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Welke ziekte is A L S ?
symptomen 
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) 
is een zenuwziekte die de spieren doet 
aftakelen totdat ze uiteindelijk niet 
meer werken. De persoon met ALS 
(pALS) gaat door de ziekte steeds 
meer achteruit. Vele pALS overlijden 
binnen 3 tot 5 jaar na de diagnose. De 
meesten krijgen ALS tussen 50 en 75 
jaar. In 10% van de gevallen wordt de 
ziekte erfelijk doorgegeven.
Eén van de eerste symptomen is het ver-
lies van kracht in handen en/of armen. 
Ook de beenspieren takelen af. Uitein-
delijk kunnen pALS de ledematen niet 
meer bewegen. Bij de zogenaamde 
‘bulbaire’ vorm van ALS verzwak-
ken de spieren in gelaat, tong, keel en 
slokdarm. Hierdoor wordt het spreken 
onduidelijker, de stem zachter en het 

slikken en kauwen lastiger. Doordat 
uiteindelijk ook de ademhalingsspie-
ren aangetast worden, kan de patiënt 
niet meer ademen. Een minderheid 
krijgt naast de fysieke problemen ook 
te kampen met dementie.

beHandeling
De oorzaak van ALS is nog onbekend. 
De ziekte kan men tot op heden niet 
genezen. ALS-patiënten worden vaak 
begeleid door een team bestaande uit 
een revalidatiearts, psycholoog, maat-
schappelijk werker, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist en een neu-
roloog.

als liga belgië
De ALS Liga België geeft informa-
tie over ALS en over alles wat komt 

kijken bij leven met 
deze ziekte. Daarnaast 
kunnen pALS die een 
probleem ervaren met 
het spreken of bewe-
gen er gratis en snel 
een hulpmiddel ontle-

nen. Indien de fysieke toestand of de 
behoeften veranderen, zal de Liga het 
hulpmiddel op korte termijn aanpas-
sen.

wat zijn communicatie-
Hulpmiddelen?
De Liga leent toestellen die het spre-
ken ondersteunen uit aan pALS die 
nog niet over zo’n communicatiehulp-
middel beschikken. 
Voor pALS die niet (goed) meer kun-
nen spreken, zijn er toestellen die een 
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actueel

Secretariaat ALS Liga België vzw
Tel. +32(0)16/23.95.82
info@alsliga.be

Uitleendienst ALS Liga België vzw
GSM: 0496 46 28 02
MenD@alsliga.be

tekst naar spraak omzetten. Je typt iets 
in op het toestel en je gesprekspartner 
leest dit op het scherm af. Daarbij kan 
je een computerstem de tekst laten uit-
spreken.
Personen die hun handen of armen niet 
(goed) meer kunnen bewegen bedie-
nen hun computer of communicatie-
toestel met gespecialiseerd materiaal 
zoals aangepaste klavieren en compu-
termuizen.

Het is zelfs mogelijk om via oog- of 
hoofdbewegingen te bedienen. Bo-
venaan de foto ligt een grijze laserpen. 
De pALS draagt deze aan het hoofd. 
Door het hoofd te bewegen richt hij/
zij met het laserlichtje naar de letters 
op het klavier die dan vanzelf op een 
computerscherm verschijnen.
Op deze manier kunnen pALS in elke 
fase van hun ziekte, tot aan het einde, 
hun gedachten en wensen duidelijk 
maken aan hun omgeving.

Veel informatie kan je vinden op de 
website www.alsliga.be.

Je kan ons telefonisch of per e-mail 
bereiken:

SMS helpt  
om pillen in te nemen
Een van de grootste problemen bij het behandelen van chronische aan-
doeningen, is de therapietrouw. Patiënten vergeten hun pillen wel eens 
of nemen ze te laat in. Een slimme medicijndoos is meer dan een gadget: 
zij helpt echt. Een doctoraatsstudie met diabetespatiënten leverde het 
bewijs.

Het doosje wordt gepro-
grammeerd op basis van de 
uren waarop de medicatie 
moet worden ingenomen. 
Er gebeurt niets wanneer de 
patiënt op het juiste tijdstip 
de medicijndoos opent. Bij 
het niet tijdig openen krijgt 
de patiënt een sms’je ter 
herinnering. 
Bron: ‘de apotheker’ 23/05/2013

S.O.S. Superhelden 
De Katholieke Vereniging Gehandicapten pakt uit met de mediacampagne 
‘S.O.S. superhelden’. KVG is de grootste organisatie van personen met een 
handicap in Vlaanderen. Met de campagne wil de vereniging jonge gezinnen 
met een kind met een handicap in de kijker stellen. Te vaak immers lopen 
mensen uit onwetendheid of onwennigheid in een boog om hen heen.

De boodschap is duidelijk: ouders van een kind met een handicap moeten, 
meer nog dan andere ouders, ware superhelden zijn! Naast de gewone opvoe-
dingstaken moeten zij nog heel wat andere beslommeringen het hoofd bieden 
die rechtstreeks verband houden met de handicap van hun kind: doktersbe-
zoeken en ziekenhuisopnames, revalidatie, administratieve rompslomp, zor-
gen in verband met aangepaste school en opvang, …
Maar ook de strafste superheld heeft wel eens een mindere dag, of wil er eens 
heel even tussenuit om de batterijen weer op te laden. En dan zijn de helpende 
handen van buren, vrienden, familie of collega’s meer dan welkom. Die hulp 
kan praktisch zijn: een boodschap doen, een avondje babysitten, de kinderen 
zonder handicap naar de jeugdbeweging brengen, … Ook een luisterend oor 
en oprechte belangstelling doen deugd.
Veel mensen moeten een drempel overwinnen om ouders van een kind met 
een handicap aan te spreken. De actie ‘S.O.S. Superhelden’ wil iedereen aan-
moedigen om de stap te zetten, en zo zelf een held te worden. 

Meer info over de campagne S.O.S. superhelden vind je op 
www.kvg.be/sossuperhelden
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