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Begin april ging onze nieuwe campagne 

van start. Een campagne waarin net als 

bij de eerste spraakmakende campagne 

ALS-patiënten te zien zijn, die inmiddels 

zijn overleden.  Dat concept heeft namelijk 

meer dan gewerkt. Verschil is dat de 

campagnedeelnemers dit keer echt reclame 

maken en oproepen in actie te komen. 

Deze nieuwe campagne sluit aan bij de 

nieuwe strategische visie van de Stichting. 

Net als bij de nieuwe campagne, die het 

vervolg is op de eerdere campagne, is de 

nieuwe strategische visie een vervolg op wat 

reeds in gang is gezet. Maar het is tijd een 

stap verder te gaan.

Steeds meer fondsenwerving, de toename 

in naamsbekendheid en de groei in 

wetenschappelijk onderzoek illustreren  een 

relatief succes. Wat ons uiteindelijk inspireert, 

is niet een vergelijking met een mindere 

situatie, maar een absoluut succes, een stip 

aan de horizon: een wereld zonder ALS. Dat is 

onze aspiratie.

Het is belangrijk dat we gericht en proactief 

te werk gaan. Zo willen we efficiënt en 

effectief investeren in wetenschappelijk 

onderzoek naar de oorzaak en de 

genezing van ALS, met om te beginnen het 

chronisch maken van ALS. Voor wat betreft 

fondsenwerving zullen we bestaande en 

nieuwe succesvolle evenementen omarmen 

en stimuleren. Daarnaast willen we een 

toegewijde en slagvaardige community 

creëren en structurele donateurs en het 

bedrijfsleven aan ons binden. Voor ALS-

patiënten blijven we activiteiten organiseren 

ter tijdelijke verlichting van hun leven. We 

stimuleren voorlichting, patiëntencontact en 

zorgverbetering. 

Een vervolgcampagne, een herziene 

strategische visie, deze volgende fase 

gaan we in onder leiding van een nieuwe 

directeur. Ik heb goede hoop dat we in 

het volgende ALS Magazine onze nieuwe 

directeur bij u kunnen introduceren. Tot 

die tijd zorgt interim-directeur Jos de 

Leijer ervoor dat we op koers blijven. 

Jos heeft ruime internationale ervaring 

als manager, marketeer en interimmer. 

De afgelopen jaren heeft Jos zich 

gespecialiseerd in het positioneren van 

zorg- en onderwijsinstellingen, getuige ook 

zijn recente e-book ‘De marktgerichtheid van 

non-profit organisaties’.

Als stichting willen wij nu met volle 

kracht vooruit. Dat betekent dat we 

voorop gaan in de strijd tegen ALS en de 

samenleving activeren geld te geven voor 

wetenschappelijk onderzoek, zodat we van 

ALS een chronische ziekte kunnen maken. 

Tot dat doel is bereikt, doen we er alles aan 

het leven van ALS patiënten verlichten.  

Dat is onze missie. 

Marguerite Soeteman-Reijnen

Voorzitter Raad van toezicht 

Stichting ALS Nederland
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INHOUD

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) 

is een ziekte van de zenuwcellen die de 

spieren aansturen. De exacte oorzaak van 

ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er 

medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of 

genezen. De gemiddelde levensverwachting 

van een ALS-patiënt is slechts drie tot 

vijf jaar. De Stichting ALS Nederland stelt 

zich de volgende doelen: het bevorderen 

van wetenschappelijk onderzoek naar 

de oorzaak en behandeling van ALS, het 

verbeteren van kwaliteit van zorg en het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van 

ALS-patiënten en tot slot het creëren van 

meer bekendheid en begrip van ALS. ALS 

moet immers de wereld uit! Vecht mee 

tegen een genadeloze ziekte. Stort op IBAN: 

NL50 INGB 0000 1000 00 t.n.v. Stichting 

ALS Nederland.

Wat is ALS?

Coverfoto: Publicis
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NIEUWSKort

Zamel geld in 
met de Vierdaagse

Zondag 25 mei is de Nationale Fiets Marathon, een recreatieve fiets-

tocht waarbij u een goed doel steunt door u te laten sponsoren. ALS 

is één van de zes goede doelen. In uw eigen tempo fietst u een mooie 

tocht van circa 42 kilometer in een provincie naar keuze. De routes zijn 

uitgezet en onderweg zijn er leuke activiteiten in samenwerking met  

lokale bedrijven. 

