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Voorwoord

Geef ALS uw steun ! Geef ALS een stem ! Geef om ALS !
Wanneer ALS je leven overvalt… valt je lichaam stil.

Danny

voorwoord
Tijdens deze laatste dagen van het jaar 
en met de feestdagen in zicht wil ik 
vooral verheugend nieuws meedelen 
aan jullie allen. Daarmee hoop ik vooral 
om jullie weer warm te maken voor 
een volgend jaar 2012 dat beloftevolle 
afspraken en gunstige ontwikkelingen 
zal brengen. Maar eerst maak ik zelf 
gebruik van dit podium om iedereen 
aangename en deugddoende feestda-
gen te wensen en vooral om met jullie 
te klinken op een goede start in 2012 ! 
Steeds meer heb ik het gevoel dat 
wij in een niet te verre toekomst een 
doorbraak mogen verwachten in de 
zoektocht naar de diagnose van ALS. 
Misschien zelfs zullen sommigen van 
ons dat goede nieuws nog kunnen ver-
nemen en zullen zij mogen horen dat 
een therapie met succesgarantie uit-
gebouwd wordt. Ja, ik weet dat ik klink 
als een grote optimist, als een ‘witkij-
ker’, maar ik voel dat er iets groot in de 
lucht hangt. En ik heb geleerd dat ac-
tief hopen de dingen dichterbij brengt. 
Hierbij gaat mijn oprechte dank naar 
de vele patiënten en hun families die 
overal ter wereld bereid zijn om DNA 
te doneren ten behoeve van experi-
menteel onderzoek. Die patiëntbetrok-
kenheid is van onschatbare waarde en 
vormt een belangrijke gift aan het ALS 
onderzoek.

Verderop in deze Nieuwsbrief zullen 
jullie kennismaken met de Vlaamse 
Professor en Onderzoeker Rosa 
Rademakers en met haar ontdekking. 
Wij zijn trots op haar en op haar resulta-
ten. Vanuit verschillende onderzoeks-
hoeken horen wij positieve geluiden 
die komen van vooraanstaande vorsers 
die een echte forse vooruitgang in het 
onderzoek naar de oorzaak van ALS in 
het vooruitzicht stellen. Wij zijn dank-
baar dat wij met haar een schriftelijk 
interview hebben kunnen afsluiten.

Uit onze berichten in de vorige 
Nieuwsbrieven en op onze website 
konden jullie al vernemen dat wij reeds 
een onderzoeksbudget van 20.000 
euro hadden samengesteld als fonds 
voor het financieren van beloftevol lo-
kaal onderzoek. In de periode tussen 

Kerstmis en Nieuwjaar zal deze uitrei-
king plaatsvinden. Het verkozen pro-
ject, dat verderop in dit nummer zal 
toegelicht worden is de aankoop van 
aquaria voor zebravissen. Die zebra-
vissen worden gebruikt als modelsys-
teem om de genetische oorzaken en 
risicofactoren bij ALS te onderzoeken. 
De leiding van het project is in handen 
van Professoren Wim Robberecht en 
Philip Van Damme en zal uitgevoerd 
worden door onderzoeker Ludo Van 
Den Bosch. In de volgende Nieuwsbrief 
zal een uitgebreid artikel verschijnen 
met de uitreiking van de cheque. Allen 
die samen met ons die som bijeen ge-
bracht hebben bedanken wij hier in 
het bijzonder. Wij hopen dat wij ook in 
2012 op datzelfde enthousiasme zullen 
kunnen rekenen.

Onze poging om Stephen Hawking 
voor jullie te contacteren ter gelegen-
heid van zijn bezoek aan Leuven is niet 
gelukt. Wij hadden gehoopt dat hij 
voor ons allemaal een eindejaarswens 
zou inspreken met zijn unieke com-
puterstem maar aangezien zijn lezing 
pas erg laat werd aangekondigd is dat 
er niet van gekomen. Wij namen wel 
contact met de inrichters van de KUL 
en vonden daar medewerking maar 
uiteindelijk kregen wij de indruk dat 
Hawking zelf niets voelde voor een ge-
sprek met de ALS Liga over ALS. Spijtig, 
want Stephen Hawking zou de beste 
ambassadeur zijn voor allen die slacht-
offer zijn van de smerige ziekte en om 
ALS meer bekendheid te bezorgen.

Door onze aanwezigheid, via Evy, heb-
ben wij in de Internationale Alliantie 
vernomen dat in heel wat minder 
ontwikkelde landen PALS slechts in 
beperkte mate met adequate zorg 
worden omringd. Spijtig genoeg is 
dat ook zo in enkele Europese lid-
staten, ook daar komen soms schrij-
nende wantoestanden voor die PALS 
nog in diepere nood onderdompelen. 
Vaak ontbreekt het er aan al wat voor 
ons vanzelfsprekend is : rolstoelen, 
communicatieappar atuur en andere 
ADL-hulpmiddelen. Tehuizen hebben 
er zelfs geen voorzieningen voor het 

verzorgen van hun PALS. 

Met die informatie in de hand heeft 
de ALS Liga besloten om samen met 
Ijsland een project uit te werken voor 
Letland. Ondertussen werd een lading 
materiaal per camion verstuurd naar 
Riga. Een week later kregen wij al een 
reactie uit Letland met dank voor het 
materiaal en lof voor de kwaliteit ervan. 
Aan die boodschap waren zelfs enkele 
foto’s als bewijsmateriaal toegevoegd. 
Dit alles was slechts mogelijk dank zij 
uw giften en overdrachten, net zoals 
dat ook op die manier gebeurd is voor 
onze steun aan Japan na de aardbeving 
eerder dit jaar. Wij willen ons daarmee 
aansluiten bij de internationale solida-
riteit die leeft binnen de ALS Alliantie.

De Internationale Alliantie van ALS/
MND verenigingen reikte haar jaar-
lijkse Humanitarian Award 2011 uit aan 
Mia en mezelf. Je leest er alles over ver-
derop in deze Nieuwsbrief. Deze Award 
krijgen kon alleen met medewerking 
van het ganse ALS-team.

Naar jaarlijkse gewoonte voegen wij bij 
de laatste Nieuwsbrief van het jaar een 
overschrijving toe. De mensen die de 
Nieuwsbrief elektronisch ontvangen 
kunnen online een gift doen : klik hier.
Wij zijn jullie bij voorbaat dankbaar voor 
jullie hartelijke steun. Die giften die 
voortvloeien uit onze Nieuwjaarsbrief 
zetten ons weer op weg naar een goe-
de start van een volgend werkjaar.

Hallo,

http://www.alsliga.be/index.php?id=1068
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Onderzoek

Winterdroom
Wintermorgen wit gordijn
Als bloemen op ’t raam kristalfijn
Glinsterend zacht fluwijn
Vleiende vlokkenpracht
Als dwarrelend donsvacht
Verspreid over dak en straat
Bomen en velden
Maagdenwit tapijt
Fluwelen mantelkristal
Winternacht licht
Zonneglorie over het duister
Hemelzicht
Van sterren verlicht
Warm bij het gloeiende haardvuur
Zachtjes bij elkaar
Opent het uur
Van droom en wens
Het goddelijke wit
Voor ieder mens

Dokter Paul Jenet

Feest, telkens opnieuw…
Het is er weer
Het feest van het licht
De Kerst
Samen zijn
Genieten van de lekkere geneugten
Blozend
Warmte van het vuur
Warmte van ons hart
De vlokjes
Dwarrelen zachtjes neer
Tot een wit tapijt gevlochten
De prachtige witte gloed
Geeft ons weer moed
Te zien wat we kunnen
Als we blijven hopen
Laten we genieten
Van het tafereel
Telkens opnieuw
Zoals het Nieuwe Jaar
Waar we steeds op wachten
Dankbaar voor ons geluk
Want we blijven samen
Genieten van de pakjes
Van nieuwe dingen
Van nieuwe wensen
Nieuwe dromen
Niemand staat alleen
We gaan er samen voor

Dokter Paul Jenet
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De voorbije weken werden twee rap-
porten gepubliceerd door twee af-
zonderlijke groepen uit de Verenigde 
Staten waarin een belangrijke vooruit-
gang wordt aangekondigd in het erfe-
lijkheidsonderzoek in ALS. Het gaat om 
de abnormale verlenging van een stuk 
van een gen waarvan de functie nog 
niet bekend is. Deze abnormaliteit kan 
niet alleen ALS veroorzaken, maar ook 
frontotemporale dementie, een vorm 
van dementie die in sommige gevallen 
samen met ALS voorkomt.

Ons preliminair onderzoek toont aan 
dat deze erfelijke afwijking verant-
woordelijk is voor ongeveer een vierde 
tot een derde van de familiaal voor-
komende ALS. Dit is dus heel belang-
rijk voor de patiënten en hun families 
met deze vorm van de ziekte. Of deze 
afwijking ook een rol speelt in het ont-
staan van sporadische ALS, de vorm 
van ALS waarbij niemand in de familie 
van de patiënt de ziekte heeft, is nog 
ongeweten maar wordt momenteel 
onderzocht.

In de loop van de volgende weken zul-
len we de families met ALS contacteren 
om mee te delen of deze nieuwe erfe-
lijke afwijkingen ook bij hen voorkomt. 
De familieleden kunnen zich dan uiter-
aard laten testen om te onderzoeken of 
ze drager zijn van het abnormale gen, 
en dus een hoog risico hebben om de 
ziekte te ontwikkelen.

Wim Robberecht, UZ Leuven

Nieuwe doorbraak iN erfelijkHeidsoNderzoek als

Onderzoek

onderzoek

Gemuteerd GeN veroorzaakt sommiGe als symptomeN  
door scHade aaN de mitocHoNdria
Drie door Packard gesubsidieerde on-
derzoekers tonen aan hoe een gen 
gelinkt aan ALS schade kan aanrichten 
aan de motorneuronen.

Een team van onderzoekers van 
de Weill Medical College of Cornell 
University en Emory University, met 
o.a. Giovanni Manfredi, Jordi Magrané 
en Jonathan Glass, drie onderzoekers 
van Packard Center publiceerden een 
nieuwe studie die aantoont hoe een 
gen gelinkt aan Amyotrofe Lateraal 
Sclerose (ALS) schade kan veroorzaken 

aan de motorneuronen. De studie, die 
gepubliceerd werd op 2 november in 
het tijdschrift Journal of Neuroscience, 
toont aan dat een gemuteerde vorm 
van het SOD1-gen het voor de motor-
neuronen onmogelijk maakt om vol-
doende energie uit zichzelf te halen 
wanneer ze hard moeten werken. Dit, 
zo zeggen de wetenschappers, bescha-
digt uiteindelijk het motorneuron.

Eerdere studies hadden afwijkingen 
aangetoond in de motorneuron mito-
chondria (de energieleveranciers van 

de cel) bij familiale ALS patiënten die 
drager waren van een gemuteerde ver-
sie van SOD1. Wat de wetenschappers 
niet wisten was of de veranderingen in 
de mitochondria de eigenlijke schade 
aan het motorneuron veroorzaakten of 
dat deze pathologische veranderingen 
het resultaat waren van beschadiging. 
“We wisten niet of het disfunctioneren 
in de mitochondria nu de kip of het ei 
was,” zei Manfredi, de hoofdauteur van 
de studie en neurowetenschapper aan 
de Weill Cornell Medical School. “We 
wilden weten of er directe schade was 

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) 
slaat vaker toe in families met wei-
nig hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit 
een grootschalig patiëntcontrole-on-
derzoek van de Universiteit Utrecht, 
waaraan in de periode 2006-2009 
bijna alle ALS-patiënten in Nederland 
deelnamen.

Van de 878 ALS-patiënten die gevon-
den werden, vulden 635 patiënten de 
vragenlijsten in over het vóórkomen 
van ALS, de ziekte van Parkinson, de-
mentie, beroerten en hartinfarcten bij 
eerste- en tweedegraads familieleden. 
De 1616 controlepersonen werden ge-
vonden in de huisartsenpraktijken van 
de deelnemende ALS-patiënten en ge-
matcht op geslacht en leeftijd.

In de families van ALS-patiënten bleken 
significant minder hart- en vaatziekten 
voor te komen. Bij familiair voorko-
mend ALS met een risicoratio λ van 0,73 
(95%-BI: 0,57-0,94) nog minder dan in 
families met maar één ALS-patiënt (λ = 
0,88; 95%-BI: 0,82-0,95). Vooral het aan-
tal hartinfarcten was lager.

Eerder was al aangetoond dat ALS-
patiënten zelf minder vaak hyper-
tensie, overgewicht, hartinfarcten en 
beroertes krijgen. Een gunstig vet-
spectrum gaat gepaard met een snel-
lere progressie van de ALS. Een gunstig 
cardiovasculair risicoprofiel kan een 
direct oorzakelijk verband hebben met 
het optreden van ALS, maar het kan 
ook zijn dat het een marker is voor een 

andere causale factor. De onderzoe-
kers opperen in dit verband lichaams-
beweging. Hierover wordt gesproken 
nadat Italiaanse profvoetballers een 6 
maal verhoogd risico op ALS bleken te 
hebben.

In eerdere studies waren verbanden 
gevonden tussen ALS en de ziekte 
van Parkinson en dementie. Deze ver-
banden werden in de Nederlandse 
patiëntenpopulatie niet zo sterk 
teruggevonden.

Bron: Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde

als eN Hart- eN vaatziekteN 
HoGere kaNs op als bij GuNstiG cardiovasculair risicoprofiel
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veroorzaakt door het lokaliseren van 
SOD1 in de mitochondria.”

Om de relatie te testen tussen het 
gemuteerde SOD1 en schade aan de 
mitochondria, gebruikten de onder-
zoekers transgene muizen die drager 
waren van een gebruikelijke vorm van 
het gemuteerde SOD1 die we terug-
vinden bij familiale ALS patiënten. Ze 
hadden ook een klein herkenningste-
ken aangebracht dat het gemuteerde 
SOD1 zou insluiten in de mitochondria, 
wat verzekert dat eender welke veran-
dering in de mitochondria te wijten is 
aan de aanwezigheid van het gemu-
teerde eiwit. De wetenschappers ver-
geleken deze muizen met muizen met 
het wild-type SOD1 ingesloten in de 
mitochondria, met muizen waarbij het 
gemuteerde SOD1 niet ingesloten was 
in de mitochondria en met normale, 
gezonde muizen.

De muizen met het gemuteerde SOD1 
in de mitochondria vertoonden en-
kele van de fysieke verschijnselen en 

symptomen van ALS, zoals gewichts-
verlies, bewegingsmoeilijkheden, ver-
lies van motorneuronen, en spieratro-
fie. Bovendien vertoonden de muizen 
fysieke en biochemische veranderin-
gen in hun motorneuron mitochondria. 
Alhoewel de mitochondria normaal 
functioneerden wanneer de motor-
neuronen in rust waren, toch waren ze 
niet in staat om voldoende energie te 
produceren als de cellen hard moesten 
werken. De onderzoekers opperen de 
hypothese dat de aggregaten/verza-
melingen van het gemuteerde SOD1 
de schade aan de mitochondria ver-
oorzaken door tussen te komen in het 
proces van enzymevorming of door 
het volledig aanwenden van grote 
hoeveelheden koper, en zo andere en-
zymes te beletten om naar behoren te 
functioneren.

Niettemin vonden de onderzoekers 
significante verschillen tussen de mui-
zen van wie het gemuteerde SOD1 
ingesloten was in de mitochondria en 
die van wie het gemuteerde SOD1 vrij 

was in de cel. De mitochondrische mu-
tanten hadden een latere start van de 
ziekte (8 maanden oud versus 3 maan-
den in normale SOD1 gemuteerde mui-
zen) en geen significante inkorting van 
levensduur vergeleken met de contro-
lemuizen. Daarenboven vertoonden 
de mitochondrische mutanten geen 
verlies van verbinding tussen hun mo-
torneuronen en spiercellen.

