
ALS staat voor Amyotrofische
Laterale Sclerose, een ziekte die
het lichaam vanaf de nek volle-
dig lamlegt. Spieren sterven af
zodat je niet meer kan bewegen,

spreken, slikken en ademen.
Omdat alle zintuiglijke en gees-
telijke vermogens nagenoeg
volledig  intact  blijven,  raken
          ALS-patiënten als het ware

in hun eigen lichaam gevangen,
zonder kans op vervroegde vrij-
lating. Binnen gemiddeld 33
maanden wordt de ziekte fa-
taal.
ALS-patiënten verliezen dus in
sneltempo de controle over hun
spieren. Daardoor kunnen ze
veel van hun spullen niet meer
gebruiken. Om die reden heeft
ALS Liga in samenwerking met
de koopjessite 2dehands.be een
webshop opgericht waarin pa-
tiënten hun eigen spullen te

koop aanbieden ten voordele
van het onderzoek naar ALS.

Iedereen kan meedoen 
De actie steunen kan door de 
items uit de webshop te kopen, 
maar u kan als consument ook 
zelf spullen verkopen ten voordele
van ALS. Dat doet ook actrice
Leah Thijs, vooral bekend als Ma-
rianne uit Thuis. “Als meter van 
ALS-Liga steek ik de actie graag 
een hart onder de riem. Daarom
verkoop ik vijf exclusieve en gesig-

neerde exemplaren van de
CD Leah Thys in Concert -
My Tribute to the Diva, mijn
eerbetoon aan Marlene Diet-
rich. De opbrengst gaat naar
het ALS-onderzoek”, zegt
Thijs op 2dehandsvoor-
ALS.be. Iedereen kan deel-
nemen, de eenvoudige in-
structies staan op de website
te lezen.

X Info: www.2dehandsvoorals.be 
en www.ALS.be

Patiënten verkopen eigen
spullen voor ALS-onderzoek
HASSELT - Een 25-delige gereedschapkoffer, een tweepersoonsbed of 
een tennisoutfit met racket. Het zijn slechts enkele persoonlijke 
spullen die ALS-patiënten op 2dehands.be te koop aanbieden ten 
voordele van onderzoek naar hun ziekte. De actie wordt vandaag, op 
de werelddag ALS, op gang getrapt. Om dit initiatief te steunen, kan u 
items uit de webshop kopen of daar zelf spullen te koop aanbieden.

Yves Lambrix
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HASSELT - “Toen ik vier jaar geleden te horen 
kreeg dat ik ALS had, kwam dat bijzonder 
hard aan. Ik zou nooit meer kunnen tennissen, 
iets wat ik altijd graag heb gedaan. Om die 
reden verkoop ik mijn tennisoutfit met 
racket”, zegt Marc De Loenen (57) uit Hasselt.

Met surfen was hij al langer gestopt. “Maar
omdat zo’n surfplank waarde heeft, 

verkoop ik die ook.”

XMarc De Loenen (57) uit Hasselt:

“Aan landbouwmachines
  sleutelen is mijn hobby”

 “In september 2014 kon ik de 
ringvinger van mijn rechterhand 
plots niet meer goed bewegen. 
Toch heeft het negen maanden 

geduurd voordat de diagnose kon 
worden vastgesteld: ALS”, vertelt 
Frederik. “De voorbije twee jaar 
ben ik stilletjes achteruitgegaan 
en zijn de spieren van mijn 
bovenlichaam verzwakt. gelukkig 
kan ik nog altijd wandelen, auto 
rijden en werken.”
Frederik heeft altijd een grote 
hobby gehad: sleutelen aan 
landbouwmachines. “Het is dan 
ook om die reden dat ik mijn 
gereedschapskoffer verkoop. De 
opbrengst gaat naar onderzoek 
naar ALS, iets wat veel geld kost 
en echt nodig is.”
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BILZEN - Een volledige gereed-
schapskoffer met schroeven-
draaiers, een hamer, tang en 
ander werkgereedschap. dat 
verkoopt Frederik Bruggen 
(29) uit Munsterbilzen op de 
website www.2dehandsvoor-
als.be om zo geld in te zame-
len voor het onderzoek naar 
zijn ziekte ALS.

X Frederik Bruggen (29) uit Bilzen:

“Het kwam hard aan dat ik 
nooit meer kon tennissen”

HASSELT - “Toen ik vier jaar 
kreeg dat ik ALS had, kwam 
hard aan. Ik zou nooit meer k
iets wat ik altijd graag heb g
reden verkoop ik mijn tennis
rrrrrrracket”, zegt Marc De Loene
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“Ik doe mee aan de actie om de
ziekte meer bekend te maken.
Als mensen er meer voor
openstaan, kunnen wij ook
makkelijker functioneren in de
maatschappij. Daarnaast is
onderzoek naar de ziekte
erg belangrijk, dit kost

handenvol geld. Ik was
zelf proefpersoon voor
een experimenteel
geneesmiddel. Maar
toen het middel aan een

Italiaans bedrijf was
verkocht, werd dit

proefproject voor de acht
geselecteerde Belgische
ALS-patiënten stopgezet.
Spijtig en pijnlijk, want

naar mijn gevoel had het
positieve effecten”,
zegt Marc. Op zijn
linkerarm na is hij
vanaf de nek verlamd.
“Het wordt echt tijd
dat de grote farma-
industrie zich op deze
ziekte werpt. En alle

beetjes helpen.”