Inschrijven? Ga naar www.nationalefietsmarathon.nl.  //

Loopt u dit jaar mee met de Nijmeegse Vierdaagse van 15 t/m 18 

juli? Of overweegt u mee te doen aan de grootste wandelmars ter 

wereld? Loop dan mee voor een toekomst zonder ALS. 

Door u te laten sponsoren voor de sportieve prestatie die u gaat leve-

ren, maakt u belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak 

van ALS mogelijk. Samen met u gaan wij door in de strijd tegen ALS, 

strijd u met ons mee? 

Wilt u niet meelopen maar wel iets doen, geef u dan op als vrijwilliger 

door een mail te sturen aan:

vierdaagsesponsorloopvoorals@gmail.com

FIETS 25 MEI VOOR ALS

Op 31 maart ging de nieuwe website ww.als.nl 

live. Net als de nieuwe campagne is deze vooral 

actiematig ingericht. Meteen wordt de bezoeker 

gevraagd te doneren of in actie te komen of als 

bedrijf te sponsoren. Onze ALS-patiënten hebben 

ook een eigen ingang onder de knop ‘We zijn er 

voor u’. Reclamebureau Publicis nam het ontwerp 

en de bouw op zich. LeaseWeb beheert de site 

voor ons. Neem snel eens een kijkje.

www.als.nl  //

EEN 
NIEUWE 
WEBSITE

Nathalie Peters (28) uit Elst, heeft zelf een vader met ALS. Zij coordineert de Vierdaagse voor de Stichting. Geef je op en loop mee als sponsorloper.
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Tip 1:  
Zelfstandig of geduwd zwemmen, de duinen, het bos en de  

bergen in. In sneeuw en zand makkelijk vooruitkomen. 

Het kan allemaal met de Hippocampe vrijetijdsrolstoel, 

zwembadrolstoel, strandrolstoel, terreinrolstoel van  

de Hippocampe. 

Door het gebruik van speciale materialen 

wordt de stoel niet te warm in de zon, kan 

hij tegen zee- en chloorwater en wordt 

hij niet te koud in de winter. De stoel 

is op te vouwen en in een tas in de 

auto te zetten. Met zijn 14 kilo is 

hij goed te tillen en dus overal 

mee naar toe te nemen. Kijk op 

www.hendrikscare.eu

Tip 2:  Voor iedereen die wil helpen

WeHelpen is nu beschikbaar via een app. Met deze app bent u 
altijd en overal op de hoogte wie er in uw omgeving hulp kan ge-
bruiken. Boodschappen doen, de tuin harken of de hond uitlaten 

voor iemand in de buurt? Ongeacht waar u 
bent, toont de app direct welke hulpvragen er 
in de buurt zijn. Via de app is de afspraak snel 
gemaakt.

Maak via de site www.wehelpen.nl uw profiel 

aan. Deze wordt automatisch gekoppeld, 

zodra u inlogt op de app. Door de locatie-

vinder ziet de app waar u bent en zoekt welke 

vragen er in uw buurt zijn. Daar kunt u 

vervolgens direct op reageren. De 

app is gratis en beschikbaar voor 

iPhone en Android.

Tips !

Dit jaar hebben we twee keer een week de beschikking 

over het Tesselhuus; een aangepaste vakantiebungalow 

op Texel. We zijn op zoek naar ALS-patiënten, die samen 

met hun partner of begeleider zin hebben in een compleet 

verzorgde vakantieweek met lotgenoten. 

We kunnen naar het Tesselhuus van 12 t/m 19 juli en van 6 

t/m 13 september. Begeleiding is geregeld en bestaat uit een 

leidinggevende vanuit de Stichting ALS Nederland, een ALS-

verpleegkundige, twee ALS-verzorgenden en twee algemeen 

inzetbare vrijwilligers. 

Uitgangspunt van de vakantieweek is een groepsvakantie, 

waarbij we zoveel mogelijk met elkaar zijn en ondernemen. 

Denk aan een vlucht boven Texel, een bezoek aan Ecomare, 

een kaasboerderij, genieten van een roofvogelshow of een 

boottocht met een garnalenkotter. Naast de activiteiten is er 

voldoende tijd om informatie en ervaringen uit te wisselen. 

Per week is er plaats voor vier ALS-patiënten met partner. 

Honden en kinderen kunnen helaas niet mee. 

Heeft u belangstelling om mee te gaan als deelnemer of  

heeft u behoefte aan extra informatie? Neem dan contact  

op met Liesbeth Diekmann op woensdag- of vrijdagmiddag.  

Bel 088-6660333 of mail l.diekmann@stichting-als.nl

//

GAAT U MEE NAAR 
TEXEL DEZE ZOMER? 

