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Vanaf het moment van de diagnose ALS is er verdriet om de ernst van de  ziekte en zijn er zorgen over hoe het 
verder moet.  
 
De diagnose ALS is in de meeste gevallen een onverwachte mededeling. Het is een zeer aangrijpend bericht 
voor patiënten, partners en hun naaste omgeving. Soms zijn mensen in eerste instantie opgelucht omdat er 
een einde is gekomen aan onzekerheid. Als ze vervolgens meer informatie krijgen en dit tot hen doordringt, is 
de schok groot. 
 
Verwerking 
Na de diagnose staat vaak in één klap de wereld op zijn kop. In het begin zijn er veel emoties in telkens weer 
verschillende volgorde zoals verdriet, woede, ongeloof, berusting etc. Dit is heel normaal. Dit helpt om de 
boodschap te verwerken en de betekenis ervan door te laten dringen. Het hebben van ALS vraagt veel van het 
psychologische aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Dat geldt voor de patiënt maar ook voor de directe 
omgeving. Niet alleen geldt dit na het horen van de diagnose maar ook later, als de ziekte vordert en er meer 
beperkingen ontstaan. Dit verwerkingsproces heeft tijd nodig. Voor ieder individu kan dit in een verschillend 
tempo en op een andere manier verlopen. Ook tussen partners kan er een verschil in beleving en verwerking 
ontstaan. 
 
Aanpassing 
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het wel of niet slagen om zich aan te passen aan deze ziekte. 
Vaak putten mensen uit hoe ze omgingen met bedreigende ervaringen uit het verleden. Of ze putten uit 
vaardigheden die ze vanuit hun opvoeding hebben meegekregen. Karakters zijn ook gedeeltelijk bepalend voor 
hoe iemand omgaat met de situatie. Bijvoorbeeld: sommige mensen delen makkelijker hun gevoelens met 
anderen of laten zich makkelijker steunen. Of: sommige mensen zijn minder controle behoeftig dan anderen of 
hebben een flexibeler levensinstelling. Daarnaast is de betekenis die het voor iemand heeft om ziek (of 
beperkt) te zijn, van belang bij dit proces. Ook het vertrouwen dat iemand heeft om met de situatie te kunnen 
omgaan speelt een grote rol. Daarnaast blijkt ook elke weer uit onderzoek hoe belangrijk het is om sociale 
steun te ontvangen. 
 
Invloed van ALS 
Op allerlei terreinen kan het hebben van ALS van invloed zijn: op de relatie met de partner, de kinderen, familie 
en vrienden, maatschappelijke carrière, toekomstplannen, hobby’s, onafhankelijkheid/zelfstandigheid, 
seksualiteit, kijk op het leven/kijk op sterven, etc. 
 
Sociale omgeving 
Of iemand alleenstaand is of samen met anderen leeft, banden met mensen kunnen veranderen nadat bekend 
is dat iemand ALS heeft. Sommige contacten verwateren of worden niet langer onderhouden. Andere banden 
worden juist intensiever en hechter. 
 
Mantelzorg 
In veel gevallen is de aanwezige mantelzorger de partner, maar het kan ook zijn dat dit volwassenen kinderen, 
een goede vriend of een naast familielid betreft. Als de partner steeds meer hulp biedt bij de dagelijkse 
activiteiten zoals kleden en wassen, kan dit van invloed zijn op de relatie. Rollen kunnen veranderen: de 
partner wordt naast partner en mina(a)r(es) geleidelijk aan een verzorger. Ook hier wordt er door fysieke 
mogelijkheden, de verandering van rollen tussen partners en de psychische impact van ALS een groot beroep 
gedaan op het aanpassingsvermogen, flexibiliteit en bovendien creativiteit van de patiënt. De balans vinden 
tussen zo veel mogelijk zelfstandig functioneren en hulp leren accepteren, als dat noodzakelijk is, kan 
ingewikkeld zijn. Vanuit de mantelzorger gezien speelt zich een soortgelijk proces af: de balans tussen 



(over)bezorgdheid, zaken uit handen willen nemen vanuit een goede bedoeling en het laten bestaan van 
zelfstandigheid met soms wat risico’s kan als heel ingewikkeld ervaren worden. Naarmate er langer sprake is 
van een steeds intensiever wordende zorg door de mantelzorger, blijkt ook dat leven van de mantelzorger 
drastische veranderingen doormaakt. Vaak is er weinig tijd en slechts een beperkte mogelijkheid om het eigen 
leven vast te houden (werk, sociale contacten, ontspanning etc.). De beslissing om intensieve hulp bij de 
dagelijkse verzorging te vragen aan buitenstaanders wordt vaak uitgesteld. Dit heeft soms vergaande gevolgen 
voor de mantelzorger, op zowel lichamelijk als psychisch gebied. Mantelzorger kunnen fysiek en mentaal 
uitgeput raken. Om de zorg zo lang mogelijk vol te houden, is het van belang dat hier aandacht voor is en dat 
de mantelzorger op tijd aangeeft extra ondersteuning in de zorg nodig te hebben. 
 