Bijgevolg, zei Manfredi, de aanwezig-
heid van het gemuteerde SOD1 in de 
mitochondria veroorzaakt enige, maar 
niet alle pathogene veranderingen 
die worden geassocieerd met ALS. 
“Gemuteerd SOD1 in de mitochondria 
veroorzaakt disfunctioneren, en het 
veroorzaakt het degenereren van de 
neuronen. Ondanks dat veroorzaakt 
het niet het ten volle ontwikkelde, vol-
ledige pathologische beeld dat het 
kenmerk is van ALS”, zei Manfredi.

Vertaling: Lin Verbelen

dodelijk voortscHrijdeN vaN als omGedraaid  
iN eeN woNderbaarlijke eerste stamceltest
In mei vorig jaar kreeg de 39 jarige Ted 
Harada de diagnose ALS. Dat is één van 
de slechtste diagnoses die iemand kan 
krijgen.

Ted en zijn dokters hadden verwacht 
dat zijn gezondheid nu reeds ernstig 
zou verslechterd zijn. Maar dank zij een 
experimentele stamcelbehandeling 
kon hij zijn wandelstok wegwerpen 
en kon hij terug in het zwembad gaan 
spartelen met zijn drie kinderen.

 “Elke dag is een goede dag voor mij 
op dit moment,” zei Harada mij. “Ik 
maakte enkele kwantumsprongen na 
mijn behandeling en …ik blijf die dras-
tische verbetering die ik maakte verder 
doorzetten.”

De prognose voor ALS is waarschijn-
lijke dood in minder dan drie jaar, voor-
afgegaan door het geleidelijk verlie-
zen van je mogelijkheden op het vlak 
van bewegen, spreken en ademen. 

Dat was ook het afschuwelijke nieuws 
dat Harada kreeg nadat hij zijn kracht 
verloor in het linker been en hij na het 
beklimmen van enkele trappen of het 
wandelen naar de brievenbus al bui-
ten adem was. Zijn handen waren al te 
zwak geworden om de ritssluiting van 
een draagtas te openen.

Op dat moment sprak zijn neuroloog 
hem over een experiment aan de 
Emory University. Er werd ALS patiën-
ten gevraagd om een stamcelbehan-
deling uit te testen.

De chirurgen vertelden Harada dat het 
injecteren van stamcellen in zijn rug-
genmerg hem wellicht niet persoonlijk 
zou helpen, dat het hem integendeel 
schade zou kunnen berokkenen. Maar 
die studie zou hopelijk wel bijdragen 
tot het vinden van een effectieve be-
handeling die de wetenschappers in 
de toekomst zouden kunnen gebrui-
ken. Harada had niets te verliezen en 

verwachtte niets toen hij studiesubject 
nummer 11 werd en toen hij op 9 maart 
aan het experiment begon.

Het is echt aangrijpend om Harada te 
horen spreken over zijn herstel, waar-
van hij beseft dat het tijdelijk zou kun-
nen zijn.

 “Ik ben altijd het soort vader geweest 
die met zijn kinderen op de vloer wor-
stelt of die hen kittelt om hen te doen 
lachen, en dat was niet langer moge-
lijk,” zegt Harada. “ Wanneer wij nu in 
het zwembad liggen en zij Marco Polo 
willen spelen, dan kan dat.”

De chirurgen van Emory injecteerden 
1 miljoen neurale stamcellen in 10 
verschillende plaatsen in Harada’s rug-
genmerg. Eerdere patiënten kregen 
kleinere dosissen want de dosering 
werd geleidelijk opgevoerd naarmate 
de proeftest zich verder ontwikkelde. 
Al die cellen werden gewonnen uit 
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één enkele vrijwillig geaborteerde en 
gedoneerde twee maand oude foe-
tus. Met behulp van een technologie 
die door Neuralstem ontwikkeld werd 
multipliceerden de wetenschappers 
de cellen en creëerden er voldoende 
om alle patiënten van deze proeftest 
te behandelen en zelfs meer dan dat. 
“Wij namen een klein gedeelte van het 
ruggenmerg en isoleerden een mil-
joen stamcellen waarvan wij hopen 
dat die miljoenen mensen overal ter 
wereld gaan behandelen,” zei Dr. Karl 
Johe, de leidende wetenschapper bij 
Neuralstem.

Bij aanvang van de studie waren de 
verwachtingen laag. Als veiligheids-
maatregel dwong de FDA de onder-
zoekers om slechts een kwart van het 
origineel voorzien aantal stamcellen te 
gebruiken. De onderzoekers hoopten 
te bewijzen dat de cellen veilig in ge-
bruik waren, meer verwachtten zij niet.

Twee van 12 patiënten stierven tijdens 

de proeftest, één na een hartaanval en 
een andere omwille van de voortschrij-
ding van zijn ALS.

De onderzoekers hoopten dat de FDA 
hen zou toestaan om nog eens 6 extra 
patiënten op te nemen in de proeftest 
opdat zij zo meer gegevens zouden 
kunnen inzamelen over de veiligheid 
van de behandeling. Neuralstem wacht 
ook op toestemming om te begin-
nen met de eerste fase van een foe-
tus stamcel proeftest met chronische 
ruggenmergpatiënen.

Ongereglementeerde stamcelcentra, 
zoals het centrum dat gepromoot werd 
door de Republikeinse presidentskan-
didaat Rick Perry beweren dat zij suc-
cesvol ALS behandelen en daarnaast 
eender welke ziekte die je maar kan 
verzinnen. Maar die zijn nog niet door-
heen de pijnlijk strenge methodologie 
geraakt die nodig is om een door de 
FDA goedgekeurde menselijke klini-
sche proeftest te kunnen doen. Die 

selectie vereist stapels van data met 
uitsluitend als doel de veiligheid aan 
te tonen en ten langen leste efficiëntie 
te bewijzen. Alleen die proeftesten hel-
pen verzekeringsmaatschappijen over-
tuigen om ook die behandelingen te 
verzekeren. Indien dat niet kan zullen 
‘wildgroeicentra’ blijven verdergaan 
met het aanrekenen van tienduizenden 
dollars voor hun behandelingen. “Wij 
zijn door die FDA procedures geraakt, 
wat een langzaam proces is, maar wij 
doen dat omdat de wet ons vraagt om 
dat te doen,” zegt Johe.

Huidige stand van zaken: in de origine-
le versie van dit artikel stond dat de on-
derzoekers van Emory en Neuralstem 
wachtten op goedkeuring door de FDA 
van fase twee van de klinische proef-
test. In feite wachten zij nu op goed-
keuring om nog 6 extra patiënten toe 
te voegen aan de proeftest.

Vertaling: Dirk ALS Liga

twee GeNeN kuNNeN sameNwerkeN.  
er wordt aaNGetooNd dat twee GeNeN, die familiale als veroorzakeN, kuNNeN sameNwerkeN.

Hoewel er verschillende genen gekop-
peld werden aan amyotrofe lateraal 
sclerose (ALS), is het nog onbekend 
hoe zij deze progressieve neurodege-
neratieve ziekte veroorzaken. In een 
nieuwe studie, hebben onderzoekers 
aan de Columbia University Medical 
Center (CUMC) aangetoond dat twee 
ALS-geassocieerde genen in tandem 
werken om de lange-termijn overleving 
van motorneuronen te ondersteunen. 
De bevindingen werden gepubliceerd 
in de online editie van het Journal of 
Clinical Investigation van 1 september.

“Elke therapie, gebaseerd op deze ont-
dekking, is waarschijnlijk nog ver weg. 
Niettemin is het een belangrijke stap 
in de goede richting om verscheidene 
delen, die bijdragen tot ALS, met el-
kaar te verbinden” zegt hoofdauteur 
Brian McCabe, PhD, assistent-professor 
pathologie en celbiologie in het Taub 
Instituut voor Onderzoek van de ziekte 
van Alzheimer en de ouder wordende 
hersenen en lid van het Centrum voor 
Motor Neuron Biologie en ziekte aan 

de Columbia University Medical Center 
(CUMC).

ALS, ook gekend als “de ziekte van Lou 
Gehrig,” is een progressieve ziekte die 
motorische zenuwcellen aantast. Dit 
zijn gespecialiseerde zenuwcellen in 
het ruggenmerg en de hersenstam die 
van essentieel belang zijn voor het re-
gelen van spierkracht en beweging. 
ALS begint meestal na de leeftijd van 
50 jaar en tast uiteindelijk iemands ver-
mogen aan om te bewegen, spreken 
en te ademen. Zo’n 30.000 Amerikanen 
lijden momenteel aan ALS. Ongeveer 
90 procent heeft een sporadische of 
niet–familiale vorm van de ziekte. De 
oorzaak van sporadische ALS is onbe-
kend, maar waarschijnlijk gaat het om 
een combinatie van genetische en om-
gevingsfactoren. De overige 10 procent 
heeft een familiale vorm van ALS, die 
wordt veroorzaakt door een erfelijke 
genetische mutatie. Er is geen behan-
deling voor ALS. De symptomen wor-
den behandeld met medicatie, kinesi-
therapie en logopedie, hulpmiddelen, 

en nutritionele ondersteuning. Veel 
mensen met ALS sterven door respira-
toire complicaties binnen de twee tot 
drie jaar na de diagnose.

In het huidige experiment, hebben 
de onderzoekers de rol onderzocht 
van twee recent ontdekte ALS genen, 
FUS/TLS en TDP-43. Beide genen zijn 
betrokken bij de verwerking van mes-
senger RNA’s, die de genetische codes 
bevatten om bepaalde eiwitten te ma-
ken. “De twee genen maken eiwitten 
met een vergelijkbare vorm en func-
tie, waarvan men uitgaat dat ze samen 
kunnen werken, en dat verstoringen 
van de beide genen de neuronale 
overleving zou beïnvloeden,” zegt Dr 
McCabe. Een concurrerende opvatting 
was dat mutaties van deze genen, af-
wijkingen veroorzaken in hun respec-
tievelijke eiwitten, die toxisch zijn voor 
motorneuronen onafhankelijk van hun 
normale functies.

Om te bepalen welk model correct is, 
hebben de onderzoekers zich tot de 
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fruitvlieg (Drosophila melanogaster) 
gekeerd, die genen heeft die verge-
lijkbaar zijn met FUS/TLS en TDP-43 en 
die zich snel reproduceren, waardoor 
het een goed model voor genetische 
studies van ALS is. Voor de studie cre-
eerde Dr McCabe’s team een groep 
vliegen met de mutant FUS/TLS, een 
groep vliegen met mutant TDP-43 was 
reeds ontwikkeld door een Italiaanse 
onderzoeksgroep.

In het eerste deel van de studie, von-
den onderzoekers dat vliegen met mu-
tant FUS/TLS een verminderde levens-
vatbaarheid hadden om volwassen te 
worden, een verminderde motorische 
snelheid en een verminderde levens-
duur, vergeleken met normale vliegen. 
De mutant vliegen werden gered (ge-
normaliseerd), door het invoegen van 
normale menselijke FUS/TLS in hun 
genoom. De mutant vliegen werden 
niet gered met ALS mutant FUS/TLS 

van menselijke oorsprong. “Dit bete-
kent dat het gen op dezelfde manier 
werkt bij vliegen als bij de mens,” zegt 
Dr McCabe.

Vliegen met mutant TDP-43 toonden 
vergelijkbare tekorten in overleving, 
motoriek, en levensduur. Deze groep 
van vliegen werd geholpen door het 
inbrengen van normaal menselijk 
TDP-43.

Om te bepalen of de twee genen 
op elkaar inwerken, probeerde het 
team FUS/TLS of TDP-43 mutanten 
te redden door het forceren van een 
overexpressie van het andere gen. 
Overexpressie van FUS/TLS redde 
vliegen met TDP-43 mutaties, terwijl 
overexpressie van TDP-43 geen red-
ding bracht voor vliegen met FUS/TLS 
mutaties. “Deze vondst toont aan dat 
FUS/TLS samenwerkt met TDP-43 in 
een gemeenschappelijk genetisch pad 

in neuronen.”

Of deze bevindingen vertaald kunnen 
worden in therapie valt nog te bezien. 
“Maar men zou zich kunnen voorstel-
len dat als je een medicijn of genthera-
pie zou kunnen ontwikkelen dat FUS/
TLS meer actief maakt, het zou kunnen 
helpen bij patiënten die TDP-43 muta-
ties hebben,” zegt Dr McCabe.

“Onze resultaten tonen aan dat deze 
twee genen samenwerken in een fa-
miliaal ALS model,” voegt Dr McCabe 
toe. “Hoe ALS genen de ziekte veroor-
zaken, en of andere genen samenwer-
ken, zijn grote vragen. De hoop is dat 
als we uiteindelijk kunnen begrijpen 
hoe alle ALS genen op elkaar inwerken, 
we kunnen uitzoeken hoe we kunnen 
ingrijpen.”

 Vertaling: Ghislain D’amour

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 caféspelletje 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 voor-
nemens aangaan zoals stoppen met roken, minder 
drinken, 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-
onderzoeksfonds. 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 tussen 
Kerst en Nieuwjaar bekendmaken hoeveel mensen mee-
deden en hoeveel er gedoneerd werd. Doneer via over-
schrijving BE28 3850 6807 0320 of op www.alsliga.be.

3. Zet een bericht op je Facebook, Twitter, Netlog of Linkedin 
pagina om je vrienden aan te moedigen om mee te doen. 
Doe zelf een oproep (in de club of bij familie) op de ma-
nier 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 !

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
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oproep ALS oNderzoekSfoNdS

‘A cure for ALS’
De ALS LigA BeLgië en het ALS OnDerzOekSfOnDS

De ALS Liga België (www.alsliga.be) is een patiëntenver-
eniging voor mensen die lijden aan Amyotrofe Lateraal 
Sclerose (ALS). De vereniging richt zich naar alle Belgische 
ALS-patiënten en biedt een gediversifieerde dienstverle-
ning aan. Vooreerst verstrekt zij informatie over alle aspec-
ten van de ziekte aan patiënten, hun intieme kring, en het 
ruimere publiek. Daarnaast werd een hulpmiddelencentrale 
uitgebouwd die gratis materiaal ter beschikking stelt om 
de mobiliteit en communicatie van patiënten zo lang mo-
gelijk te verzekeren. Daarnaast bestaat er bij haar leden een 
grote interesse in het wetenschappelijk onderzoek naar hun 
ziekte. Daarom volgt zij aandachtig de resultaten van dat on-
derzoek naar de aandoening. Vanuit haar functie als onder-
zoekscommunicator verspreidt de ALS Liga deze informatie 
via haar website en nieuwsbrief, en organiseert zij weten-
schappelijke symposia. 

Bovendien wenst de ALS Liga België een actieve bijdrage te 
leveren aan versnelling van het wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS door fondsen ter beschikking te stellen van onder-
zoekers die zich in België specifiek toeleggen op deze ziekte. 

Als ethische fondsenwervers hebben wij besloten om de 
gelden die wij bij het publiek inzamelen voor steun aan 
wetenschappelijk onderzoek onder te brengen in het ALS 
Onderzoeksfonds. Daardoor garanderen wij onze schenkers 
een correcte bestemming van de opgehaalde financiële 
steun. Onder het globale motto ‘A cure for ALS’ worden de 
giften vanuit dat ALS Onderzoeksfonds in de Kerstperiode 
uitgereikt aan de verkozen bestemmeling. 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 om een aanvraag tot financi-
ele steun aan het ALS Onderzoeksfonds te richten, ongeacht 
hun nationaliteit, vordering in het carrièrepad (bv. professor, 
geneesheer-specialist, postdoc of doctoraatstudent onder 
supervisie van een promotor) of affiliatie (bv. universiteit, 
(universitair) ziekenhuis, erkend Neuromusculair Referentie 
Centrum). 

2. Alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek naar ALS 
zijn steunbaar, zowel vanuit een fundamentele, toegepaste 
als een klinische benadering. 

3. Steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds kan zowel 

kaderen in een nieuw op te starten onderzoeksproject naar 
ALS, als een lopend onderzoeksproject naar ALS waarvoor 
de steun een versnelling of verdieping kan betekenen. 

4. Steun vanuit het ALS Onderzoeksfonds kan door de 
onderzoeker voor alle materiële middelen worden inge-
zet die het onderzoek bevorderen (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 on-
derzoek naar ALS en de bereikte resultaten. 

6. De totale enveloppe aan financiële middelen voor het 
ALS Onderzoeksfonds 2011 bedraagt € 20.000. Die wordt 
toegewezen afhankelijk van het aantal ingediende project-
aanvragen en hun belang voor het wetenschappelijk onder-
zoek. Het is wenselijk de bestemming van het aangevraagde 
bedrag te concretiseren. 

7. De toegewezen financiële middelen dienen integraal aan 
onderzoek naar ALS te worden besteed. Het is de onthaalin-
stelling waaraan de onderzoeker is verbonden niet toege-
staan een gedeelte van de financiële middelen te gebrui-
ken voor haar algemene werking (geen overhead afname 
toegestaan). 

8.  De beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van 
de ALS Cel Onderzoek aangevuld met wetenschappelijk ad-
viserende externen. 

9.  Uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum wor-
den indieners van een projectaanvraag ingelicht over de be-
slissing tot steun.

hOe een SteunAAnvrAAg inDienen ?

U kan tot en met 31 oktober 2012 een steunaanvraag indienen 
bij de ALS Liga door het verzenden van een Nederlandstalig 
geïntegreerd document (pdf) naar het e-mailadres info@als-
liga.be met vermelding “aanvraag ALS Onderzoeksfonds”. 
Dit document moet omvatten :
- identiteit, contactgegevens en affiliatie van de onderzoeker 
-  kort wetenschappelijk cv (max. 1 blz. ; inclusief max. 5 be-

langrijkste publicaties) 
- korte uiteenzetting van het nieuw op te starten onder-

zoeksproject naar ALS, of het lopend onderzoeksproject 
naar ALS waarvoor de steun een stimulans kan betekenen 
(max. 1 blz.) 

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

 -  via welke kanalen zal u deze steun bekendmaken ?

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

www.thyssenkruppmonolift.be Th
ys
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Platformliften Huisliften Trapliften

0800 12 697
Bel gratis

24u/24, 7d/7

info@thyssenkruppmonolift.be

Vraag geheel vrijblijvend

een offerte op maat

van uw wensen en behoeften.

2110118_ALS_Liga_K3.indd   1 18/02/11   14:11§
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amyotrofiscHe lateraal sclerose iN beeld

Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) is een aandoening 
van de motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersen-
stam die de willekeurige spieren in het lichaam controleren.

Wanneer deze neuronen aangetast worden door ALS, ver-
zwakken en verschrompelen de spieren die onder hun con-
trole staan.

De aangetaste spiergroepen en de volgorde waarin ze aan-
getast worden, variëren van persoon tot persoon.

Definities :
ALS  sclerose van de buitenste zenuwbanen in 

het ruggenmerg samen met spieratrofie
Atrofie  verdwijning door gebrek aan 

voedingsstoffen
Myo-  Spier
Amyotrofische  wegkwijnen van spierweefsel
Laterale  Zijdelings
Sclerose  Verharding

MotoneuronBouw van de spier

Prikkeloverdracht zenuwcel
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Activiteiten

 1207 
 Dokters van wacht beschikbaar bij nationale inlichtingen

Sinds 9 februari 2002 zijn de nummers van de dokters van wacht beschikbaar bij de nationale inlichtingendienst. Het initia-
tief van Belgacom, gesteund door de minister van sociale zaken komt tegemoet aan een terugkerende vraag van de klanten 
van de inlichtingendienst. 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 de gewenste gemeente en binnen enkele seconden geeft de operator 
het nummer van de wachtdienst, waarmee je desgewenst automatisch wordt doorverbonden.

9 december 2011 - Alain Verspecht is 43, vader van twee kin-
deren, gelukkig getrouwd met Katrien Asselbergh en woon-
achtig te Laarne. Actief als bedrijfsleider, sportief, motorrij-
der van het eerste uur. In april 2006 werd ALS vastgesteld : 
“Het was een donderslag bij heldere hemel”. Bij het horen 
van de mogelijke oorzaken van o.a. het verlies aan spier-
kracht, krampen,… stortte onze wereld in. Een half jaar later 
volgde het verdict: ALS. 

Ondertussen zijn we vijf jaar verder. Vanaf dag één hebben 
we besloten om er samen het beste van te maken en zo opti-
mistisch mogelijk te blijven. Ik geloof dat positivisme de bes-
te medicatie is. In augustus 2011 zijn we begonnen met de 
blog ‘Als ALS je leven binnensluipt…’ (http://alainverspecht.
wordpress.com/ ), geen weergave van pijn en miserie, maar 
een positieve benadering van het leven met hier en daar een 
filosofische zijsprong”.

In november dit jaar kwam het voorstel van de buren van 
Alain om deel te nemen aan de lokale kerstmarkt ten voor-
dele van de ALS liga. Uiteindelijk werd besloten een heuse 
campagne op te zetten ten voordele van het goede doel: “Ik 
wilde al een hele tijd iets meer doen voor mijn lotgenoten, 
maar de angst voor de confrontatie van wat me mogelijks 
nog te wachten staat, heeft me lang weerhouden iets te 
ondernemen. Met deze campagne ligt het anders: door ge-
bruik te maken van diverse sociale media en met inschake-
ling van een uitgebreid netwerk moet het mogelijk zijn iets 
moois te realiseren ten voordele van de liga”.

Op de website www.eenhartvoorals.wordpress.com wordt 
alle informatie rond de campagne en de activiteiten verza-
meld. Zo worden er chocoladetruffels en kerststukjes ver-
kocht, maar ook schilderijen van een lokale kunstenares. 
Er is een reuze tombola en deelname aan de kerstmarkten 
te Destelbergen en Laarne. De lokale whiskyclub schenkt 
de volledige opbrengst van een kerstmarkt aan de Liga, en 
nieuwe initiatieven blijven binnenlopen. Daarnaast worden 
particulieren en bedrijven benaderd met de vraag een stor-
ting te doen ten voordele van de Liga. Vanaf € 40 volgt een 
fiscaal attest.

Bent u deze campagne genegen, toon uw hart en steun 
de ALS Liga door een storting op onderstaand rekening-
nummer van de Liga, met vermelding  ‘Een hart voor 
ALS’, uw hulp is reuze belangrijk !

BE28 3850 6807 0320 
Voor internationale overschrijvingen :  

IBAN BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB

‘eeN Hart voor als’ 
als patiëNt start campaGNe teN voordele vaN de als liGa.
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HartverwarmeNd beNefiet

Op 1 & 2 oktober werd De Schorre twee dagen omgetoverd 
tot een zonovergoten muziekfestijn waar eten in overvloed 
was, de drank rijkelijk vloeide en iedereen het beste van 
zichzelf gaf. Meer dan 20 groepen kwamen spelen en 175 
vrijwilligers stonden paraat. Je kon er genieten van klassiek, 
pop & rock, jazz & blues en volksmuziek, proeven van zui-
derse paëlla, sappige braeburn appels, frieten, hamburgers, 
hotdogs, cornetto’s en zoete gebakjes.

Eddy Rillaerts, hoofd van het labo van het Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne, PIH en zelf ALS-patiënt was de bezie-
ler van het event. Begin 2009 verschenen bij Eddy de eerste 
symptomen van de ziekte waardoor Eddy, gepassioneerd 
muzikant, zijn gitaar en saxofoon aan de kant moest schui-
ven. In september 2009 viel de diagnose van ALS. Dankzij 
alle hulp van de ALS Liga, waaronder een elektrische rolstoel, 
is Eddy ondanks zijn verlamming en het moeizaam spreken 
nog iedere dag paraat op zijn werk. Samen met zijn collega’s 
maakt hij er dag na dag het beste van. Eddy is dan ook een 
toonbeeld van positieve ingesteldheid met zijn nooit afla-
tende humor.

Met dit benefiet wilde Eddy iets terug doen voor de Liga. 
Meer bepaald zal deze opbrengst door de ALS Liga besteed 
worden ter ondersteuning van de pALS die in het eerste ge-
specialiseerde zorgcentrum voor ALS patiënten verblijven. 
In het Zorgcentrum MIDDELPUNT zullen ALS-patiënten op-
gevangen worden als thuisopvang niet (meer) mogelijk is. 
Eddy was trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Dit was reeds 
het vierde benefiet dat Eddy organiseerde ten voordele van 
de Liga en zonder meer het grootste ! 

De provincie ondersteunde het benefiet volledig. “De colle-
gialiteit in het PIH is zeer groot, Eddy is een gewaardeerde 
collega die ondanks zijn ziekte nog iedere dag komt wer-
ken” aldus gedeputeerde Rik Röttger. Het provinciebestuur 
maakte budget vrij zodat de opbrengst volledig naar de ALS 
Liga kan gaan. Vele medewerkers van het PIH stonden in 
voor de organisatie.

Eddy’s wens werd werkelijkheid mede dankzij de ondersteu-
ning van het provinciebestuur, sponsors én de grote inzet van 
vele collega’s, familie, vrienden en 120 muzikanten : Senza 
Parole, Dociastro, Brasschaats Mandoline-orkest, Heidie & 
The Friends, Limited Edition, Minus 7, Monday Lovers, Rude 
Roots, Green Jackets, Babydry, Skip the Monkey, Spinetti 
Consort, No Strings Attached,’T Rio Nova, Cello en Piano, 
Nine2twelve, Bart van Casteren & Samra Mackic, Frank de 
Wolf Trio, Anita Stoop & Mireille Misonne, Neretva Ensemble 
en Boom Big Band.

De cheque, door Rik Röttger gedeputeerde van de provin-
cie Antwerpen, uitgereikt op maandag 5 december in het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne, was dan ook niet van de 
minste. Joske en Francine mochten een cheque in ontvangst 
nemen van niet minder dan 15.550,00 euro. 

Hartelijk dank aan alle sponsors, de Provincie Antwerpen, 
het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, alle vrijwilligers en ie-
dereen die deze actie gesteund heeft en in het bijzonder aan 
de initiatiefnemers, Eddy en Christel.

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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verslaG vieriNG 35 jaar okra de Goede Herder (28 sept. – 1 okt.)
Ons 35-jarig bestaan hebben we gevierd door (bijna) een 
hele week te feesten. Plaats van het gebeuren: in en rond 
een spiegeltent!

De week startte met een prachtige tentoonstelling op 
woensdag.
Donderdag stond in het teken van “sport in en rond de 
spiegeltent”.
Vrijdag werd begonnen met een dankmis, gevolgd door een 
feestelijke drink en een fantastisch verjaardagsdiner.

Op zaterdag 1 oktober volgde de apotheose: een echt bal 
met Günther Neefs en zijn orkest in de spiegeltent! De turn-
kring “Moedig en Vrij”, waarvan Bart, een ALS-patiënt, lid is, 
namen de tap en de bediening voor hun rekening. Zij droe-
gen ertoe bij deze avond tot een onvergetelijk moment te 
maken: 55-plussers die zich inzetten n.a.v. de ziekte van een 
jongere, en omgekeerd een groep jongeren die zich bij de se-
nioren aansluiten en enthousiast meewerken. Onbetaalbaar 
en onvergetelijk!

Okra betekent ook sociaal engagement. Verschillende leden 
van ons trefpunt werden en worden in hun familie gecon-
fronteerd met ALS, een fatale zenuw-spierziekte. Daarom 

schenken wij de winst van ons bal aan de ALS Liga, een niet-
gesubsidieerde organisatie die geld inzamelt om de pati-
enten informatie en hulpmiddelen te kunnen geven en het 
wetenschappelijk onderzoek te steunen. Wij waren dan ook 
bijzonder verheugd aan mevr. Wittens, als afgevaardigde 
van de liga, een voorlopige cheque van € 3.500 te kunnen 
geven.

Wij danken al onze leden en onbaatzuchtige medewerkers, 
die van deze feestweek een fantastische week gemaakt heb-
ben, een echte feestweek van vriendschap, een begrip dat 
centraal staat bij Okra!

Cecile Moris

ScALA iN de operA
4 FEBRUARI 2012

Het spektakel “Scala in de Opera Gent” start om 19.45 uur 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.  
Dit wordt georganiseerd door Rotary Deinze.

De integrale opbrengst hiervan wordt geschonken aan de ALS Liga.
Meer informatie op www.alsliga.be
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Hbvl : dwars door Hasselt – 9 oktober 2011
Aan het begin van het bouwverlof hebben enkele collega’s 
van Wijckmans bouwmaterialen in Ham beslist om mee te 
lopen in “DWARS DOOR HASSELT”. Wat begon als een spor-
tieve uitdaging groeide al snel uit naar een sponsorloop ten 
voordele van de ALS Liga. De lopers begonnen (extra) te trai-
nen, sponsors werden gezocht, supporters werden opge-
trommeld en zondag 9 oktober was het dan eindelijk zover.

Om 13 uur werd verzamelen geblazen in Hasselt om na een 
kleine opwarming te beginnen aan de 10 km “DWARS DOOR 
HASSELT”.

Het minder goede weer zou hen niet tegenhouden in het 
behalen van hun doel. De aankomst moest bereikt worden 

en zoveel mogelijk geld ingezameld. Na iets meer dan een 
uur werd het resultaat van deze sportieve namiddag dan 
ook duidelijk. Vermoeide benen, voldane deelnemers, maar 
vooral een mooi eindsaldo van € 3.333 ten voordele van de 
ALS Liga. Een prestatie waar we best trots op mogen zijn.

Luc Mulleners

10de SoS ALS 
grote HANddoek kAArtiNg
VRIjDAG 17 FEBRUARI 2012

Vanaf 19.30 uur in het parochiaal Centrum,  
Ieperweg te Loppem ten voordele van de ALS LIGA.

Kaarten reserveren kan bij de familie Lakiere : tel: 050/82.24.34 
Inleg bedraagt 1,5 euro / Tombola 2,50 euro per omslag

WIjCKMANS loopt voor
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Gadgets

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 of 0496 46 28 02 – e-mail : info@alsliga.be
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de als liGa vzw verkoopt verscHilleNde soorteN GadGets die aaNGebodeN 
wordeN op allerlei eveNemeNteN waarop wij verteGeNwoordiGd zijN

Gadgets

gadgets
TVV de ALS Liga

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

CDPrijs : € 5

Ten voordele van de ALS Liga vzw werden deze kaarten sa-
mengesteld door twee ALS patiënten zonder handfunctie 
maar wel d.m.v. hoogtechnologische computerapparatuur.

KaartenPrijs : € 1

Knuffels + sleutelhanger

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

Sleutelhanger 
Prijs : € 5

Knuffel 
Prijs : € 8

PENNEN
We hebben meerdere soorten 
balpennen in ons assortiment.

Prijs : € 2
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professor rosa rademakers

Eind oktober maakten wij een schriftelijk interview met 
Dr. Rosa Rademakers. Wij danken haar voor haar attente 
medewerking.

OntStOnD uw BeLAngSteLLing vOOr ALS AL tijDenS uw 
StuDieS in Antwerpen Of kwAm Die LAter in De verenigDe 
StAten?