De ideale rolstoel verzorging
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Het reclamebureau achter de veel bekroonde eerste cam-

pagne van ALS waarmee overweldigende aandacht in de 

media is bereikt, is Publicis Amsterdam. Ook de onlangs 

ingezette vervolgcampagne namen zij voor hun rekening, 

wederom geheel belangeloos. Tijd voor een gesprek met 

Marcel Hartog en Steef Nijhof, het creatief team.

Vier jaar geleden kwam Publicis, via de toenmalige directeur 

van Stichting ALS Nederland, Monique van Bijsterveld, in 

contact met de inmiddels overleden Weert-Jan Weerts. De 

opdracht was een echt confronterende campagne te maken. 

Marcel: “We zijn uitgegaan van de bizarre werkelijkheid van 

deze ziekte: iemand is nu nog springlevend en zit  

je met hem te praten en even later is hij of zij er niet meer. 

Heel confronterend, maar ook de keiharde waarheid.”  De  

‘Ik ben inmiddels overleden’-campagne had als doel ALS op  

de kaart te zetten en de bekendheid te vergroten. Dat is  

ruimschoots gelukt: de bekendheid van ALS in Nederland 

steeg van 20 naar 91 procent.

Ga door met mijn strijd

In de nieuwe campagne ligt de focus nog meer op fondsen-

werving. Een nieuwe groep patiënten is gefilmd en gefoto-

grafeerd. Na hun dood zullen zij in de media verschijnen. 

Ditmaal doen ze een persoonlijke oproep door te gaan met 

hun strijd.  Door donateur te worden of bepaalde activiteiten 

te ondersteunen. Bijvoorbeeld de Tour du ALS, de Amsterdam 

City Swim, of specifiek onderzoek te steunen zoals het DNA-

onderzoek project MinE. Gerrit Groeneveld uit Enschede (zie 

ook het artikel vanaf pagina 8) is de eerste vervolgcampagne-

deelnemer die zijn strijd tegen ALS heeft verloren. Zijn adver-

tenties en commercials zijn inmiddels te zien en te horen op 

radio en tv, in de bioscoop, in bushokjes, in het stadion van  

zijn favoriete club FC Twente en ook wordt er namens  

hem getwitterd @opagerrit11.

Steef: “De toon van de nieuwe campagne is op het eerste 

gezicht iets minder hard. Ook de beelden zijn wat lichter. Het 

confronterende van de campagne zit ‘m dit keer in de directe 

HET CREATIEVE 
BREIN ACHTER 
DE CAMPAGNE

VOORSTELLEN
Even Tekst: Jan de Koning

Beeld: Ineke Zaal

Het team van Publicis in actie tijdens de opnamedagen. V.l.n.r. SjerSlijkerman (man van Margriet), Marcel Hartog,
Margriet Slijkerman (vervolgcampagnedeelneemster), Robin Schlosser, Lukas Gobel en Marcella Beekman.

‘Ook de vervolgcampag-
ne nemen zij voor hun 
rekening, belangeloos’  
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COLUMn

Angst
Iemand die mij enkele maanden geleden interviewde, vroeg 
aan mij: ‘Bent u bang voor het levenseinde?’ Mijn reactie was 
kort en krachtig: ‘Neen dat ben ik niet, maar ik ben er nog 
lang niet aan toe!’ Niet veel later ging ik pas echt goed na-
denken over die vraag en mijn antwoord daarop.
 
Bang zijn of angst hebben is een vreemd fenomeen. Waar-
schijnlijk komt dit omdat er om te beginnen zoveel verschillen 
zijn in angst gebieden en ook in gradaties. Van een beetje 
bang tot doodsangsten, zou je kunnen zeggen.  Het is een 
emotie die tegen wil en dank opkomt. Die als het ware voor-
kruipt, zeker als het over het levenseinde gaat.      

Alle mensen die de diagnose ALS hebben, kunnen zich  
waarschijnlijk het moment waarop die diagnose definitief  
was, nog héél goed herinneren. Bij mij sloeg het direct om in 
een van de weinige (kortstondige) doodsangsten die ik heb 
meegemaakt. Niet zozeer omdat ik tegen een levenseinde 
opzie. Neen, veel meer omdat mijn leven op dat moment  
net zo lekker ging. Een mooi gezin, kleinkinderen, een beetje 
werken, meer vrije tijd, reizen, sporten, etc.  Ik zag het in één 
klap verdampen. Ik was diep teleurgesteld door het feit  dat 
het binnenkort al afgelopen zou kunnen zijn en ik had op 
dat moment onvoldoende  vertrouwen in de eventuele fase 
daarna. Het is waar: ‘Mensen die angstig zijn, hebben vaak 
onvoldoende vertrouwen in de nabije toekomst.’  
Ja, mensen met de diagnose ALS hebben vaak helemaal geen 
vertrouwen in hun toekomst. Die ziet er immers dramatisch uit.

