALS 

secretariaat te Leuven.
• Vervolgens nemen we gratis een kleine 

test af om na te gaan welk apparaat 
geschikt is. Wanneer de test te gecom-
pliceerd is kunnen wij u doorverwijzen 
naar adviesinstanties.

• Is het toestel voorradig dan kun je het 
onmiddellijk meenemen en aan de slag 
gaan.

• Een waarborg van 80 EURO wordt be-
taald aan ALS Mobility & Digitalk vzw.

Naargelang 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 tillift, 
een WC-stoel enz. Bij het ontlenen zijn deze 
toestellen steeds in goede staat van werking, 
gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelfspre-
kend verwachten wij dan ook dat ze proper 
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.
Bij deze gelegenheid willen we u attent ma-
ken op het feit dat de uitgeleende hulpmid-
delen niet altijd ten gepaste tijden terugge-
bracht 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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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 sa-
men 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 rekeningnummer 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 in-
gaan 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 .
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Vets-Pittev·s Tony + Olivia Scherpenheuvel-Zichem
Veugen-Buys Deurne 
Vlaamse Media Maatschappij V·voorde 
Vleurick Denise Heverlee 
Vonckx Eddy Oud-Heverlee 
Vos Ingrid Sint-Niklaas 
Vriendenkring KTA Mol Mol 
Weber Rolf Genk 
Wijkcomité Biezenfeest De Panne 
Wittendorp-De Grande R & N Sint-Truiden 
Wittens Josephine Bonheiden 
Wittens Wim Mechelen 
Worldwide Cooking Company Wemmel 
Yvens-Hick Stembert 
Zanette Irma Saint-Georges-Sur-Meuse
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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 sa-
men 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 rekeningnummer 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 in-
gaan 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
Giften van 24/05/2011 tot en met 26/08/2011
Adreaenssens-W·lemsen E. Antwerpen
AMC Hofstade
Baeyens Julienne Liedekerke
Banck-Van Brempt Lebbeke
Barbe-Lauwaert Pamel
Belmans-Vannuffelen Herentals
Bleeckx Ben Mechelen
Bogaerts August Retie
Buttjens-Verschelden Sint-Truiden
Cambier Robert Menen
Carg·l NV Antwerpen
Celis Marie Kortrijk
Ceulemants H·de Brustem
Christiaens - Helewaut Oostkamp
Claesen Christine Heverlee
Clarysse Linda Turnhout
Clinckx Christian Sint-Joris-Winge
Coene - Notebaert Azcona Navarra
Coene-Debruyne J + C Brugge
Comité Scolaire d’Engis Engis
Computacenter NV Zaventem
Content Tore Ledeberg
Coomans Alice Roosdaal
Coomans Luc W·lebroek
Cornelis Hans Oostkamp
Cosse Paul Beyne-Heusay
Couture Alberte BVBA Lennik
Damen Duchesne Mol
De Bels Jean-Francois Diksmuide
De Canniere Frederik Elsene
De Decker-De Spiegeleer Herzele
De Groot Hekkema E M en C  
De Guchteneire Steven Munkzwalm
De Keersmaeker Catharina Sint-Niklaas
De Keyser Marie-Jeanne Zottegem
De Meerleer Elke Denderwindeke
De Mey Georgette Wetteren
De Poorter Dierickx Overijse
De Ron-Weygantt Berchem
De Ruyter Bertha Sint-Joris-Winge
De Schouwer Georgette W·lebroek
De Troyer Rafael Deurle
De Win Simon Meise
De Witte Claudine Sint-Pieters-Leeuw
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Debuysscher - Tuypens J & I Dikkelvenne
Deckers Marie Kessel-Lo
Degens Rita Brussel
Delwick Maria Liege
Desimpelaere Francoise Melle
Det·leux Thierry Vaux-Sous-Chevremont
Deuvaert Daniel Overijse
Dherde Julien Antwerpen
Di Pass‚ Anton‚ Houthalen
Drs. C.G.W. Kreber HM Schiedam (NL)
Elpers August Lennik
Eric De Zitter BVBA Oelegem
Erik Notermans Brussel
Ermens Roger Roosdaal
F. Soroptimist Cl. Gent VZW Gent
Fastenaeckels H·de Oostende
Fastenaekels Jan Groot-Bijgaarden
Fifi Myriam Westerlo
Fifi-Maussen Balen
Freson-Vrijsen Brustem
Frippiat Celine La Roche-en-Ardenne
Gabriels Lena Knokke-Heist
Geens-Verschaeren St-Katelijne-Waver
Gemeente Oostkamp Oostkamp
G·les Dominique Saive
G·les Emmanuel Wanze
G·les Jacqueline Fraipont
Gommers Lore Wuustwezel