In Antwerpen werkte ik voornamelijk op de genetica van 
frontotemporale dementie (FTD), toen was een overlapping 
tussen ALS en FTD nog niet zo duidelijk . Pas tijdens mijn 
werk hier in de Verenigde Staten ben ik meer gericht onder-
zoek gaan doen naar ALS en bouwde ik samenwerking op 
met ALS centra voor de verzameling van DNA stalen van ALS 
patiënten voor onderzoek.

weLke rOL SpeeLDe prOf. ChriStine vAn BrOeCkhOven in 
De uitBOuw vAn uw OnDerzOekSLOOpBAAn?

Ik heb bijzonder veel van haar geleerd en na mijn studies in 
haar laboratorium heeft ze me geholpen om een positie als 
postdoctorale onderzoeker te verwerven in de VS. Ik gebruik 
nog dagelijks wat Christine mij heeft geleerd over genetisch 
onderzoek en het schrijven van onderzoeksprojecten en we-
tenschappelijke artikels.

wAt zijn uw tOekOmStige prOjeCten ALS OnDerzOeker?

In mijn laboratorium zullen we blijven zoeken naar nieuwe 
genetische oorzaken van FTD en ALS. Daarnaast willen we 
het onderzoek naar deze nieuwe genetische mutatie verder 
zetten. De identificatie van deze nieuwe genetische oorzaak 
is een eerste belangrijke stap, maar vele vragen blijven on-
beantwoord. Waarom ontwikkelen sommige patiënten met 
deze mutatie FTD en andere ALS? Wat bepaalt op welke 
leeftijd een persoon de eerste symptomen van de ziekte 
ontwikkelt?

hOe zAL wereLDwijD gewerkt wOrDen Op De reSuLtAten 
vAn uw ALS OnDerzOek?

In eerste instantie zullen onderzoeksgroepen uit de hele 
wereld hun ALS patiëntenpopulaties onderzoeken om meer 
specifiek te bepalen welk percentage van ALS patiënten dra-
ger zijn van deze nieuwe mutatie. De identificatie van een 
grotere groep mutatiedragers zal helpen om het typische 
ziekteverloop voor deze mutatiedragers in kaart te bren-
gen. Daarnaast geeft ons onderzoek ook nieuwe informa-
tie over de mogelijke ziektemechanismen die aan de basis 
liggen van ALS, waarbij een rol voor een defect in het RNA 
metabolisme belangrijk lijkt te zijn. Vele onderzoekslabora-
toria zullen nu cel- en diermodellen gaan ontwikkelen om 
deze mechanismen verder te onderzoeken. Het uiteindelijke 
doel is een model voor ALS te ontwikkelen dat vervolgens 
gebruikt kan worden voor het testen en verder ontwikkelen 
van therapieën.

weLke rOL SpeLen ‘BiOmArkerS’ in uw OnDerzOek nAAr 
ALS?

Een biomarker, of biologische marker, is een indicator van 
een specifieke conditie, zoals ALS. Onderzoekers zijn speci-
fiek op zoek naar merkers die kunnen helpen bij de vroege 
detectie van patiënten met ALS of die kunnen helpen het 
ziekteverloop te voorspellen. Onze ontdekking is hierbij van 
groot belang omdat in families met deze nieuwe mutatie nu 
reeds jaren voor de ontwikkeling van de eerste ziektesymp-
tomen kan bepaald worden of iemand in de toekomst ALS 
zal ontwikkelen. Dit heeft uiteraard een belangrijke diagnos-
tische waarde in deze families, maar dit zal ook leiden tot het 
bestuderen en beter begrijpen van de eerste symptomen 
van ALS.

hOe LAng Duurt het nOg vOOrALeer een meDiCAtie vOOr 
ALS Op De mArkt kOmt en BeSpOeDigt uw OntDekking 
DAt?

Onze ontdekking zal zeker bijdragen tot de ontwikkeling 
van cel- en diermodellen die gebruikt kunnen worden voor 
het screenen van nieuwe therapieën. Uiteraard zit dit onder-
zoek nog in een vroeg stadium en het is dan ook onmogelijk 
om te voorspellen wanneer er medicatie beschikbaar zal zijn 
voor de bestrijding van ALS. We moeten erg voorzichtig zijn 
om patiënten geen valse hoop te geven. Een periode van 
10 jaar is niet ongebruikelijk om van een wetenschappelijk 
ontdekking tot het ontwikkelen van een therapie te komen.

wAt iS vOLgenS u De wAArDe vAn het ‘internAtiOnAL 
SympOSium On ALS/mnD’?

Het ‘International Symposium on ALS/MND’ is bijzonder be-
langrijk omdat het artsen en onderzoekers die werkzaam 
zijn in verschillende onderzoekdomeinen binnen het ALS 
veld samenbrengt. Helaas zal ik niet aanwezig zijn dit jaar in 
Sydney maar er zal ongetwijfeld door vele andere groepen 
aandacht besteed worden aan deze recente ontdekking.

Aan ‘t woord
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grAAg uw viSie Op het OnDerzOekSverBAnD tuSSen ALS 
en AnDere neurODegenerAtieve ziekten?

Alhoewel cellen in specifieke delen van de hersenen of het 
ruggenmerg aangetast worden in elk van deze neurodege-
neratieve aandoeningen, is er een duidelijk onderzoeksver-
band. Recent werd bijvoorbeeld aangetoond dat de spe-
cifieke eiwitten die zich ophopen in het ruggenmerg van 
patiënten met ALS dezelfde eiwitten zijn die ophopen in de 
hersenen van een groot aantal patiënten met FTD, Alzheimer 
en zelfs enkele Parkinson patiënten. Of onze nieuwe geneti-
sche mutatie ook een rol speelt bij Alzheimer er Parkinson 
patiënten zal in de komende tijd zeker verder onderzocht 
worden.

heBt u een perSOOnLijke BOODSChAp vOOr De pALS in 
BeLgië?

Dit is een belangrijke tijd voor ALS onderzoekers. In verge-
lijking met de afgelopen 10 jaar is er recent echt bijzonder 
veel vooruitgang geboekt in het ALS onderzoek. Er werden 
verschillende nieuwe genetische factoren ontdekt die ge-
zamenlijk hebben geleid tot het ontwikkelen van nieuwe 
cel- en diermodellen waarin nu nieuwe therapieën kunnen 
worden bestudeerd en verder ontwikkeld. Ondanks deze 
vooruitgang is het belangrijk te benadrukken dat het zeer 
waarschijnlijk is dat het nog vele jaren zal duren voordat 
preventieve therapieën en een mogelijke genezing van ALS 
patiënten kan worden verwezenlijkt. 

aan ‘t woord

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. 
Voor een gift vanaf 40 euro over een gans jaar ontvangt U tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320

De ontvangers van de Humanitarian Award van dit jaar heb-
ben zich gedurende vele jaren ingezet voor de groei en ont-
wikkeling van de Belgische ALS Liga.

Het is hun focus geweest om de levenskwaliteit te verhogen 
van mensen met ALS in België door het aanbieden van dien-
sten en ondersteuning. Zij begrijpen dat het voorzien van 
opleidingen  voor medische staf en mensen die betrokken 
zijn bij de verzorging en ondersteuning van mensen met 
ALS tot betere resultaten zal  leiden. 

Danny en Mia zijn onvermoeibaar geweest in hun visie om 
het Belgische ALS Liga zorgverblijf op te richten om zo een 
expertisecentrum te voorzien dat tijdelijk verlichting kan 
bieden bij de zorg voor mensen met ALS en hun familie. Ze 
hebben zich samen met de overheid en de wereldwijde ge-
meenschap ingezet om fondsen te werven en om mensen te 
sensibiliseren om hun ideeën te verwezenlijken. 

Ze hebben bijgedragen aan de wereldwijde ALS gemeen-
schap door een ALS nieuwsbrief uit te geven en door 
een website te beheren met informatie die zowel in het 
Nederlands als het Frans beschikbaar is. ALS Liga neemt deel 
aan internationale bijeenkomsten en congressen en in 2010 
waren zij gastheer voor een internationaal wetenschappelijk 
symposium in België over ALS. 

Zij begrijpen het belang van samenwerking met de 
Internationale Alliantie van ALS/MND Verenigingen. Zij 
nemen geregeld deel aan meetings van de Alliantie en ze 

hebben door hun open en energieke  persoonlijkheid duur-
zame vriendschappen aangegaan binnen de wereldwijde 
ALS/MND gemeenschap. 

Op persoonlijk vlak hebben zij gedurende het grootste deel 
van hun leven als echtpaar met ALS geleefd en ondanks vele 
uitdagingen hebben zij een gezond en gelukkig gezinsleven 
opgebouwd. Ook hun familie biedt haar bijdrage van inter-
nationale betekenis voor mensen die getroffen zijn door 
ALS/MND.

Het is met genoegen dat de Internationale ALS/MND Alliantie 
haar Humanitarian Award van dit jaar gezamenlijk uitreikt 
aan Danny Reviers en Mia Mahy van de ALS Liga België.

Vertaling: Lin Verbelen 
Bron : International Alliance of ALS/MND Associations

iNterNatioNale alliaNtie vaN als/mNd vereNiGiNGeN :  
HumaNitariaN award 2011
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mijN reis Naar Hawaii

Het is nu een jaar geleden dat we het idee om eens terug 
naar Hawaii te gaan ter sprake brachten.

Het was moeilijk voor ons, gezien mijn ziekte ALS met zijn 
onzeker verloop.
Er kwamen vragen van : Kan ik dan nog stappen ? Wie gaat 
dan de valiezen dragen ? Ga ik met een rolstoel of een rol-
lator ? Hoe gaat het gaan in de luchthavens met de vele 
controles ? Moeten we een aangepaste wagen reserveren ? 
Moet ons hotel aangepast zijn ? Is het geen te grote inspan-
ning voor mijn lichaam ? 

Vele vragen waar we geen antwoord op wisten.
Je moet weten dat ik vorig jaar enkel een wandelstok no-
dig had om lange afstanden te doen. Maar ik voelde dat het 
steeds meer moeite kostte om mijn spieren hun werk te la-
ten doen.

Maar we hebben onze droom verwezenlijkt ! Op 11 septem-
ber 2011 ben ik vertrokken met mijn man, zus en rollator 
richting Hawaii. De rolstoel is meegegaan tot aan de parking 
van Zaventem en is daar in de koffer van de wagen gebleven.

We begonnen aan een reis van Brussel naar Chicago, een 
vliegreis van 9 uur. In Chicago stond het luchthavenper-
soneel klaar met een rolstoel om me samen met mijn 
man en zus (die mijn rollator gebruikte, hihi…) naar de US 
Immigratie- en Security Diensten te brengen.
Mijn rolstoelbegeleidster zorgde ervoor dat ik nergens 
moest wachten. Na een wandeltocht van 20 minuten langs 
terminals, liften en roltrappen kwamen we aan de volgende 
gate !
(Mijn eerste ervaring om in een rolstoel te zitten : in het be-
gin onwennig, nadien toch gemakkelijk en… het went wel) 
De volgende bestemming was San Francisco. We waren 
klaar voor onze volgende vlucht van 5 uren. 

Alles verliep vlot en wanneer we in San Francisco aankwa-
men stond een huurwagen ter beschikking om ons naar de 
Bay Area en ons hotel te brengen. Mijn droom om mijn lieve 
zus deze mooie stad eens te laten zien werd werkelijkheid. 

De Golden Gate, Fisherman’s Wharf, de Bay Bridge, Lombard 
Street en de Cable Cars. Nog snel een ‘Caesar Salad’ en dan 
ons bedje in want Honolulu verwachtte ons…
Na een flinke nachtrust begonnen we aan onze laatste vlucht 
richting eindbestemming, via Honolulu kwamen we aan in 
Maui, één van de Hawaiiaanse eilanden. 
Ondanks de vele twijfels om op “nine eleven” te vertrek-
ken met een mogelijke terroristische dreiging, kwamen we 
aan zonder één enkele vertraging, valiezen steeds op post, 
vriendelijke mensen en een stralende Hawaiiaanse zon met 
heerlijk zwoele temperaturen.
Een heel goed begin van een fijne vakantie. Ik voelde dat ik 
alles goed doorstaan had en mijn vertrouwen was niet meer 
stuk te krijgen. Dit zou een leuke vakantie worden…

Maui, ook het “Magic Island” genoemd, is het populairste 
Hawaiiaans eiland. Het biedt tal van attracties. De Haleakala 
(Huis van de zon) vulkaan is er één van. Met zijn 3.055m hoog-
te is hij een unieke plaats om de zonsopgang te bewonderen. 
Deze keer hadden we ook Molokai van wat dichterbij willen 
bekijken. Op Molokai kan je nog steeds alle Hawaiiaanse tra-
dities vinden, vele verwijzen naar Pater Damiaan. Zelfs voor 
rolstoelpatiënten is het gemakkelijk om deel te nemen aan 
een helikoptervlucht. De spectaculaire beelden van Molokai 
zullen ons altijd bijblijven.
En met die mooie stranden konden we het natuurlijk niet na-
laten om eens even “pootje te baden”, met een natte broek 
als gevolg !
Op Maui kan je dagen rondtoeren. Na iedere bocht die je 
maakt langs de kust, komt er weer een nieuw schilderij te-
voorschijn. De gevoelens, de emoties die dit tropisch eiland 
teweegbrengt, zijn onbeschrijfelijk.

Onze volgende bestemming was “The Big Island”. Dit is het 
grootste en meest zuidelijke eiland. Het westelijk deel van 
het eiland is zwart gekleurd door lava gevloeid uit verschil-
lende stromen. Het is de zonnigste kant van het eiland met 
de meeste toeristische activiteiten.
De zonsondergangen zijn hier echt spectaculair en uniek. 
Elke avond vind je er tientallen bewonderaars op de stran-
den, wachtend op het lichtschouwspel van een gloeiende 
bol die in de oceaan verdwijnt.
Naast de toeristische toppers zijn er nog een aantal unieke 
gevrijwaarde plekjes… zoals “Waipio”. Een tocht met paard 
en kar door een stukje ongerepte natuur. Onze gids was een 
Hawaiiaan die ons gepassioneerd niet alleen over zijn vallei 
vertelde maar ook over zijn levensloop, die van zijn familie. 
Vooral wilde hij ons zijn levensstijl verduidelijken. Hij toonde 
ons zijn veld waar hij de groenten teelde die zijn overover-
grootouders nog geteeld hadden. Hij was fier om ons zijn 
moeder en oma voor te stellen. Het respect voor de voorou-
ders is hier opmerkelijk.

Er was geen stress, geen lawaai, geen vervuiling in een vallei 
die enkel te bereiken is via één smalle weg die steil naar bene-
den gaat en enkel berijdbaar was met een vier maal vier truck.
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Op de Big Island is er één bezienswaardigheid die we niet 
mochten missen : het Volcanoes National Park. Dit park is het 
resultaat van 70 miljoen jaar vulkanische activiteiten, veran-
deringen en evoluties. In het park bevinden zich twee van 
‘s werelds meest actieve vulkanen. De enige manier om die 
van dichtbij te bekijken is vanuit de lucht… dus, terug de he-
likopter in.

Hawaii beschikt over een prachtige natuur, de bloemen heb-
ben er de meest schitterende kleuren en het is er alsof onze 
kamerplanten buiten in elk tuintje staan. De zonsopgangen 
en zonsondergangen zijn echte lichtschouwspelen. We kon-
den er niet genoeg van krijgen.
Hawaii gaat over landschappen die veranderen van dor, 
zwart lavalandschap naar weilanden met rundsvee tot vel-
den met suikerriet of ananas en koffieplantages.
En dan die kilometerlange witte stranden met golven waar-
op surfers zich kunnen uitleven. De bewoners zijn vriende-
lijk, hebben geduld en respect voor mens, dier en natuur.