Maar hoe kan het dan dat er ook veel mensen zijn die de 
diagnose ALS hebben en waar elke dag een zekere vrolijk-
heid vanaf spat, zoals bij mijzelf? Natuurlijk, voor mij is het 
duidelijk. Ik leef ruim in bonustijd, met ALS.

Wellicht heeft het toch iets te maken met dat de soms korte 
periode na de diagnose, inhoudelijk veel waardevoller is dan 
de jaren daarvoor, toen ook ik dacht dat een goede gezond-
heid de normaalste zaak van de wereld was. Kwaliteit vóór 
kwantiteit dus.

Of moeten wij als individu het toch proberen te zien in een 
groter geheel.  Ik ben er niet uit, zoveel is zeker! Misschien 
dat dit korte versje van Robert Long een beetje kan helpen, 
bij hoe u de dag van vandaag zal ervaren:

Als je ooit ……
Als je ooit weggaat en die kans bestaat altijd,
dan zal ik blij zijn om de jaren van ons samen.
Het was te kort, maar in de grote eeuwigheid,
is zelfs een leven lang nog een momentopname.

JR (67 jaar)
‘Diagnose ALS sinds 1997’

 //

boodschap: de deelnemers geven je een persoonlijke opdracht 

om door te gaan met hun strijd. Bovendien maken ze reclame 

voor evenementen die in de toekomst plaatsvinden en weten 

ze exacte locaties en data, waardoor het lijkt alsof ze er nog 

steeds zijn.”

Twee campagnes

Van de groep die heeft meegedaan aan ‘Ik ben inmiddels 

overleden’-campagne zijn nog vier ALS-patiënten in leven. 

Hun filmpjes, posters etcetera zullen, als zij overlijden, in over-

leg met hun familie ingezet worden in hun eigen regio, terwijl 

landelijk de vervolgcampagne ‘Ga door met mijn strijd’ loopt. 

Dat is ook het bijzondere aan het vervolg. De beide campag-

nes zijn als het ware familie van elkaar en kunnen naast elkaar 

worden ingezet.  

Publicis doet behalve voor Stichting ALS Nederland ook veel 

voor andere goede doelen. Zo zijn ze mede-oprichter van 

het Fonds Slachtofferhulp  en maakten campagnes voor het 

Oranje Fonds (bijvoorbeeld de actie NLdoet), het Nationaal 

Ouderenfonds en Free a Girl (voorheen Stichting Stop Kinder-

misbruik). Met deze activiteiten willen ze echter niet al te  

veel op de voorgrond treden. Marcel hierover: “Voor ons  

eigen vakkringgetje ligt dat wat anders. Als we prijzen win- 

nen, dan halen we ze natuurlijk op en zijn we heel trots”.  

Publicis werkt daarnaast ook voor vele commerciële opdracht-

gevers, zoals Randstad, Maggi, Nescafé, Renault, PostNL en 

Koninklijke Landmacht. Voor deze laatste maakten zij de  

‘geschikt/ongeschikt campagne’. Steef: “ Deze campagne is 

al een tijdje gestopt, maar nog steeds bekend.” 

Over de hele linie 

Publicis is een veelzijdig bureau. Marcel: “Ons eigen motto  

is ‘Kwaliteit over de hele linie’. Wij doen ook echt alles en  

dat kunnen niet alle bureaus zeggen. Van TV-campagnes tot 

websites en van advertenties tot activatiecampagnes. Wij  

hebben specialisten die nauw samenwerken zodat er tussen 

 alle verschillende middelen en media wel lijn zit. Ook de 

nieuwe website, www.als.nl, hebben wij ontworpen en ge-

bouwd. De site is beter vindbaar, en je kunt er nu direct 

online geld doneren.” 

Voor meer info over het creatieve werk van Publicis, kijk op 

www.publicis.nl   //

‘In de nieuwe campagne 
ligt de focus nog meer 
op fondsenwerving’  
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Gerrit Groeneveld uit Enschede is de eerste campagne-

deelnemer die sinds begin april te zien en te horen is in de 

vervolgcampagne van Stichting ALS Nederland. Wat ging 

hieraan vooraf? Ineke Zaal, verantwoordelijk voor PR & 

Events en Patiëntencontact bij Stichting ALS vertelt.