Goossens Lutgarde B·zen
Goovaerts David Puurs
Guldemont Lucia Roosdaal
H. Plooi EO TC Roswinkel (NL)
Haelterman Annick Herzele
Haverals Francois Vremde
Helssen Georgy Kontich
Hemerijckx Theo Brakel
Hendriks-Van Rooijen Linden
Huybrechts-Lammens Andre + Mia Bierbeek 
Inner Wheel Club Schiedam CE Schiedam (NL)
J H Van Der Burg Tandarts AK Schiedam (NL)
J. Ellens. Van Asperen EO BM Asperen (NL)
Jac Minderhout
Jaenen Catharina Opglabbeek
Joh Mourik en Co Holding BV ZG Groot Ammers (NL)
Keeremans Anne Brussel
Kestens Florent Pamel
Kesten-Van Der Speet Pamel
Koeck L·iane W·rijk
Kring H. Hart Tienen
Labaere Georgette Roeselare
Lambert Marianne La Hulpe
Langsweirdt Griet Lochristi
Le Begge Renee Mechelen
Lemaire Jos Oudenaken
Lievens-Lievens Westerlo
Lievens-Verhespen W·lem + Danny Schoten
Lindekens Mariette Deurne
L‚ns Club Kortenberg Hever
Lissens L·iane Tielt-Winge
Logist Sylvia Ninove
Maes-Ceulemans Oud-Heverlee
Mansy - Creve Etterbeek
Manuel Paul Limal
Meesters Omer Schonberg
Merlin Ludovic Berchem
Mertens - Dreesen Genk
Mertens-Van Herreweghe Rene + Emma Burst
Meuret-Meuret Gent
Meurrens-Smekens L + C Schoten
Mignolet-Stippelmans Brustem
Moreau Armand Tienen
Muylaert Roosdaal
Neven Johnny Brustem
Nimmegeers-Deygers Merelbeke
Notermans-Goignard Borgloon
NV Deleersnyder Gent
Onderdijk Jan Brasschaat
Opdekamp Magda D·sen-Stokkem
Oudermans Patricia Schoten
Paulus Walther Forrest
PC Mol VZW Mol
Peere Carlos Brugge
Pequeur - Vanooteghem Wevelgem
Picart Paula V·voorde 
Plessers-Eerdekens Hasselt
Polese Meri Namur
Polese Patricia Jambesnamur
Ramman Marie-Louise Gistel
Renkens Ine Alken
R-Events BVBA Brasschaat
R·laerts-Van Campenhout Kontich
Robin Karina Schaerbeek
Roevens Joseph Lapscheuren
Rogier - Marien Bonheiden
Roose-Vroman Waregem
Rosvelds-D·len Em·ie Herent 
Segers Lisette Niel-bij-As 
Sibick Walter Edegem 
Smet-Janssen AS 
Smet-Larose Ans 
Soens-Van W·derode J & A Zaventem 
Soroptimist Int. Club Gent Zoersel 