Fantastisch dat ik dat heb kunnen doen samen met mijn 
man en zus !

Marleen 

ALS Liga België vzw
Rekeningnummer

BE28 3850 6807 0320

Er is enig aantoonbaar bewijs uit databases van ALS over de 
ganse wereld dat ALS steeds meer voorkomt. 

Er bestaat hier geen sluitende verklaring voor. Het is dui-
delijk dat de artsen en centra beter worden in het stellen 
van de diagnose en veel mensen zullen die diagnose niet 
opgeplakt gekregen hebben enkele jaren terug, en enkele 
tientallen jaren terug zullen mensen die andere problemen 
hadden die meer voorkwamen zoals verlammingen, nooit 
volledig onderzocht zijn. 

Er zijn nu meer neurologische diensten beschikbaar en de 
mensen worden beter gediagnosticeerd. Het zou dus kun-
nen dat ze meer mensen met de diagnose ALS hebben, om-
dat ze betere onderzoeksmethodes hebben.

Maar er lijkt meer aan de hand te zijn dan dat. We weten dat 
deze ziekte meer voorkomt naarmate je ouder bent, dus hoe 
langer je leeft, hoe meer kans de ziekte heeft om tot ontwik-
keling te komen, en we leven nu eenmaal langer.

Statistieken tonen aan dat de levensverwachting de laatste 
generaties constant gestegen is, dus meer mensen komen 
op een leeftijd waarop de ziekte zich kan ontwikkelen.

Er zijn ook andere theorieën zoals blootstelling aan bepaal-
de dingen tijdens de kindertijd, omgevingsfactoren, en deze 
worden meer en meer aanvaard, en het zou kunnen dat de 
ene mens vatbaarder is om deze ziekte te krijgen dan de 
andere.

eeN veel Gestelde vraaG : 
frequeNter voorkomeN vaN als, klopt dat ?
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GeNieteN vaN de feestdaGeN

In je sociaal leven als PALS moet je volop genieten van 
de eindejaarsfeesten.

Nu het jaar weer ten einde loopt wil je als PALS graag fees-
telijk mee rond de kersttafel of op het nieuwjaarsfeest ver-
schijnen. En ook je familie en vrienden vinden het fijn je ook 
eens in een ontspannen sfeer te kunnen spreken en te ho-
ren lachen. Dat zijn van die unieke zalige momenten die je 
gewoonweg niet mag missen! Aan die herinneringen kan je 
jezelf weer voor een hele tijd optrekken. Om je daarop voor 
te bereiden hebben wij enkele tips verzameld die de feest-
vreugde zullen vergroten.

Een algemene tip geldt voor alle PALS: probeer van te voren 
te weten of de plaats waar je uitgenodigd bent ook voor jou 
toegankelijk is. Zijn er trappen die een onmogelijke hinder-
nis vormen, zal je over drempels kunnen geraken of over 
niveauverschillen in het huis van je gastheer en gastvrouw? 
Indien de noodzakelijke gunstige voorwaarden niet vervuld 
zijn stel dan voor om dat feest bij jou thuis te organiseren.

Zelf organiseren betekent natuurlijk ook een flinke berg ex-
tra werk. Maar durf te rekenen op de solidariteit van je fami-
lie en vrienden. Je zal merken dat je gasten wel wat moeite 
willen doen om het feest te laten slagen. Vraag hen om een 
kookprestatie vooraf te verrichten en elk een deeltje van het 
feestmaal te bereiden en mee te brengen. In het uiterste ge-
val is er natuurlijk ook de mogelijkheid om een cateringbe-
drijf in te schakelen. Maar laat in alle geval niets je beletten 
om die feesttafel te vullen.

Voor PALS die opzien tegen een feestmaaltijd omdat zij zich 
voor hun voeding een PEG sonde gebruiken hebben wij ook 

nog enkele aparte tips. Natuurlijk zal jij slechts in beperkte 
mate mee-eten van de feestdis, maar niets belet je om lek-
ker te proeven. Vergeet niet dat het ook mogelijk is om in je 
voedingsonde wijn, bier of een andere feestdrank te spuiten. 
Die drank kan je proeven door de vloeistof zachtjes op te 
boeren. Op die manier geniet je mee van de gezellige feeste-
lijke sfeer en niemand zal je dat pleziertje misgunnen. Zorg 
er wel voor dat je indien nodig een BOB bij de hand hebt om 
naar huis te rijden!

En wanneer op oudejaars-
nacht rond twaalf uur de 
grote heildronk op het 
nieuwe jaar met gevulde 
glazen wordt gehouden 
kan je daar ook aan deel-
nemen. Vraag je partner 
maar om zijn of haar vin-
ger te dopen in de cham-
pagne en die daarna in 
je mond te stoppen, dan 
gaat er niets van de smaak 
van het moment verloren. 
Wanneer je je daar kan op 
instellen zal dat even fijn 
zijn als zelf het glas te hef-
fen. Je bent er bij en maakt 
deel uit van de feestvreug-
de, je kan genieten van 
het jaar dat komt zonder 
te denken aan alle moei-
lijkheden die er zullen 
aankomen.

Tips

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 spen-
deert ten koste van ‘Quality time’, …
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leveN met eeN peG soNde : eeN stap vooruit iN de strijd teGeN als.
PALS die een PEG sonde gebruiken als hulpmiddel voor hun 
voeding ontdekken snel de grote voordelen daarvan. Die 
voedingbuis is voor hem of haar een noodzakelijk hulpmid-
del dat het leven met ALS gemakkelijker draagbaar maakt. 
Het is immers de manier om comfortabel en veilig de nodige 
energie uit voeding te halen : je verliest geen energie meer 
door kauwproblemen en je zal niet meer nodeloos verslik-
ken. Eten is dan niet langer meer een kwelling en je kunt 
zelfs de dingen die je zo graag lust ook genieten door die 
in de mond te nemen als een smaakbom en eventueel weer 
uit te spuwen. Dat kan je trouwens ook doen met een teugje 
aperitief of een slokje wijn.

Die PEG sonde maakt je leven minder gecompliceerd door-
dat je verzorging gemakkelijker wordt. Je neemt een maal-
tijd van vloeibare totaalvoeding en daarna kan je nog altijd 
deelnemen aan de familiemaaltijd en kan je een klein hapje 
mee-eten of een slokje drinken. Die sondemaaltijd kan je 
in alle rust en discretie vooraf nemen en zo de energie op-
doen die je nodig hebt en daarna kan je extra genieten in 
familieverband. Ook de onderhoud van je voedselbuis is 

gemakkelijk, een simpele routine die weinig tijd in beslag 
neemt. De enige praktische regeling die je met je verzorgers 
nog moet treffen is zorgen dat je voedingsbuis op een vei-
lige manier op je lichaam gedragen wordt.

Je zal als PALS natuurlijk wel een spreekwoordelijke knop 
moeten omdraaien vanaf het moment dat je begint met 
voeding via een sonde. Stel je daarbij volledig in op de voor-
delen: je zult energieker zijn en minder gestresseerd! Je bent 
energieker omdat je terug de kans krijgt om je voldoende te 
voeden en daarbij zal je alle vitaminen, eiwitten en zo meer 
ook binnen krijgen. Je bent minder gestresseerd omdat je 
niet meer met angst zult moeten aankijken tegen dat moei-
zame en soms pijnlijke eten dat zo lang duurt omdat kauwen 
te moeilijk is. En die angst voor verslikking die bijna de vorm 
van verstikking aanneemt is ook achter de rug. Je bent met 
die PEG sonde je ALS een stapje voor want je hebt een hin-
dernis met succes genomen.

Het ALS team

www.handicare.be

Maak kennis met

A L E X
www.mijnalex.be

adv ALS.indd   1 31-05-11   16:59

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

weNst u mee te werkeN ?
Beschikt u over teksten, gedichten, medische 

informatie of wil je graag je levensverhaal gepu-
bliceerd zien, waarvan je denkt dat het de moeite 

is om in de nieuwsbrief te laten verschijnen.
Stuur ze ons dan toe voor de 15de van  

de maanden 2, 5, 8 & 11.
Wij zullen deze in de selectie opnemen op voor-

waarde dat ze aan ons doorgemaild worden.
Teksten op papier of ingescande teksten komen 

niet in aanmerking.
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Smakelijk

eeNvoudiGe tips om te GeNieteN vaN je maaltijd
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 verzameld 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 hij verdient.

☞ Wees niet te zuinig met kruiden.

ALS slikken een probleem wordt !
Meer informatie vind je op www.alsliga.be

voorGerecHteN :
CAppuCCinO vAn ChAmpignOnS (CAnthAreL, zwAm)

Ingrediënten (voor 4 personen):
150 g champignons (cantharel, zwam)  – 1 ui  – 1 noot 
boter  – 20 cl groentebouillon  – 100 g verse room  – 
zout, peper  – 10 cl slagroom (of soyatoo room)

Bereiding :
 - De champignons goed wassen.
 - De ui schillen en fijn snijden.
 - De boter in een pan laten smelten, de ui toevoegen en 

gedurende 10 minuten laten sudderen.
 - De champignons toevoegen, 5 minuten laten fruiten, 

groentebouillon toevoegen, 15 minuten laten koken.
 - Verse room inmengen en aan de kook brengen. Vier 

kleine champignons opzij leggen ter garnering.
 - Door de blender pureren.
 - In vier kommetjes gieten, de geklopte slagroom toe-

voegen en garneren met een champignon.
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Sint-jAkOBSvruChten met SinAASAppeLSAuS en gAnzenLever/fAux grAS 
vAn gAiA BjOrg

Ingrediënten (voor 4 personen):
1 tomaat  – 2 sinaasappelen  – 1 koffielepel visfumet  – koffielepel 
suiker  – 1 eetlepel balsamicoazijn  – 12 blaadjes spinazie  – 2 schijfjes 
ganzenlever (of faux gras van Gaia Bjorg…, of Tartex truffel champagne 
biowinkel of Colruyt bestellen)  – 12 sint-jakobsvruchten (of visvervanger 
veggie deluxe)  – olijfolie  – 125 g boter  –  2 eetlepels gehakte dragon

Bereiding :
 - Ontvel en ontpit de tomaat en snijd ze in blokjes
 - Snijd de sinaasappelen ‘a vif’ en snijd er de billetjes uit
 - Houd het sap van de sinaasappels apart en voeg er de visfumet, de suiker 

en de balsamicoazijn aan toe en laat voor de helft inkoken
 - Snijd de spinazie fijn
 - Snijd de ganzenlever in reepjes van 2 op 5 cm
 - Bak de sint-jakobsvruchten in hete olijfolie
 - Werk het ingekookte sap op met de boter tot een gebonden saus en 

voeg er de tomatenblokjes, de sinaasappelbilletjes en de dragon aan toe
 - Serveer de sint-jakobsvruchten met de saus, de spinazie en de 

ganzenlever

Puur :
 - Laat het sap niet inkoken
 - Voeg alles samen en mix tot een papje
 - Voeg eventueel wat room toe als het nog te dik is

HoofdGerecHt :
gegriLDe kABeLjAuw met vAniLLe en pOmpOen

Ingrediënten (voor 4 personen):
480 g verse kabeljauw  – 16 dikke pompoen frieten (6 cm op 1 cm)  – bo-
ter  – vanillestokje  – eetlepels olijfolie  – 2 eetlepels frambozenazijn  – 1 
bolletje buffelmozzarella  – kervel  – (visfumet)

Bereiding :
 - Gril de kabeljauw
 - Bak de pompoenfrieten in wat boter met de helft van het merg van het 

vanillestokje
 - Meng de olijfolie met de frambozenazijn en de andere helft van de 

vanillemerg
 - Snijd de mozzarella in vier plakjes
 - Schik op een bord met daarop de gegrilde vis
 - Schik de pompoen ernaast
 - Overgiet met de vinaigrette
 - Versier met kervel

Puur :
 - Verwarm 1 dl water met 1 koffielepel visfumet
 - Voeg toe aan het geheel en mix tot een papje. Is dat papje te dik, voeg er 

dan nog wat fumet aan toe
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NaGerecHt :
AppeLmOeS met munt, Bruine Suiker en yOfuSOrBet

Ingrediënten (voor 4 personen):
Sorbet : 3 dl water  – 150 g suiker  – 2 eetlepels citroensap  – 2 dl ½ Alpro 
soya yofu
Appelmoes : 2 appelen (jonagold)  – boter  – ½ l water  – 2 eetlepels 
suiker  – fijngesneden munt

2 eierdooiers  – 2 dl melk  – 2 eetlepels suiker  – 4 sneetjes stokbrood  – 
eetlepels bruine suiker  – enkele muntblaadjes

Bereiding :
•	 Sorbet :

 - Kook het water met de suiker en het citroensap
 - Laat afkoelen en meng er de Alpro soya yofu onder
 - Verwerk tot een sorbet in de ijsmachine

•	 Appelmoes :
 - Schil de appelen, snijd ze in stukken en stoof ze in een beetje boter
 - Bevochtig met water en voeg er de suiker aan toe
 - Laat 10 minuten sudderen onder het deksel en maak er moes van
 - Laat alles afkoelen en voeg er op het einde de munt aan toe

Afwerking :
 - Meng het eigeel met de melk en de suiker
 - Doop er de stukjes stokbrood in en bak ze bruin in een beetje boter
 - Serveer de appelmoes met het wentelteefje en de sorbet van Alpro soya yofu
 - Strooi er wat bruine suiker over en versier met een beetje munt

piet puur 
Gerechten die vlot naar binnen gaan

•	 Typische Piet Huysentruyt-recepten gepureerd!
•	 Chef-kok en tv-personality Piet Huysentruyt neemt de ALS-problematiek 

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.
Op het ALS Secretariaat te Leuven (info@alsliga.be) en bij de Rotary Club 
 Harelbeke (www.rotaryharelbeke.be) is het ook te verkrijgen.
Indien u het boek aankoopt via de ALS Liga of RCH is de winst voor  
de ALS Liga 3 maal hoger dan wanneer u het boek elders koopt.
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siNds jaNuari 2007 mediscH oNderzoek op stukkeN
Personen met ALS moeten sinds januari 2007 geen medisch onderzoek meer ondergaan om tussenkomsten te beko-
men 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 aan-
vraagformulieren in. Bij dit invullen moet je erover waken dat zij op de formulieren 3 en 4 duidelijk vermelden 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

aaNbiediNG voor woNiNGlift
Een gedemonteerde kokerlift (Vector 300 21521) met het vermogen om 
400 kg te heffen tot op een hoogte van maximaal 3 meter. Die lift kan in 
een woning geplaatst worden door een gespecialiseerde firma voor de 
prijs van 4.300 euro zonder BTW (6 % voor een woning ouder dan 6 jaar).
Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat deze lift na eer-
der gebruik bij een tweede montage wat optische schoonheidsfoutjes kan 
vertonen, die echter niets afdoen aan de werkingsmogelijkheden.
De geplaatste lift neemt op de vloer een oppervlakte van 1.630  mm op 
1.405 mm in beslag.
Met de foto hiernaast kan u zich een visueel beeld vormen van de lift, zoals 
hij geplaatst wordt in een woning. Een gespecialiseerde firma komt vooraf 
bij u thuis vrijblijvend nagaan of het mogelijk is deze lift in uw woning te 
plaatsen.
Interesse ? Aarzel niet en neem contact op met het ALS-secretariaat voor 
informatie.

De Lift
Jij wacht beneden… Hij staat boven
Dan denk ik dat hij met een druk op de knop 
komt aangestoven
 En jij : tevreden !