Seksualiteit 
Seksualiteit maakt deel uit van kwaliteit van leven. De een vindt het een belangrijk onderdeel, een ander heeft 
mogelijk een andere mening over. Seksualiteit en wat de patiënt ervan vindt of wat het voor de patiënt 
betekent is persoonlijk. Seksualiteit is voor veel mensen nauw verbonden met het begrip intimiteit. Intimitiet 
staat voor lichamelijk contact, menselijke warmte, nabijheid en tederheid. Ieder mens heeft er in meer of 
mindere mate behoefte aan en dat staat los van leeftijd, geslacht, gezond zijn, ziek-zijn of geloof. Behoefte aan 
intimiteit en seksualiteit blijft bij de meeste mensen bestaan, ook als ze ziek zijn. Het is natuurlijk wel zo dat als 
iemand net de diagnose heeft gehoord, zijn/haar hoofd niet naar seks staat. Dat is normaal. Eerst gaat de 
patiënt aan de slag met verwerken van de grote klap en probeert enige grip te krijgen op de grote verandering 
in zijn/haar leven. Dat kost tijd. Maar later, als de patiënt enigszins een balans heeft weten te vinden in de 
nieuwe situatie, zal mogelijk de behoefte aan intimiteit en seksualiteit terug komen, zowel bij de patiënt als bij 
de eventuele partner (Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperkingen. Red. W.L. Gianotten e.a. 2008). En dan 
blijkt dat er allerlei factoren zijn die bij ALS horen die voor verandering zorgen op dit gebied. Deze 
veranderingen vergen aanpassing. 
 
Jong gezin 
Soms wonen de kinderen nog thuis. Enerzijds zorg dat vaak voor afleiding en houdt het de gewone dagelijkse 
gang van zaken in stand. Anderzijds betekent dit een dubbele zorg voor de mantelzorger. Het stevige tempo in 
– en de behoeften van een dynamisch gezin komen vaak niet overeen met de behoeften aan zorg en een 
rustiger tempo die ontstaan bij een snel voortschrijdende ziekte als ALS en vraagt daardoor veel omschakeling. 
En er kan in een jong gezin een dilemma ontstaan over wat er aan zeer jonge kinderen precies verteld kan 
worden over ALS. 
 
Als er kinderen inde puberteitsleeftijd zijn, zijn er vaak vragen over in hoeverre de kinderen betrokken worden 
bij de verzorging van de vader of moeder met ALS of bij taken in het huishouden. Dit zijn afwegingen waar geen 
handleiding voor bestaat en is afhankelijk van het individuele gezin, de wijze van opvoeding, de karakters en 
draagkracht van de kinderen. 
 
In zeldzame gevallen spelen fertiliteitsvraagstukken een rol. Bijvoorbeeld: is het mogelijk zwanger te raken 
terwijl de partner al ernstig ziek is of mogelijk zelfs na diens overlijden? 
 
Rouw 
Tijdens het ziekteproces van ALS ervaren mensen vaak meerdere periodes van rouw. De patiënt wordt namelijk 
geconfronteerd met het afscheid nemen op verschillende levensterreinen en dat gaat gepaard met allerlei 
gevoelend die daarbij horen. 

a. Door lichamelijke beperkingen of door vermoeidheid wordt iemand al snel gedwongen te stoppen met 
werken. Het gevoel van nuttig zijn voor de maatschappij of voor anderen kan hiermee worden 
aangetast. Collega’s of het inhoudelijke werk worden vaak gemist 

b. Toekomstplannen moeten vaak aangepast, mensen hadden het vaak zo anders in gedachten. De 
patiënt kan zich misschien afvragen: Heb ik er wel uitgehaald wat er in zit? Ben ik tevreden met hoe 
mijn leven is gelopen? 

c. Het kan zijn dat verhuizing uit een geliefd huis noodzakelijk is. Vaak laten mensen daarmee een stukje 
geschiedenis van het gezin achter zich. En waar komt iemand dan terecht en is dat ook waar de 
gezinsleden in de toekomst een prettig bestaan zullen hebben? 

d. Het komt vaak voor dat ALS de spraak aantast. Mensen merken dan als eerste dat gedurende de loop 
van de dag het spreken meer moeite gaat kosten. Later wordt telefoneren lastiger of onmogelijk. 
Communicatie moet daarom via andere wegen (hulpmiddelen) plaatsvinden. Alle betrokken partijen 



moeten meer hun best doen om de communicatie zo optimaal mogelijk gaande te houden. Als hier 
niet altijd tijd en energie voor vrijgemaakt kan worden, voelen patiënten met ALS zich daardoor 
geïsoleerder van hun omgeving staan. 

e. Vaak is er het besef dat het meemaken van het opgroeien van de (klein)kinderen er mogelijk niet meer 
in zit. 

Deze periodes van rouw zijn normaal te noemen zolang ze deel uitmaken van het verwerkingsproces en zolang 
er beweging en verandering in zit. 
 