Spiritus Marie-Jeanne Erps-Kwerps
Sprij Neeltje Kapellen 
Staels-Rossignol Affligem
Stakenborg Tim Heverlee
Stevens-Bervoets Schoten
Stippelmans Alice Brustem
Stippelmans Rachel Sint-Truiden
Storkebaum Erik Blanden
Stragier Kurt Brussel
Swaan-Oostvogels B&G Essen 
Sweldens-Tournel Brustem 
Swinnen Cathy Knokke 
Swinnen Francis Boncelles 
t Pistoleeke Valere Mente Tienen 
Taelemans-Ermens M & G Schepdaal 
Therssen Mar‚ Proven 
Thielens Caroline Scherpenheuvel-Zichem 
Thijs Maria Mol 
Thomassen-Wyckmans Maasmechelen
Tuymans Emiel Bonheiden
Twiesselmann - Fastenaekel Gistel 
Uigeverij Lannoo Tielt 
Van Damme-De Cock Frans + Lutgarde Herzele 
Van Den Dool Bouw BV HM Leerdam (NL) 
Van Den Hauwe Robert Stabroek 
Van Den Hauwe Tom Aalst 
Van Der Auwera Ingrid Overijse 
Van Der Borght Guido Leuven 
Van Der Loos Brasschaat 
Van Dooren Eddy  Zellik 
Van Duinkerken EV Asperen (NL) 
Van Endert Jozef Lommel 
Van Harmelen Frank ET Schiedam (NL) 
Van Hauwenis Iris Londerzeel 
Van Hauwenis-De Win W·lebroek 
Van Impe Christiane Wolvertem 
Van Lierde Bernard Zottegem 
Van Melckebeke Ivan BVBA Herzele 
Van Oppens-Van Gijsel Antwerpen 
Van Snick Petrus Roosdaal 
Van Tichelen Jozef - Deseure Rita Kalmthout 
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren 
Vandendries Clot·de Wijgmaal 
Vanderheyden Majean Ans 
Vanderpypen Theo Bornival 
Vanderwegen Leo Bierbeek 
Vandewalle Karin St-Mart-Latem 
Vanfleteren Magdalena Kapellen 
Velle Rosa Stene 
Verbrugghe Anny Kortrijk 
Verdonck Louis Zaventem 
Verheyden Jeroom Vorst 
Verhoeven Julienne Meerhout 
Veringa Sophia Rekem 
Vermeyen Bram Kessel-Lo 
Verrengen-Lambrechts Marc Sint-Joris-Winge 
Verstockt Johan Geraardsbergen 
Vets-Pittev·s Tony + Olivia Scherpenheuvel-Zichem
Veugen-Buys Deurne 
Vlaamse Media Maatschappij V·voorde 
Vleurick Denise Heverlee 
Vonckx Eddy Oud-Heverlee 
Vos Ingrid Sint-Niklaas 
Vriendenkring KTA Mol Mol 
Weber Rolf Genk 
Wijkcomité Biezenfeest De Panne 
Wittendorp-De Grande R & N Sint-Truiden 
Wittens Josephine Bonheiden 
Wittens Wim Mechelen 
Worldwide Cooking Company Wemmel 
Yvens-Hick Stembert 
Zanette Irma Saint-Georges-Sur-Meuse
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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 na-
latenschap.  Het bedrag hiervan  
hangt af van het bedrag van de 
nalatenschap en de graad van 
verwantschap tussen de erflater 
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          

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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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 
fiscale 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 fiscaal 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 fiscaal 
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 fiscaal 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 
fiscaal 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 fiscaal 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 fiscaal attest uit te schrij-
ven voor de schenker.

Dit fiscaal 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 fiscaal 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 fiscaal attest afge-

Fiscale attesten



[30]

AMC BVBA
Alverenbergbaan 3
9308 Hofstade (Aalst)

Servicepunt in : INGELMUNSTER
                          AALST
                          ANTWERPEN

Voor meer inlichtingen of gratis offerte : 
bel 053/62 14 00  
of mail info@amcentrum.be

NIEUW IN BELGIE

Ook verkrijgbaar met 
stoelmodule, of tilband

Zonder transfer
Veilig en onafhankelijk 
naar boven
Geniet terug van alle ruimtes in Uw woning
Uw traptredes blijven vrij voor de andere 
bewoners

TRAPLIFTEN
PLATEAULIFTEN
ROLSTOEL-ZWEEFLIFTEN

Neem de trap, MET
uw rolstoel, zonder
hulp van derden !