Aanbieding voor woninglift
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als zelf lezeN eeN probleem is.

laat Het u voorlezeN!
Luisterboeken gratis beschikbaar :

www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/

blauwe parkeerkaart
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.

vrijstelliNG btw  
op voertuiGeN

PALS, indien jullie een voertuig wensen te 
kopen en je hebt nog geen vrijstelling van 
BTW via het FOD, dan kan je beter eerst een 
aanvraag doen voor die vrijstelling BTW 
vooraleer een voertuig aan te schaffen.

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 Assistentiebudget 
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 ondersteuning voor ADL (as-
sistentie dagelijks leven) bv. bij persoonlijke 
hygiëne, lichaamsverzorging, huishoudelijke 
taken, verplaatsingen, enz. maar in het bij-
zonder bij beademingsondersteuning, aspi-
reren en nachtassistentie. Daarenboven be-
paalt de patiënt zelf welke taken door welke 
assistent 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 be-
schikt over internet mag je altijd het secretari-
aat op 016 23 95 82 contacteren.

voor wie op Het iNterNet zit !
De ALS Liga België heeft ook een website. Je 
vindt er gegevens over ALS en de behande-
ling van de ziekte, over onze vereniging en 
de activiteiten die wij organiseren. 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.

Als zelf lezen een probleem is Huisbezoeken huisarts en kinesist 
gratis voor palliatieve patiënten

HuisbezoekeN Huisarts eN kiNesist Gratis 
voor palliatieve patiëNteN
Huisarts : zowel thuis als in een palliatieve eenheid moet je als palliatieve 

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 zitting 
voor palliatieve thuispatiënten met zware aandoening mogelijk 
maakt. Deze tweede zitting mag slechts worden aangerekend 
als zij minimum 3 uur na de eerste werd uitgevoerd. Door no-
menclatuurnummer 564233 te gebruiken betaal je geen per-
soonlijk aandeel en valt de verstrekking eveneens onder grote 
risico’s. Deze KB is met terugwerkende kracht vanaf 1-09-2006 
geldig.

Sinds 1 mei 2009 moeten de andere palliatieve patiënten dan degenen die 
van het “palliatieve statuut” genieten, onder bepaalde voorwaarden geen 
persoonlijk aandeel meer betalen op de honoraria voor een huisbezoek.

Deze reglementering geldt eveneens voor patiënten die in een instelling 
met een gemeenschappelijke woonplaats verblijven.
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als mobility & diGitalk vzw 
dieNstverleNiNG mobiliteit eN HulpmiddeleN voor commuNicatie

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

wAt hOuDt Deze DienStverLening in ?

•	 Iedereen, ongeacht de leeftijd, 
kan gratis allerlei hulpmiddelen 
ontlenen.

•	 Hulpmiddelen worden aangepast 
aan de noden en behoeften van 
de gebruiker

•	 Snelle en gratis ter beschikking-
stelling van de hulpmiddelen.

•	 Adviseren bij de aanvraagproce-
dure bij de verschillende open-
bare instanties.

Alle reparaties en aanpassingen aan 
hulpmiddelen van ALS M&D moeten 
aangevraagd worden aan de organi-
satie. 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 verlenging dient schriftelijk te wor-
den 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 vragen afhan-
kelijk 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 te-
rugbetaald worden.

Een waarborg wordt gevraagd van 
40 euro voor alle hulpmiddelen, met 
uitzondering van een communicatie 
hulpmiddel (80 euro) en elektrische rol-
wagens (120 euro). Contant te betalen.

OverziCht huLpmiDDeLen  
vOOr COmmuniCAtie

•	 Lightwriter
•	 PC software
•	 Lucy
•	 Allora
•	 Dubby
•	 Spock
•	 Mudikom
•	 Tellus
•	 Canoncommunicator

Ben je een PALS met beginnende of 
vergevorderde bulbaire problemen 
laat het ons dan weten. We zullen dan 
samen zoeken naar een oplossing voor 
je spraakproblemen. Want kunnen blij-
ven communiceren met familie, verzor-
gers en omgeving is van essentieel be-
lang. Ook voor PALS die wensen met de 
PC te werken is er aangepaste software.

OverziCht huLpmiDDeLen  
vOOr mOBiLiteit
•	 Gesofisticeerde rolwagens
•	 Manuele rolwagens
•	 Elektrische scooters
Wij beschikken over diverse elektri-
sche rolwagens met aangepaste be-
sturingssystemen. Deze worden ter 

beschikking gesteld van PALS in af-
wachting van hun eigen rolwagen.
We beschikken over allerlei modellen, 
gaande van gewone elektrische rolwa-
gens met handbesturing tot de meest 
gesofisticeerde rolwagens. Alle materi-
aal is in goede staat. Ben je geïnteres-
seerd, laat het ons gerust weten. Tegen 
betaling van een waarborg kan het 
materiaal gratis in bruikleen gegeven 
worden.

OverziCht Overige huLpmiDDeLen

•	 Tilsystemen
•	 Badliften
•	 WC douchestoelen
•	 Driewielfietsen
•	 Bladomslagapparaten
•	 Elektrische verstelbare bedden
•	 Omgevingbesturingssystemen
•	 Relaxzetels
•	 Antidecubitus materiaal
•	 Rollators
•	 Rolstoelfiets
•	 Elektronische trappenklimmer

Heb jij soms hulpmiddelen van ons in 
bruikleen die door bepaalde omstan-
digheden niet meer gebruikt worden 
of efficiënt zijn, bezorg ze ons dan zo 
vlug mogelijk terug. Andere PALS zul-
len 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 
het bij de gepaste persoon terecht komt.
De ALS Liga dankt ook alle familieleden 
en nabestaanden die hulpmiddelen aan 
onze vereniging schonken, waarmee wij 
tal van andere patiënten tijdelijk verder 
helpen.

ALS Mobility & Digitalk vzw



[28]

Thuis blijven
met de til- en verzorgingssystemen van Handi-Move

• altijd een oplossing voor efficiënt
en comfortabel tillen

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

• zelfstandig gebruik en maatwerk mogelijk

• advies over woningaanpassing en subsidies

• ruime toonzaal met testzone

• 25 jaar specialist in de thuiszorg

• meer dan 50.000 klanten wereldwijd

• compleet gamma

• vlotte levering en verzorgde plaatsing

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

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

Alle info op:
www.handimove.com

SERVICE

7/7

Zoals u weet is de hoofdactiviteit van de ALS 
M&D het uitlenen van hulpmiddelen. Deze 
worden volledig kosteloos ter beschikking 
gesteld van de patiënten. Wij vragen wel een 
waarborg, die uiteraard wordt terugbetaald 
na het inleveren van bvb. een rolstoel, een til-
lift, een WC-stoel enz. Bij het ontlenen zijn deze 
toestellen steeds in goede staat van werking, 
gereinigd en gedesinfecteerd. Vanzelfsprekend 
verwachten wij dan ook dat ze proper terugko-
men. Het desinfecteren gebeurt op kosten van 
de organisatie. 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 vra-
gen aan familie en vrienden van ALS patiënten 
erop toe te zien dat de hulpmiddelen schoon-
gemaakt 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 reinigingskosten.
Bij deze gelegenheid willen we u ook attent 
maken op het feit dat de uitgeleende hulp-
middelen niet altijd ten gepaste tijde terugge-
bracht worden, maar soms heel lang nadat de 
patiënt ze niet meer gebruikt of kan gebruiken. 
Dit is niet alleen unfair tegenover andere pa-
tiënten die misschien wachten op deze hulp-
middelen, maar ook voor de Liga brengt dit 
problemen mee. We zullen derhalve hiermee 
ook rekening houden bij het terugbetalen van 
de waarborg.

Wij danken u voor uw begrip.

Communicatie-test

commuNicatie-test ! ! !
Personen met ALS kunnen bij de ALS 
Mobility & Digitalk vzw een communi-
catieapparaat gratis ontlenen. De proce-
dure verloopt als volgt :
•	 Als je nog geen lid bent, laat je dan 

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

ALS secretariaat te Leuven.
•	 Vervolgens nemen we gratis een 

kleine test af om na te gaan welk ap-
paraat geschikt is.

•	 Wanneer de test te gecompliceerd 
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 op met ons 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 doorverwijzing voor een eventuele 
bijkomende test naar het Waalse CRETH.

OPGELET
Wanneer je het apparaat niet meer ge-
bruikt, moet het zo snel mogelijk (op af-
spraak) terug worden gebracht naar het 
secretariaat van de ALS uitleendienst. Zo 
kunnen wij andere personen snel verder 
helpen. Enkel bij terugbrenging op ons 
secretariaat kan de waarborg worden 
teruggestort.

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

MODEM en CRETH zijn geen commer-
ciële instanties. Het zijn vzw’s die sa-
men met u en ons in overleg zoeken 
naar praktische oplossingen voor jouw 
communicatieprobleem. De testen van 
MODEM en CRETH zijn niet gratis..



[29]
Giften van 27/08/2011 tot en met 31/10/2011
Achten-Couls Sint-Genesius-Rode
Allonsius Karine Sint-Genesius-Rode
Auwers-Van Den Bosch Nijlen
AVGI (PHARMA.BE) ASBL 
 Watermael-Bosvoorde
Baes-Hessel B & A Staden
Bleeckx Ben Mechelen
Boden Romain Sint-Truiden
Boeykens-Herremans Ninove
Bogaerts August Turnhout
Boonen Ann Brugge
Carrion Jurado Irene Huizingen
Colonne Xavier Geetbets
Coopman-De Coninck Boom
Daems Wim Mol
De Bels Jean-Francois Diksmuide
De Briey-Vaes Braine Alleud
De Canniere Frederik Elsene
De Clercq Marian Sint-Martens-Latem
De Coster-Puttemans Izegem
De Croock Annick Dendermonde
De Donnea-De Meester 
 Rhode-St-Genese
De Hauwere Maria Schelle
De Naeyer-Van Schelvergem Zottegem
De Ro-De Wilde Braine Alleud
De Ron-Weygantt Berchem
De Win Simon Meise
De Wit-Melis Bornem
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Declercq-Ignoul E & I Roeselare
Defevere Maria Overijse
Degens Rita Brussel
Dekeyser-Versmessen Wondelgem
Demyttenaere -Decock kortrijk
Den Exter-Van Meenen Gent
Devloo Albert Koksijde
Dossche Yvette Gent
Dresen-Gerets Ronny & Mira Uikhoven
Duran Didier Lendelede
Eeckhout Paul Oosterzele
Engelen Frans Hoboken
Faket Regina Gent
Feestcomité Koolkerke Koolkerke
Fondation Roi Baudouin Brussel
Freson-Vrijsen Brustem
Frippiat Celine La Roche-en-Ardenne
Gallant-Stockman Joseph & Maria 
 Roeselare
Geerinck Jaak Zele
Gem. Bestuur Nevele Nevele
Gem. Bestuur Zaventem Zaventem
Georges Haesaert BVBA Torhout
Gogne Flora Brugge
Goossens Eric Mechelen
Goovaerts David Puurs
Haessaerts Niek Destelbergen
Hellem-Samyn Roeselare
Hendriks-Van Rooijen Lubbeek

Huguet Sophie Waterloo
Huisverpl. Antw-Waasl. Borsbeek
Huybrechs Thierry Wilrijk
Ingelgem-Pensaert Alsemberg
International Paper Brussels
Jacob Leon Heverlee
K. Van Hemelen-Desmedt Beersel
Lachapelle-Van In Waterloo
Landuyt Maria Aalter
Lauwaert Cecile Roeselare
Lavrau Nicole Desselgem
Le Begge Renee Mechelen
Libotton André Bonheiden
Liesenborghs Hilda Halen
Lindekens Mariette Deurne
Lions Club Tervuren Leefdaal
Louckx-Sergeys C & C 
 Sint-Genesius-Rode
Luckx-Dudivier Knokke
Luckx-Gryspeerdt Moorslede
Luckx-’t Kindt Bazel
Maes-Debrabandere Menen
Marandi NV Alsemberg
Marinus Marc Waterloo
MDSL MED BVBA Rhode-St-Genese
Merlin Ludovic Berchem
Moens-De Hase Laure Alsemberg
Mommaert Chantal Beersel
Moons-Van Keer Dworp
MU Consulting BVBA Mechelen
N.V. Sodexo Pass Belgium  Auderghem
Nechelput-Roelandt Haaltert
Neuckermans I - De Nieuport F 
 Sint-Genesius-Rode
Nieuwdorp Eric Brussel
NV Realdolmen Huizingen
Nys Anne-Joëlle Sint-Genesius-Rode
O-L-Vrouwinstituut VZW 
 Sint-Genesius-Rode
Oudermans Patricia Schoten
Oyen Charlotte Antwerpen
Passagez Veronique Liège
Peeters Greta Kessel-Lo
Peeters-Vanspauwen Bree
Ploem-Penders Lanaken
Polese Linda Cointe
Pollet Denise Roeselare
Porres Miguel Antwerpen
Rijcken Theresia Hamont-Achel
Robrax BVBA Sint-Genesius-Rode
Roesems Willy O.L.V.-Lombeek
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Rutten Alice As
Schedin-Allegaert J + R Wielsbeke
Smet Ellen Sint-Niklaas
Sneijers Willy Hasselt
Solie Gilbert Gent
SPE NV (LUMINUS) Hasselt
Spiritus Marie-Jeanne Erps-Kwerps
Stad Deinze Deinze

Staelens-Bulinckx Sint-Genesius-Rode
Staesseyns Marina Halle
Steen Tracy Alveringem
Steffens Magdalena Mechelen
Step By Step Consulting BVBA Rumst
Stevens-Bervoets Schoten
Stillaert Filip Sint-Maartens-Latem
Stoffels Els Buizingen
Storkebaum Erik Blanden
t Jampens Albert Drongen
Terminal Investment Ltd 
 Bergen op Zoom (NL)
Theeten Marc Rixensart
Thys Hilda Berchem
Tibbe Marie Hélène Gentbrugge
Toelen Edwin Velm
Tranchant Liliane Deurne
Valgaeren Maggy Gelrode
Van De Moortel-Boeykens Meldert
Van De Sijpe Liliane Rumbeke
Van Den Hauwe Tom Aalst
Van Den Hoeck-Deleu Halle
Van Den Steen Christine 
 Sint-Genesius-Rode
Van Der Paal Johan Alsemberg
Van Der Rest Jean-Paul 
 Rhode-St-Genese
Van Der Vorst Fernand Mechelen
Van Eeckhoutte-Mulliez Rumbeke
Van Endert Jozef Lommel
Van Lierde Bernard Zottegem
Van Marsenille-De Moor Uccle
Van Rossum-Zeeuwts Haacht
Van San Lodewijk Mechelen
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren
Vandecraen Rob Herentals
Vandenberghe Marc Erps-Kwerps
Vandereeckt-Claes Oostduinkerke
Vandermarliere Sofie Dworp
Vanderveken Jan Hulsthout
Vandewalle Jeanne Lichtervelde
Vanhoutteghem Philip Zwevegem
Verbrugghe Anny Kortrijk
Verhelle-Goeminne Dworp
Verhelst -Van Holderbeke Melle
Verhulst Godelieve Marke
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Vernieuwe Jan Brugge
Verstraeten-Van Goethem Vilvoorde
Vos-Hendrickx Pieter & Mia Wijchmaal
Vrancken Annie Hasselt
Vroman-Vervaeke Waregem
Vynckier-Debaere Wevelgem
Vzw Bree
Waterschoot-Jacobs Alsemberg
Weber Rolf Genk
Wijkcomité Biezenfeest De Panne
Wittens Josephine Bonheiden

Giften

giften
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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 samen en je bent dankbaar dat je dat diepe gevoelen kunt delen 
met mensen die je een hart onder de riem steken of die samen met jou een feestelijk glaasje heffen. 
Je vraagt hen geen geschenken, geen bloemen of geen kransen.
Maar je gasten van hun kant komen niet graag met lege handen. Dat is een mooie gelegenheid om 
je uitnodiging te kaderen in een goed doel, bv. de ALS Liga en haar doelstellingen door storting 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 ingaan op jouw uitnodiging krijgen van ons een dankbrief en indien hun gift 40 euro of meer 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.