Veranderingen in gedrag 
Het overgrote deel van de mensen met ALS heeft een heldere geest tijdens het hele ziektebeloop. Bij een klein 
percentage, rond de 10%, is er sprake van mentale of gedragsveranderingen die in meer of minder mate 
kunnen voorkomen. Bij de mentale veranderingen gaat het dan om het vinden van woorden of problemen met 
het geheugen. Dit kan de omgang met naasten of de verzorging soms bemoeilijken. Soms kan het ook leiden 
tot angst bij iemand met ALS. 
 
Beslissingen nemen 
Gedurende het beloop van de ziekte ALS zijn er meerdere momenten waarop beslissingen genomen moeten 
worden. Beslissingen over de aanschaf van hulpmiddelen, het aanvaarden van dagelijkse zorg van buitenaf, 
beslissingen over medische ingrepen, zoals beademing of voeding via een maagsonde, vragen over het einde 
van het leven, etc. Daarnaast is het van belang juridische zaken te regelen zoals nalatenschap, pensioen of 
volmachten. Enerzijds weet iemand vaak rationeel dat het verstandig is om bijvoorbeeld hulpmiddelen aan te 
schaffen (vanwege lange levertijd) anderzijds ligt dit gevoelsmatig veel ingewikkelder (soms staan een kruk of 
rolstoel langere tijd ongebruikt in de gang totdat het echt niet anders mee kan). 
 
Een ander voorbeeld is het regelen van een begrafenis; dat kan de patiënt en omgeving rust geven omdat het 
goed geregeld is, maar kan ook gevoelsmatig een heel moeilijk onderwerp zijn. Ook kan het zijn dat er verschil 
bestaat tussen patiënt en naasten over de te nemen beslissingen. 
 
Omgaan met ALS 
In de meeste gevallen lukt het patiënten (vaak met ups en downs) om een manier te vinden om ondanks de 
ALS een nieuwe invulling te geven aan hun leven en om te gaan met de nieuwe omstandigheden. Het gevoel 
weer een stukje controle te hebben over het leven, steun vanuit de omgeving en praktische hulpmiddelen 
dragen daartoe voor een groot deel bij. Ook vindt de patiënt steun van huisarts en het ALS-behandelteam 
waarbij deze onder controle is.  
 
Op psychologisch gebied zijn er dan vaak veranderingen ontstaan in hoe mensen naar zaken in hun leven kijken 
en hoe ze denken over bepaalde situaties. Het belang van deze zaken of situaties en van tevoren opgestelde 
psychologische grenzen kunnen verschuiven. Terwijl de patiënt misschien voorheen dacht: als ik een rolstoel 
nodig heb dan zou ik dat niet aankunnen. Blijkt dan nu dat het een middel is om langer met geliefde familie of 
vrienden op pad te kunnen gaan en een fijne dag te hebben. Ook lukt het patiënten vaak om niet langer te 
blijven kijken naar de beperkingen en het verlies, maar zich meer te richten op wat waardevol is en wat 
mogelijk is. Toch blijft het leven met ALS zeer ingewikkeld en wordt het vaak als bevrijdend ervaren om met 
iemand van buiten de directe omgeving te kunnen praten, het hart te kunnen luchten. Zelfs als het allemaal 
eigenlijk redelijk goed gaat. 
 
Somberheid en angst 
Soms lukt het mensen niet, door ontbreken van bepaalde vaardigheden of door een gebrek aan gunstige 
omstandigheden, om tot een bepaalde berusting te komen of om zich aan te passen aan de situatie. Het kan in 
die gevallen voorkomen dat gevoelens van somberheid, pessimisme, uitzichtloosheid en machteloosheid de 
overhand nemen. Bij een kleine groep mensen leidt dat tot depressiviteit. Ook angst kan de overhand nemen. 
Angst voor wat er staat te gebeuren, angst voor de dood of spanningen/stress die zorgen dat de patiënt 
bepaalde dingen gaat mijden.  
 
Hoop 
In gesprekken met mensen met ALS gaat het altijd wel een keer over hoop. Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat hoop belangrijk is in het omgaan met een levensbedreigende aandoening. Het spreekwoord ‘hoop 
doet leven’ is hierop duidelijk van toepassing. Hoop blijkt een bron van kracht, het stelt mensen in staat beter 



om te gaan met hun aandoening en het koesteren van hoop blijkt van invloed te zijn op de levensduur. Hoop 
blijkt ook een middel om psychisch lijden te verminderen. Maar hoe is het mogelijk hoop te vinden als je ALS 
hebt. Hoe gaat iemand om met het feit dat er op dit moment geen genezing mogelijk is, er een sterk beperkte 
levensduur is en voortschrijdende lichamelijke beperkingen. Het blijkt dat mensen hier toch een weg in vinden. 
Ook bij ALS vindt de patiënt al snel een vorm waarin hoop, die soms ook lijkt te veranderen tijdens het beloop 
van de ziekte, toch in meer of mindere mate een rol lijkt te blijven spelen. 