Trapliften voor ZEER smalle trappen
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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  

Ingenieurs en programmeurs van het 
bedrijf IBM zijn samen met artsen ver-
bonden aan de universiteit van Mary-
land (USA) een supercomputer aan het 
ontwikkelen gericht op medisch-weten-
schappelijke toepassing: de IBM Watson. 
De supercomputer dient in staat te zijn 
grote hoeveelheden informatie, zoals lij-
vige medische rapporten of onderzoeks-
gegevens van grote patiëntenpopulaties, 
in korte tijdspanne samen te vatten en er 
de belangrijkste medisch-wetenschappe-

Medisch-wetenschappelijke supercomputer op komst 
lijke gegevens uit naar voren te 
brengen. Op basis hiervan zou 
de supercomputer eveneens 
medische handelingen aan de 
arts kunnen suggereren. Aan 
de supercomputer zou bijko-
mend een module voor spraak-
herkenning worden gekoppeld 
waardoor patiënten eigen input 
in de computer kunnen geven. 
Naast tal van andere ziekten zou 
de supercomputer ook voor de 

behandeling van, en onderzoek 
naar, ALS mogelijkheden bieden. 

Deze technologische evolutie 
bevindt zich momenteel nog in 
de testfase. De supercomputer 
zal weliswaar nooit de arts ver-
vangen, maar kan er een wel-
kome “digitale assistent” voor 
betekenen.

Te weten

Bij elk letsel dat de rijvaardigheid beïnvloedt 
zijn houders van een gewoon rijbewijs ver-
plicht om binnen de 4 werkdagen hun rij-
bewijs in te leveren. De behandelende arts 
moet de patiënt hierover informeren. Na 
eventueel herstel kan de betrokkene zijn rij-
bewijs ophalen mits de behandelende arts 
een verklaring aflevert waaruit blijkt dat de 
patiënt opnieuw voldoet aan de medische 
minimumnormen. Indien je door een aan-
geboren letsel, een ziekte of een ongeval 
blijvend verminderde mogelijkheden hebt 
om een motorvoertuig te besturen, ben je 
verplicht om je rijvaardigheid te laten tes-
ten door het Centrum voor Rijgeschiktheid 
en Voertuigaanpassing (CARA).

CARA

CARA is een afdeling van het Belgisch in-
stituut voor de Verkeersveiligheid. Zij be-

Rijbewijs voor personen met verminderde rijvaardigheid
oordelen of je al dan niet een 
aangepast rijbewijs nodig hebt. 
Zij leveren een attest af dat 
aangeeft welke noodzakelijke 
voorwaarden, beperkingen of 
aanpassingen aan de auto nood-
zakelijk zijn om het voertuig te 
mogen besturen. Deze vermel-
dingen worden overgenomen 
op het aangepast rijbewijs. De 
voorwaarden en beperkingen 
kunnen onder meer betrekking 
hebben op de rijbewijscategorie, 
subcategorie, het type van voer-
tuig, de gebruiksvoorwaarden, 
het ogenblik van gebruik van 
hulpmiddelen ter ondersteu-
ning van een bepaalde motori-
sche functie, enz. Aanpassingen 
zijn de nodige verbouwingen 
aan en uitrustingen van een mo-
torvoertuig die vereist zijn om 
de vermindering van de functio-

nele vaardigheden te ondervan-
gen zodat het motorvoertuig, in 
overeenstemming met de regle-
mentaire bepalingen, veilig kan 
worden bestuurd.

Onderzoek van  

de rijgeschiktheid

Zoals gezegd moet wie door een 
aangeboren letsel, een ziekte of 
een ongeval blijvend verminder-
de mogelijkheden heeft om een 
voertuig te besturen, zijn rij-
vaardigheden laten testen. Dit 
gebeurt door een team van spe-
cialisten. De artsen beoordelen 
de medische geschiktheid. Ze 
onderzoeken of je als bestuur-
der voldoet aan de medische 
minimumnormen. Er wordt een 
neurologisch onderzoek afgeno-
men indien de kandidaat-chauf-
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feur last heeft van aandachts-, concentra-
tie- en gedragsstoornissen, moeilijkheden 
heeft met het inschatten van afstanden, 
snelheden en verkeersituaties, veroude-
ringsverschijnselen, … Psychologen be-
oordelen de psychologische geschiktheid. 
Aanpassingsdeskundigen adviseren over 
de technische aanpassingen aan het mo-
torvoertuig. Op basis van deze informatie 
zullen artsen uiteindelijk oordelen over 
de rijgeschiktheid en het rijgeschiktheids-
attest al dan niet afleveren.