In de afgelopen periode namen een aantal mensen het initiatief om bij een speciale gelegenheid van persoonlijke aard 
familie en vrienden uit te nodigen en daarbij tevens de ALS Liga België als goed doel ter ondersteuning aan te bevelen. 
Onze dank gaat uit naar volgende initiatiefnemers die de daarbij de volgende bedragen als ontvangen schenking aan 
de Liga konden verwezenlijken.
Jubileum Godelieve & Florent Kestens, En mémoire de Monique Schouteden, Geboorte Caron,  
Geboorte Juno Vlekken, Demyttenaere – Decock (verjaardag 5 vrienden), Gift collega’s Jules Destrooper,  
Gouden Bruiloft Willy & Alida Sneijers-Beulen, In memorium Claude Fifi, In memorium Jos Strijkers, 
In memorium Tjarda Van Dijk, Martine Wouters sponsoring, Steun als ex-collega Peter De Pauw, Anne Torbeyns, 
Christine Deneef, Daniel Casier, Elena Garcia, Eric D’hondt, Eric Lakiere, Alain Jopart, jeannine Coubergs, 
Jos Van Den Hoeck, Sylvain Loones, Verjaardag Gabriel Porres

www.permobil.comThe Power of Mobility

‘Iedereen heeft het recht zijn functiebeperking 

te compenseren met de meest innovatieve 

technologie’ Per Uddén

de nieuwe revolutie in zitsystemen
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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.

Nalatenschap

neem De ALS LigA BeLgië vzw Op  
in uw teStAment

Meer en meer mensen beslissen al bij 
leven dat ze een deel van hun nalaten-
schap 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 ontslaan van de 
betaling van successierechten, terwijl 
ze ook de ALS Liga België een legaat 
nalaten.

Nalatenschap
Wilt u uw vermogen of een deel er-
van bij legaat nalaten aan de ALS Liga 
België, dan moet dit bij testament ge-
beuren. Meestal schrijven mensen dit 
eigenhandig en geven 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, echt-
genoten of partners, ouders of groot-
ouders) betalen in Vlaanderen per erf-
genaam 3% op de eerste 50.000 euro, 
tot 250.000 euro 9%, en daarboven 
27%.

Het tarief voor legatarissen in vreemde 
lijn wordt toegepast op het geheel van 
de nalatenschap. Het bedraagt 45% op 
de eerste 75.000 euro, tot 125.000 euro 
55% en daarboven 65%. De ALS Liga 
België betaalt slechts 8,8% op de to-
taliteit van het legaat. De betaling van 
hoge successierechten door de oor-
spronkelijke 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 verlaagd erfenisrecht.

Hoe te werk gaan?
Bij gebrek aan een testament wordt uw 
erfenis geregeld zoals de wet het voor-
ziet. Bij gebrek aan erfgenamen gaat 
uw volledige bezit naar de Staat.

Om dat te vermijden kan u, met de hulp 
van een notaris voor het opmaken van 
een document en het eventueel laten 
registreren ervan, eigenhandig uw tes-
tament schrijven met vermelding van 
datum en handtekening.

Hierin laat u een deel van uw bezit-
tingen na aan één of meerdere perso-
nen; het resterende gedeelte schenkt 
u aan de ALS Liga, die verplicht wordt 
de successierechten te betalen die ver-
schuldigd zijn voor uw ganse nalaten-
schap. Het bedrag hiervan hangt af van 
het bedrag van de nalatenschap en de 
graad van verwantschap tussen de erf-
later en de erfgenamen.

Organiseer het testament zo dat het 
legaat verkleint voor de erfgenaam die 
volgens het hoogste tarief wordt be-
last. 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 voordelig als 
de erfgenamen hoge successierechten 
zouden moeten betalen: erfgenamen 
in vreemde lijn (verre verwanten, vrien-
den…) en/of hoge vermogens. Enkele 
voorbeelden:

Lode is weduwnaar en heeft geen kin-
deren. Hij wil 100.000 euro nalaten aan 
zijn nicht Mimi. Bij een gewoon legaat 

betaalt Mimi 47.500 euro successierech-
ten 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 successierechten van Mimi 
te betalen, krijgt Mimi netto 7.500 euro 
meer. De ALS Liga België, die alle suc-
cessierechten betaalt (27.500 euro op 
het legaat van Mimi en 3.520 op het ei-
gen legaat) ontvangt netto 9.480 euro.

Hoe hoger het vermogen, des te groter 
het voordeel voor de erfgenamen.

Justine is alleenstaande en wenst 
250.000 euro na te laten aan haar drie 
neven Jan, Luc en Marc. Normaliter be-
talen haar neven samen 142.500 euro 
successierechten en krijgt elk van 
hen netto 35.833 euro. Wanneer 
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 
netto, elk 4.167 euro meer. De ALS Liga 
België betaalt alle successierechten en 
houdt zelf 13.700 euro over, een waar-
devolle schenking waarmee de Liga 
ALS-patiënten kan ondersteunen.

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

Maria wenst haar enige zoon Karel 
1.000.000 euro na te laten. Bij een ge-
woon legaat krijgt Karel 778.000 euro 
netto en betaalt hij 222.000 euro suc-
cessierechten. Als Maria ook de ALS 
Liga België in haar testament op-
neemt, 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.

giften
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Wanneer de ALS Liga giften ontvangt 
van 40 euro en meer per kalenderjaar 
is zij gemachtigd een fiscaal attest uit 
te schrijven voor de schenker.

Dit fiscaal attest moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen om als geldig 
beschouwd te worden bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën.

Zo mag een gift, waarvoor een fiscaal 
attest afgeleverd wordt, slechts een 
belastingsvoordeel opleveren voor 
de schenker(s) wanneer deze afge-
staan wordt zonder tegenwaarde. Bv. 
Wanneer een gift gedaan wordt met 

het oog op sponsoring, tickets, gad-
gets, e.d. kan geen fiscaal attest afgele-
verd worden vermits er iets tegenover 
staat voor de schenker.

Dat wil dus zeggen dat voor de giften 
die, geheel of gedeeltelijk, een pres-
tatie of een tegenwaarde vertegen-
woordigen, er geen fiscaal attest kan 
uitgeschreven worden door de Liga, 
noch voor de totaliteit, noch voor een 
gedeelte van de gestorte sommen. 
Materiële zaken kunnen ook niet om-
gezet worden in geldwaarde om een 
fiscaal attest te bekomen.

De schenker mag dus geen enkel voor-
deel ondervinden (eventueel iets van 
zeer geringe waarde, zoals een plooi-
foldertje, een brochure,…). Er mag ook 
geen fiscaal attest afgeleverd worden 
voor stortingen die ontstaan zijn uit 
collectieve geldinzamelingen en die 
dus niet voortkomen van individuele 
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 twijfel, en 
om misverstanden te vermijden, ons 
secretariaat te contacteren. 

fiscale attesteN

Artikel 176 van de Belastingscode 
CIB92 voorziet in de automati-
sche aanpassing van bepaalde be-
dragen, 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 laat-
ste maanden, moet het minimumbe-
drag van giften tenminste 40 euro op 

jaarbasis bedragen, om in aanmerking 
te komen voor fiscale aftrekbaarheid.

Deze verhoging gaat in vanaf 1 januari 
2011.

Behalve voor nieuwe permanente op-
drachten (min. 3,34 euro in plaats van 
2,5 euro per maand), moet die commu-
nicatie niet per se gebeuren vanaf het 
begin van het jaar.

GifteN fiscaal aftrekbaar :  
miNimumbedraG 40 euro vaNaf 1 jaNuari 2011

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 vanaf 40 euro ontvang je tevens een fiscaal attest.

BE28 3850 6807 0320

Giften fiscaal aftrekbaar
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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

pub ALS juni.indd   1 31/05/2011   21:12:54
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ALS Untangled helpt patiënten met amyotrofe lateraal scle-
rose om alternatieve en niet-erkende ALS behandelingen 
te onderzoeken. Instructies voor het gebruiken van ALS 
 Untangled, evenals de gepubliceerde en actieve onderzoe-
ken 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 
verbonden aan de universiteit van 
Maryland (USA), een supercomputer 
aan het ontwikkelen met een medisch-
wetenschappelijke toepassing: de IBM 
Watson. De supercomputer dient in 
staat te zijn grote hoeveelheden infor-
matie, zoals lijvige medische rapporten 
of onderzoeksgegevens van grote pa-
tiëntenpopulaties, in korte tijdspanne 

samen te vatten en er de belangrijk-
ste medisch-wetenschappelijke ge-
gevens uit naar voren te brengen. Op 
basis hiervan zou de supercomputer 
eveneens medische handelingen aan 
de arts kunnen suggereren. Aan de su-
percomputer zou bijkomend een mo-
dule voor spraakherkenning worden 
gekoppeld waardoor patiënten eigen 
input in de computer kunnen geven. 
Naast tal van andere ziekten zou de 

supercomputer ook voor de behande-
ling van, en onderzoek naar, ALS mo-
gelijkheden bieden.

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

mediscH-weteNscHappelijke supercomputer op komst

ALS-
jeblief

Te weten

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

CArA

CARA is een afdeling van het Belgisch 

instituut voor de Verkeersveiligheid. Zij 
beoordelen of je al dan niet een aan-
gepast rijbewijs nodig hebt. Zij leveren 
een attest af dat aangeeft welke nood-
zakelijke voorwaarden, beperkingen of 
aanpassingen aan de auto noodzakelijk 
zijn om het voertuig te mogen bestu-
ren. Deze vermeldingen worden over-
genomen op het aangepast rijbewijs. 
De voorwaarden en beperkingen kun-
nen onder meer betrekking hebben op 
de rijbewijscategorie, subcategorie, het 
type van voertuig, de gebruiksvoor-
waarden, het ogenblik van gebruik van 
hulpmiddelen ter ondersteuning van 
een bepaalde motorische functie, enz. 
Aanpassingen zijn de nodige verbou-
wingen aan en uitrustingen van een 
motorvoertuig die vereist zijn om de 
vermindering van de functionele vaar-
digheden te ondervangen zodat het 
motorvoertuig, in overeenstemming 
met de reglementaire bepalingen, vei-
lig kan worden bestuurd.

OnDerzOek vAn 
De rijgeSChiktheiD

Zoals gezegd moet, wie door een 
aangeboren letsel, een ziekte of een 
ongeval blijvend verminderde moge-
lijkheden heeft om een voertuig te 
besturen, zijn rijvaardigheden laten 
testen. Dit gebeurt door een team van 
specialisten. De artsen beoordelen de 
medische geschiktheid. Ze onderzoe-
ken of je als bestuurder voldoet aan de 
medische minimumnormen. Er wordt 
een neurologisch onderzoek afgeno-
men indien de kandidaat-chauffeur last 
heeft van aandachts-, concentratie- en 
gedragsstoornissen, moeilijkheden 
heeft met het inschatten van afstan-
den, snelheden en verkeerssituaties, 
verouderingsverschijnselen,…

Psychologen beoordelen de psycho-
logische geschiktheid. Aanpassings-
deskundigen adviseren over de 

rijbewijs voor persoNeN met vermiNderde rijvaardiGHeid
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technische aanpassingen aan het mo-
torvoertuig. Op basis van deze informa-
tie zullen artsen uiteindelijk oordelen 
over de rijgeschiktheid en het rijge-
schiktheidsattest al dan niet afleveren.

europese NummerplateN

Chauffeurs met een handicap die 
een aangepaste wagen besturen 
en voor 1 januari 1998 een rijbewijs 
behaalden (het zogenaamde ‘BF-
rijbewijs’) dreigen bij aanschaf van 
een nieuwe wagen voor maanden 
zonder rijbewijs te vallen. Op het 
BF-rijbewijs staat de nummerplaat 
van het voertuig waarmee zij mo-
gen rijden vermeld en niet de co-
des die verwijzen naar de aanpas-
singen die de houder nodig heeft, 
zoals vereist voor het Europese 
rijbewijs. Sinds 01.01.2011 levert de 
Vlaamse belastingsdienst Europese 
nummerplaten af met nieuwe ken-
tekens. Het oude aangepaste rijbe-
wijs is niet geldig bij een nieuwe 
nummerplaat. Bijgevolg moeten 
houders van een oud rijbewijs zich 
bij aanvraag van een nieuwe num-
merplaat in orde stellen met het 
Europese rijbewijs. Daarom advise-
ren we iedereen met een oud aan-
gepast 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.

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

DienStAAnBOD

CARA heeft een uitgebreide dienstver-
lening. Je kunt er terecht voor:
•	 gratis gebruik van een aangepaste 

auto voor de praktijkopleiding
•	 vervanging van het gewone 

rijbewijs
•	 wegwijs in de administratieve 

procedures voor het behalen of 
opnieuw verkrijgen van je rijbewijs

•	 financiële tussenkomsten
•	 advies betreffende aanpassing of 

verbouwing van het voertuig
•	 autokeuring

Zowel auto-, vrachtwagen- als bus-
chauffeurs en ook personen die zich 
met een motorfiets willen verplaatsen 
kunnen bij CARA terecht.

Opgelet : CARA levert enkel rijgeschikt-
heids-attesten af, geen rijbewijzen.

rijBewijS niet AAngepASt ? 
niet verzekerD!

Wie bij verminderde functionele rij-
vaardigheden CARA niet contacteert, 
wordt beschouwd als iemand die ‘valse 

verklaringen’ aflegt. Je riskeert dan een 
gevangenisstraf en een geldboete. 
Bovendien kan de rechter het rijbewijs 
intrekken. Wie nalaat zijn rijbewijs te 
laten aanpassen aan de rijgeschiktheid 
of beperking, kan eveneens straffen en 
boetes oplopen. Voor de verzekering 
wordt rijden met een niet aangepast 
rijbewijs gelijkgesteld met rijden zon-
der (geldig) rijbewijs. Bij een ongeval, 
waarvoor je aansprakelijk wordt ge-
steld, kan de verzekeringsmaatschappij 
de schade, vergoed aan het slachtoffer, 
geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Karine Rochtus 
CM-Infopunt chronisch zieken

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

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

Om een aangepast rijbewijs te 
verkrijgen, kan men zich ook 
wenden tot de gemeentelijke 
ambtenaar die verantwoordelijk 
is voor het uitgeven van rijbe-
wijzen. Hij kan je bijstaan bij de 
aanvraagprocedures.

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

uNited iN tHe fiGHt for a world free of als/mNd
www.alsmndalliance.org

http://www.bivv.be
mailto:cara@bivv.be


[36]

Personen met een handicap moeten 
bij erfenissen minder successierech-
ten betalen op voorlegging van een 
geldig attest waaruit blijkt dat ze een 
‘zware handicap’ hebben. Het belas-
tingvoordeel betreft een voetvrij-
stelling die begint bij de laagste be-
lastingsschijf van 3% en stapsgewijs 
verder wordt toegepast op de hogere 
belastingsschijven van 9 en 27%. Hoe 
jonger de persoon met een handicap, 
hoe groter de vrijstelling. De vrijstel-
ling wordt eerst toegepast op het net-
to onroerend gedeelte (huizen en an-
der vastgoed) en daarna op het netto 
roerend gedeelte (spaargelden).