Gunstig advies

Indien alle bevindingen gunstig zijn, dan 
krijg je een rijgeschiktheidsattest. Met dit 
rijgeschiktheidsattest kan je:
• je voorlopig rijbewijs aanvragen
• je leervergunning aanvragen
• je ingeleverde rijbewijs vervangen door 

een aangepast rijbewijs

Europese nummerplaten

Chauffeurs met een handicap die een 
aangepaste wagen besturen en voor 
1 januari 1998 een rijbewijs behaalden 
(het zogenaamde ‘BF-rijbewijs’) drei-
gen bij aanschaf van een nieuwe wa-
gen voor maanden zonder rijbewijs 
te vallen. Op het BF-rijbewijs staat de 
nummerplaat van het voertuig waar-
mee zij mogen rijden vermeld en niet 
de codes die verwijzen naar de aan-
passingen die de houder nodig heeft, 
zoals vereist voor het Europese rijbe-
wijs. Sinds 01.01.2011 levert de Vlaamse 
belastingsdienst Europese nummer-
platen af met nieuwe kentekens. Het 
oude aangepaste rijbewijs is niet gel-
dig bij een nieuwe nummerplaat. Bij-
gevolg moeten houders van een oud 
rijbewijs zich bij aanvraag van een 
nieuwe nummerplaat in orde stellen 

met het Europese rijbewijs. 
Daarom adviseren we ieder-
een met een oud aangepast 
rijbewijs om tijdig de pro-
cedure bij CARA te starten. 
Er zijn bij de diensten van 
CARA immers wachtlijsten 
van enkele maanden tot 
meer dan een half jaar.

Dienstaanbod

CARA heeft een uitgebreide 
dienstverlening? Je kunt er te-
recht voor:
• gratis gebruik van een aange-

paste auto voor de praktijkop-
leiding

• vervanging van het gewone 
rijbewijs

• wegwijs in de administratieve 
procedures voor het behalen 
of opnieuw verkrijgen van je 
rijbewijs

• financiële tussenkomsten
• advies betreffende aanpas-

sing of verbouwing van het 
voertuig

• autokeuring

Zowel auto-, vrachtwagen- als 
buschauffeurs en ook personen 
die zich met een motorfiets wil-
len verplaatsen kunnen bij CARA 
terecht.

Opgelet. CARA levert enkel rij-
geschiktheids-attesten af, geen 
rijbewijzen.

Rijbewijs niet aangepast? 

Niet Verzekerd!

Wie bij verminderde functionele 
rijvaardigheden CARA niet con-
tacteert, wordt beschouwd als 

iemand die ‘valse verklaringen’ 
aflegt. Je riskeert dan een ge-
vangenisstraf en een geldboete. 
Bovendien kan de rechter het rij-
bewijs intrekken. Wie nalaat zijn 
rijbewijs te laten aanpassen aan 
de rijgeschiktheid of beperking, 
kan eveneens straffen en boe-
tes oplopen. Voor de verzekering 
wordt rijden met een niet aan-
gepast rijbewijs gelijkgesteld 
met rijden zonder (geldig) rijbe-
wijs. Bij een ongeval, waarvoor je 
aansprakelijk wordt gesteld, kan 
de verzekeringsmaatschappij de 
schade, vergoed aan het slacht-
offer, geheel of gedeeltelijk te-
rugvorderen.

Karine Rochtus
CM-Infopunt chronisch zieken

Meer informatie
Meer informatie op www.bivv.
be,
kies de rubriek ‘CARA’.

De dienst is telefonisch be-
reikbaar op 02 244 15 52.
Je kunt mailen naar cara@bivv.
be.
Het adres is CARA
Haachtsesteenweg 1405  
te 1130 Brussel.