Een voorbeeld
Marieke is 30 jaar en 66% arbeidson-
geschikt. Ze erft in rechte lijn 200.000 
euro, verdeeld in 60.000 euro netto on-
roerende goederen en in 140.000 euro 
netto roerende goederen. Op voorleg-
ging van haar attest 66% arbeidsonge-
schiktheid moet zij slechts 10.410 aan 
successierechten betalen in plaats van 
12.000 euro. Dit betekent een voordeel 
van bijna 1.600 euro.

Wie komt in aanmerking ?
Alle personen die voor de belasting-
wetgeving beschouwd worden als 
persoon met ‘zware handicap’ zijn 
personen die hun handicap verworven 

hebben voor de leeftijd van 65 jaar en 
die op 1 januari van het aanslagjaar 
voldoen aan de voorwaarden. De han-
dicap moet aangetoond worden met 
een geldig document. Dit kan zijn:

•	 Een attest van verminderde zelfred-
zaamheid van tenminste 9 punten 
of categorie 2 van de integratiete-
gemoetkoming van de FOD sociale 
zekerheid, Directiegeneraal perso-
nen met een Handicap.

•	 Een attest van 66% arbeidsonge-
schiktheid (invaliditeitsuitkering, 
ziekteverzekering, FOD sociale 
zekerheid, vonnis,…)

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

Voorleggen aan de notaris
Het geldig attest of de verklaring moet 
bij aangifte worden gevoegd of aan het 
notariskantoor worden overhandigd. 
Je kunt de vermindering met terugwer-
kende kracht genieten wanneer je het 
vereiste attest alsnog binnen de 2 jaar 
na betaling van de belasting neerlegt 
bij de ontvanger. Het gedeelte dat je 

teveel hebt betaald wordt je in dit ge-
val teruggestort.

Ann Lhoëst 
CM-Infopunt Chronische Zieken

Meer informatie

Je kunt terecht bij een van vol-
gende diensten als je meer infor-
matie wenst over vermindering van 
successierechten:

•	 Notariskantoor 
(raadpleeg hiervoor de 
telefoongids)

•	 www.belastingen.vlaanderen.be
•	 Vlaamse belastinglijn  

078 15 30 15
•	 Vlaamse infolijn 1700
•	 Gemeentehuis-Sociale dienst 

(bieden naast inlichtingen ook 
bijstand)

•	 Dienst Maatschappelijk Werk van 
je ziekenfonds (inlichtingen en 
bijstand)

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

Bron: Maczima

vermiNderiNG vaN successierecHteN voor persoNeN met eeN HaNdicap

http://www.belastingen.vlaanderen.be
http://www.cm.be
mailto:infochronischzieken@cm.be
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Nieuwe reGeliNG iNcoNtiNeNtiemateriaal

Het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) kan tege-
moetkomingen uitbetalen voor de 
kosten van incontinentiemateriaal voor 
personen met een handicap. Tot nu 
toe moesten daarvoor kassabonnetjes 
of andere ontvangstbewijzen worden 
binnengebracht, die vervolgens wer-
den uitbetaald.

Die regeling is onlangs veranderd.

Het VAPH vergoedt het incontinen-
tiemateriaal nu via jaarlijkse forfaits 
(vaste vergoedingen). De concrete be-
dragen zijn gebaseerd op de leeftijd 
van de aanvrager, de soort incontinen-
tie en de graad van incontinentie, en 
zijn te vinden in de refertelijst (www.

vaph.be/refertelijst), onder de rubriek 
Aanvulling/vervanging zindelijkheid.

Niet alle vormen van incontinentie 
komen in aanmerking voor vergoe-
ding. Veel gebruikers kunnen immers 
geholpen worden met andere mo-
gelijkheden, zoals een doorgedreven 
zindelijkheidstraining, aangepaste cys-
titispreventie of een lichte heelkundige 
ingreep. Louter medische hulpmidde-
len als catheters zijn uitgesloten voor 
vergoeding omdat het RIZIV daarvoor 
een tussenkomst verleent.

Is het nu helemaal niet meer nodig om 
nog bonnetjes bij te houden? Toch wel: 
de zorginspectie kan nog altijd komen 
controleren, niet om de forfaits terug 

te vorderen, maar om het systeem te 
evalueren en eventueel bij te sturen. 
U moet de bonnetjes dus wel nog bij-
houden, maar u moet ze niet langer 
opsturen naar het VAPH. Ook de ‘ver-
zamelstaten’ van de bonnetjes moet u 
niet meer opmaken.

Voor de nieuwe regeling geldt een 
overgangstermijn tot eind 2012. Tot 
dan kunnen rechthebbenden het oude 
systeem blijven gebruiken. Wie in het 
nieuwe systeem wil stappen, moet 
een aanvraag indienen via de behan-
delende arts. Het formulier daarvoor 
is te vinden op www.vaph.be onder de 
rubriek Formulieren, of bij provinciale 
afdelingen.

Handblad, juni 2011

leveN met eeN lastiGe metGezel

U kon de voorbije weken via het ALS-
forum stemmen op het boek ‘De smaak 
van stilte, hoe ik bij mezelf ben gaan wo-
nen’ van Bieke.

We zijn dan ook trots u te kunnen mel-
den dat Bieke Vandekerckhove (42) 
de Prijs voor het beste spirituele boek 
won.

Bieke is ALS-patiënte sinds haar 19de. 
Het boek is een bundeling van tek-
sten over haar angsten en twijfels, haar 
hoop en verlangens. Over de verwoes-
tende diagnose van de spierziekte ALS 
die haar leven op zijn kop zette en haar 
midden in de stilte wierp. Nog hooguit 
een paar jaar, zeiden de dokters. ‘De 

evidente weg naar geluk was voor mij 
afgesloten. Ik moest het wel elders zoe-
ken’, zegt ze bij wijze van inleiding.

‘Als je niet meer weet waarin of waar-
uit, dan juist komt het onverwoestbare 
in jezelf naar boven’.

In het begin was de angst voor aftake-
ling en dood enorm, geeft ze toe. ‘Er 
was nergens anders meer plaats voor 
in mijn hoofd. Nu is mijn ziekte een 
lastige metgezel waarmee ik door het 
leven moet en die er altijd is. Ik heb er 
dagelijks mee te maken. Maar ze maakt 
niet meer de kern van mijn bestaan uit. 
Ik heb maar één leven en ik ben er nog 
altijd blij mee. Desalniettemin.’

De smaak van de stilte kreeg ze te pak-
ken toen een vriend haar meenam naar 
een klooster, waar ze kennismaakte 
met de spiritualiteit van de benedic-
tijnen. ‘We besloten net als de zusters 
niet te praten. En middenin die stilte 
voelde ik plotseling weer vertrouwen, 
het besef dat er in het diepste van mij-
zelf iets zat dat niet verwoest kon wor-
den. Iets wat door geen ziekte of geen 
ander kwaad geschonden kon worden.

Lees het complete interview van Bieke 
Vandekerckhove op onze website:

www.alsliga.be

aaNdacHt ! aaNdacHt ! aaNdacHt ! aaNdacHt ! aaNdacHt ! aaNdacHt !

deur aaN deur verkoop
Regelmatig krijgen wij melding van deur aan deur verkoop in naam van de ALS Liga. 
Het gebeurt ook aan supermarkten en op marktplaatsen.
Pas op : mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager van een officiële brief ondertekend door de voorzitter 
of penningmeester.
Daarom : Vraag steeds de leurderkaart of hun toestemming van de ALS Liga.
Noteer steeds de naam van de verkoper.
Bij twijfel, koop niets, verwittig ons en desgevallend de politie zo snel mogelijk.
Wij ondernemen de nodige acties. 
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Gezocht

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 verschil-
lende organisaties, firma’s, overheden, 
aanvragen indient om financiële steun 
te verkrijgen. Met die financiële mid-
delen kunnen we onze nieuwe doel-
stellingen rond het ALS zorgcentrum 
uitwerken, hulpmiddelen aankopen en 
onderzoek stimuleren voor de PALS.

Je taak zal erin bestaan om samen met 
ons fondsenwervende acties op te zet-
ten, uit te werken en in te dienen bij 
de desbetreffende organisaties. Dit 
kunnen nieuwe fondsen zijn, maar ook 
bestaande fondsen onderhouden bij al 
bekende organisaties voor de Liga.

Het is dus zeer gevarieerd werk met 
veel voldoening.

Denk je dat je de persoon bent die wij 
zoeken?
Twijfel dan niet en neem zeker contact 
met ons op voor meer informatie.

Stuur ons een e-mail: info@alsliga.be 
of neem contact op met het secretari-
aat op het nummer: 016 23 95 82

medewerkers  
cel oNderzoek

De “Cel Onderzoek” zoekt uit welke 
fondsen ter beschikking zijn of moeten 
gesteld worden om het wetenschap-
pelijk onderzoek in een stroomver-
snelling te brengen. De vaststellingen 
worden genoteerd in de visietekst 
“Bevordering ALS onderzoek” waarin 
eveneens de onderzoekscriteria van 
de ALS Liga worden opgenomen. Deze 
visietekst zal worden afgeleverd bij de 
bevoegde overheden, geneesmidde-
len industrie, politiekers, enz.

Hiervoor zoeken wij patiënten, perso-
nen uit de medische en farmaceutische 
wereld en andere geïnteresseerden.

tecHNieker,  
mecHaNieker, 

cHauffeur GezocHt

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

Om welke hulpmiddelen kan het gaan : 
communicatieapparatuur, manuele 
rolwagens, gesofisticeerde elektrische 
rolwagens, tilsystemen, bedden, enz…
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 afspraak.

Deze vacature loopt over een langere 
periode.

Hulp iN tHuiszorG
Doe je graag boodschappen voor of 
samen met zieke personen ? Of wil je 
gaan wandelen met hen ? Of hou je 
hen graag gezelschap ? …

Wij zoeken vrijwillige oppassers die 
graag op sociaal en/of verzorgend vlak 
mee helpen aan de verwezenlijking 
van ons project “Lacunes in opvang 
voor ALS patiënten” (erkend door het 
ING Mecenaatsfonds van de Koning 
Boudewijnstichting). De ALS Liga voor-
ziet in een vorming en op regelmatige 
tijdstippen komen de vrijwilligers sa-
men om ervaringen uit te wisselen.

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

Vrijwilligers gezocht voor allerlei taken

driNGeNd Vertalers gezocht driNGeNd

De ALS Liga zoekt nog steeds vertalers en dan meer bepaald om het onderzoeksnieuws te vertalen vanuit het En-
gels naar het Nederlands en het Frans, andere talencombinaties zoals… naar het Duits zijn eveneens welkom om 
onze website DRINGEND te vertalen. 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.

aNdere vacatures
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admiNistratieve kracHteN

Wie steekt een handje toe bij de ad-
ministratie van de ALS Liga ? Door de 
veelheid aan taken is er zeker iets waar 
je kan aan meewerken : opzoekings-
werk op internet, 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 vervoegen 
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 zinvol benutten ?
Zou je graag de ALS Liga een handje 
willen helpen ?
Werk je graag met een fototoestel?
Praat je graag met mensen en ben je 
mondig ?

Dan ben jij misschien wel de per-
soon die wij zoeken ! De ALS Liga is 
nog op zoek naar reporters voor de 
nieuwsbrief.

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

GrafiscH oNtwerper/ 
vormGever 
(driNGeNd)

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

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.

Dit logo kan te allen tijde bekomen worden via het ALS secretariaat info@alsliga.be

Gezocht !

Voor bijkomende inlichtingen in verband met één van de vacatures kan je contact opnemen met het secretariaat tijdens de 
kantooruren op het nummer 016 23 95 82 of via e-mail info@alsliga.be (tenzij anders vermeld in de aanbieding).
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Nuttige adressen en brochures

Nuttige contactadressen 
van de Neuromusculaire 

Referentiecentra (NMRC’s)

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 plaatselijke neuroloog.

ALS tOtAAL :

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

Alles wat je wil weten over de 
inhoud en de werking van de 
ALS Liga.

4. Leven met ALS
Deze brochure betekent geen 
eindpunt, eerder een start om-
dat onze kennis voortdurend 
uitbreidt. Zij werd opgesteld 
met de medewerking van men-
sen uit de gezondheidszorg, 
zoals ergotherapeuten, voe-
dingsdeskundigen, kinesithera-
peuten, ademhalingsdeskundi-
gen, maatschappelijk werkers, 
logopedisten en dokters. Niet 
alleen de verzorging van de pa-
tiënten wordt vergemakkelijkt, 
maar ook de taak van alle an-
deren zoals familie, dokters en 
medewerkers van de ALS Liga.

5. Revalidatie bij ALS
Zeer nuttige en leerrijke bro-
chure met ondervindingen en 
tips van gespecialiseerde centra 
en geleerden die studies ver-
richt hebben aangaande de ALS 
problematiek. Je vindt er alle 
info over hulpmiddelen, behan-
delingen, net na de diagnose 
en in een verder gevorderd 
stadium.

vOeDing Bij ALS

Brochure met nuttige tips voor pa-
tiënten 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.

ArtSenkLApper

Deze klapper is enkel bedoeld 
voor dokters, elke patiënt kan hem 
aan zijn huisarts laten toesturen.

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 gevoelens en 
verwerking omgaat.

hAnDLeiDing fySiOtherApie

Deze brochure is bestemd voor 
kinesisten. Er zijn verschillende oe-
feningen in opgenomen, specifiek 
op maat voor personen met ALS..

Hebt u eeN zoekertje of eeN vraaG ?

laat Het publicereN iN de Nieuwsbrief.

Voor personen die over internet beschikken, 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 iNformatiebrocHures over eN voor  
als-ers te verkrijGeN op aaNvraaG



inhoud



als zorGverblijf : ‘middelpuNt’
Dit is een project van de ALS Liga om, in samenwerking met de vzw’s Mariasteen en 

Dominiek Savio uit Gits, een zorgcentrum te bouwen te Middelkerke.
Aan de Belgische kust zullen PALS volledig tot rust kunnen komen  

en opnieuw energie kunnen opdoen.
In België bestaat er tot op heden geen ALS gespecialiseerd zorgverblijf.

Daarom zullen wij een multifunctioneel en gespecialiseerd zorgverblijf oprichten waarin 
de thuissituatie zo dicht mogelijk benaderd wordt met de daarvoor opgeleide professio-

nele medewerkers, gekoppeld aan een netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers.
Bovendien biedt de zeelucht niet alleen patiënten met 

ademhalingsproblemen meer comfort, maar vinden alle patiënten in 
elk stadium van de ziekte er hun gading.

Aan de Belgische kust worden tal van activiteiten georganiseerd 
die zorgen voor voldoende en welkome verstrooiing in de strijd voor hun leven.

Natuurlijk kan de ALS Liga dit niet alleen creëren.
Alles wat de ALS Liga tot nu toe heeft verwezenlijkt gebeurde dankzij 

sponsors, serviceclubs, giften en sympathisanten. Op deze steun kunnen 
wij al zeker rekenen, waarvoor dank. Maar voor dergelijk omvangrijk 

project is dat onvoldoende. Een gespecialiseerd zorgverblijf oprichten 
plus de bestaande werking in stand houden, daar is een groot financieel 
budget voor nodig. Hopelijk willen jullie samen met ons aan één touw 

trekken om dit project mee te helpen realiseren.
U krijgt voor uw gift een fiscaal attest.

Voor grote giften krijgt u daarenboven een extra certificaat en 
een vermelding in het zorgverblijf.

Bronzen gift : € 2.500
Zilveren gift : € 5.000

Gouden gift : € 10.000
Diamanten gift : € 15.000
Briljanten gift : € 25.000

Platina gift : € 50.000
REKENINGNUMMER BE28 3850 6807 0320

met de vermelding ‘Middelpunt’

als zorGceNtrum : middelpuNt
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