Om een aangepast rijbe-
wijs te verkrijgen, kan men 
zich ook wenden tot de ge-
meentelijke ambtenaar die 
verantwoordelijk is voor het 
uitgeven van rijbewijzen. Hij 
kan je bijstaan bij de aan-
vraagprocedures.

Bron: MACZIMA

Palliatieve netwerken:
Vlaanderen telt 15 netwerken palliatieve zorg. Ze coördineren de palliatieve zorg in hun 
regio en bevorderen de samenwerking tussen de verschillende diensten die bezig zijn met 
palliatieve zorg in een instelling of erbuiten. Je vindt de lijst van netwerken op  
www.palliatief.be/netwerken 

Bron: maczima
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Personen met een handicap moeten bij 
erfenissen minder successierechten beta-
len op voorlegging van een geldig attest 
waaruit blijkt dat ze een ‘zware handicap’ 
hebben. Het belastingvoordeel betreft een 
voetvrijstelling die begint bij de laagste 
belastingsschijf van 3% en stapsgewijs ver-
der wordt toegepast op de hogere belas-
tingsschijven van 9 en 27%. Hoe jonger de 
persoon met een handicap, hoe groter de 
vrijstelling. De vrijstelling wordt eerst toe-
gepast op het netto onroerend gedeelte 
(huizen en ander vastgoed) en daarna op 
het netto roerend gedeelte (spaargelden).

• Een voorbeeld
Marieke is 30 jaar en 66% arbeidsonge-
schikt. Ze erft in rechte lijn 200.000 euro, 
verdeeld in 60.000 euro netto onroerende 
goederen en in 140.000 euro netto roe-
rende goederen. Op voorlegging van haar 
attest 66% arbeidsongeschiktheid moet 
zij slechts 10.410 aan successierechten be-
talen in plaats van 12.000 euro. Dit bete-
kent een voordeel van bijna 1.600 euro.

• Wie komt in aanmerking?
Alle personen die voor de belastingwetge-
ving beschouwd worden als persoon met 
‘zware handicap’ zijn personen die hun 
handicap verworven hebben voor de leef-
tijd van 65jaar en die op 1 januari van het 
aanslagjaar voldoen aan de voorwaarden. 

De handicap moet aangetoond 
worden met een geldig docu-
ment. Dit kan zijn:

• Een attest van verminderde 
zelfredzaamheid van tenminste 
9 punten of categorie 2 van de 
integratietegemoetkoming van 
de FOD sociale zekerheid, Direc-
tiegeneraal personen met een 
Handicap.

• Een attest van 66% arbeids-
ongeschiktheid (invaliditeitsuit-
kering, ziekteverzekering, FOD 
sociale zekerheid, vonnis, …)

• Een attest voor kinderen met 
minstens 66% ontoereikende 
of verminderde lichamelijke of 
geestelijke geschiktheid wegens 
één of meerdere aandoeningen 
(attest bijkomende kinderbijslag).

• Voorleggen aan de notaris
Het geldig attest of de verkla-
ring moet bij aangifte worden 
gevoegd of aan het notariskan-
toor worden overhandigd. Je 
kunt de vermindering met te-
rugwerkende kracht genieten 
wanneer je het vereiste attest 
alsnog binnen de 2 jaar na beta-

ling van de belasting neerlegt 
bij de ontvanger. Het gedeelte 
dat je teveel hebt betaald wordt 
je in dit geval teruggestort.

Ann Lhoëst
CM-Infopunt Chronische Zieken

Meer informatie
Je kunt terecht bij een van vol-
gende diensten als je meer in-
formatie wenst over verminde-
ring van successierechten:

• Notariskantoor
 (raadpleeg hiervoor de tele-

foongids)
• www.belastingen.vlaande-

ren.be
• Vlaamse belastinglijn  

078 15 30 15
• Vlaamse infolijn 1700
• Gemeentehuis-Sociale dienst
 (bieden naast inlichtingen 

ook bijstand)
• Dienst Maatschappelijk 

Werk van je ziekenfond (in-
lichtingen en bijstand)

• www.cm.be of infochronisch-
zieken@cm.be

Bron: Maczima

Vermindering van successierechten voor personen met een 
handicap
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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 onderzoeks-
criteria van de ALS Liga in wor-
den opgenomen. Deze visietekst 
zal worden afgeleverd bij de be-
voegde overheden, geneesmid-
delen industrie, politiekers, enz. 

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

Technieker, 
mechanieker, 

chauffeur gezocht
De ALS Liga is nog op zoek naar 
vrijwilligers die handig zijn. We 
hebben nog enkele vrijwilligers 
nodig die de hulpmiddelen mee 
onderhouden zodat we ze in 
perfecte staat kunnen uitlenen 
aan onze patiënten. Deze hulp-
middelen moeten geregeld ook 
aan huis afgeleverd worden.

Om welke hulpmiddelen kan 
het gaan:
Communicatieapparatuur, ma-
nuele rolwagens, gesofiticeerde 
elektrische rolwagens, tilsyste-
men, bedden, enz…

Vereisten:
Sociaal aangelegen zijn, luis-
terbereid en begripvol zijn
In het bezit zijn van een  
Rijbewijs B

Steek je graag de handen uit de 
mouwen?
En heb je kennis van techniek?
Neem dan zeker contact met ons 
op, want dan ben jij misschien 
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 voor af-
spraak.
Deze vacature loopt over een 
langere duurperiode.

ALS Evenementen

Voor de ALS Liga is het van heel 
groot belang dat de ziekte ALS 
meer bekend wordt bij het grote 
publiek. 

Wij proberen zoveel mogelijk in 
de media te verschijnen maar 
ook direct contact is enorm be-
langrijk 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…)

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.



[35]Gezocht !
nen? Of wil je gaan wandelen 
met hen? Of hou je hen graag 
gezelschap? … Wij zoeken vrij-
willige oppassers die graag op 
sociaal en/of verzorgend vlak 
mee helpen aan de verwezen-
lijking van ons project “Lacunes 
in opvang voor ALS patiënten” 
(erkend door het ING Mece-
naatsfonds van de Koning Bou-
dewijnstichting). De ALS Liga 
voorziet in een vorming en op 
regelmatige tijdstippen komen 
de vrijwilligers samen om erva-
ringen uit te wisselen. 

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

GrafIsch ontwerper/ 
vormgever 
(dringend)

Voor opmaak van ALS tijdschrift 
op kwartaalbasis. 
Deze persoon ontvangt bijdra-
gen in de vorm van artikels, 
teksten, advertenties, afbeel-
dingen en foto’s. Die brengt 
hij/zij samen tot een tijd-
schrift van ongeveer 30 tot  
40 bladzijden. Deze persoon 
moet bij voorkeur kunnen wer-
ken met Adobe Indesign of 
QuarkXPress. Zijn of haar activi-
teit zal uitgevoerd worden op het 
secretariaat in Leuven. 

Organiseer je graag grote evenementen, 
die ook leuk zijn en wil je jezelf eens vol-
ledig uitleven?

Dan ben jij de geknipte persoon voor ons!

Wij zijn constant op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die voor ons evenementen op 
poten willen zetten! De organisatie van 
een evenement neemt veel tijd in beslag, 
welke ons echter ontbreekt.

Profiel:
– Je bent laatstejaars of hebt een diploma 

in evenementenorganisatie, of je hebt 
er ervaring in

– Je bent sociaal geëngageerd of doet 
graag vrijwilligerswerk

– Je bent punctueel en kunt goed afspra-
ken nakomen

– 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 meerwaarde.

Het leukst is als je ons kunt ver-
voegen op het kantoor te Leuven. 
Maar er zijn voldoende taken die 
je ook thuis kunt uitvoeren.

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 perso-

Hebt u een zoekertje of
een vraag? 

Laat het publiceren in 
de nieuwsbrief.
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ALS TOTAAL:

Deze uitgebreide brochure 
omvat 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-
tra en geleerden 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 
gevorderd 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)

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. 





ALS Zorgcentrum: MIDDELPUNT