Met Gerrit kwamen wij via Facebook in contact. Gerrit was 

gelukkig getrouwd, vrachtwagenchauffeur, vader van twee 

kinderen en opa van 2 kleinkinderen en kleinkind nummer 3 

en 4 waren in aantocht. Een aardige, opgeruimde man, vol 

humor, bij wie in juli 2012 de diagnose ALS was gesteld. Hij was 

daarover erg verdrietig, maar al snel werd dit verdriet omgezet 

in een kracht om nog zoveel mogelijk uit het leven te halen. 

Zo wilde hij nog perse met de hele familie op vakantie. Aan 

de andere kant kon hij het ook niet laten om het internet af te 

struinen naar eventuele medicatie of behandelingen. Totdat het 

noodlot enige maanden later opnieuw toesloeg: zijn echtgenote 

overleed op 2 maart 2013 ten gevolge van een hersenbloeding. 

Twee weken later stierf zijn eigen moeder.

Euthanasie

Gerrit had uiteraard veel verdriet van de plotselinge dood van 

zijn vrouw, maar probeerde altijd nog positief en sterk te blijven 

en heeft na haar overlijden nog mee gedaan aan een trial in 

het ALS Centrum. Door haar overlijden ging hij een stuk harder 

achteruit dan daarvoor, zowel geestelijk als lichamelijk. Maar 

hij leefde weer op toen hij hoorde dat zijn dochter Nicole en 

schoondochter Anoeska zwanger waren. Hij gaf aan dat nog te 

willen meemaken, maar na het huwelijk van Nicole en Jeffrey 

leek er toch iets van hem af te vallen en ging het ineens heel 

snel, hij was erg benauwd en inmiddels was zijn rechterarm ook 

steeds slechter aan het worden. Hij plande de datum van zijn 

euthanasie.

Elf over elf

Op 11 november om elf minuten over elf, op zijn 61-jarige ver-

jaardag, zou hij het leven verlaten. Dit gaf hij aan op Facebook. 

Dit viel samen met het moment dat wij met ons reclamebureau 

Publicis de plannen rondom de nieuwe campagne bespraken. 

Gerrit zou onze eerste deelnemer kunnen worden. Omdat Ger-

rit en ik inmiddels al een aantal maanden vrienden waren op 

‘Dit verdriet werd omgezet 
in een kracht om zoveel mo-
gelijk uit het leven te halen’

Ga door met 
mijn strijd

Tekst: Ineke Zaal
Foto’s: Steef Nijhof (Publicis) en Lukas Göbel

De spotjes van de nieuwe campagne zijn door Gerrit onvermoeibaar ingesproken.
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Facebook en hij mij al diverse malen gevraagd had of ik in de buurt 

van Enschede was, was dit het moment om actie te ondernemen.

Bekende Nederlander

Ik vroeg hem of hij het nog leuk vond als ik zou komen. Dat 

vond hij. Met gemengde gevoelens reisde ik een week voor zijn 

overlijden af naar Enschede. Daar zat hij me al in zijn rolstoel 

op te wachten. Zijn dochter Nicole zat binnen. Gerrit was 

vrolijk, vriendelijk en boordevol grapjes. Ik had niet het gevoel 

hier met een man te maken te hebben die uit het leven wilde 

stappen. Totdat zijn gevoelens, angsten en leven met ALS ter 

sprake kwam. De koek was op, Gerrit wilde niet meer. Wat hij 

wel wilde, was eens een bekende Nederlander worden. Bingo! 

Daar was mijn haakje om over de campagne te beginnen. ‘Een 

bekende Nederlander, bij leven, kan ik je niet meer bieden, 

maar bekend zul je worden als je meedoet aan deze campagne’, 

zei ik hem. Hij begon te stralen, dochterlief Nicole ook. Het was 

duidelijk, hij wilde hier aan meewerken en hij sprak een kort 

promospotje in om dit te bevestigen.

Beroemd

Vijf dagen later, de vrijdag voor zijn overlijden, waren we met 

een complete ploeg weer in Enschede. Cameraman, geluids-

man, visagist, fotograaf, kortom, de hele crew was aanwezig. 

We werden ontvangen alsof we op verjaardag kwamen. En zo 

ging het eigenlijk de hele middag. De diverse spotjes werden 

door Gerrit onvermoeibaar ingesproken. Kinderen en kleinkin-

deren aanschouwden het tafereel met gemengde trots. Vader 

wordt beroemd. En nog mooier, mogelijk dat door zijn deel-

name er meer geld gedoneerd wordt voor onderzoek. Ga door 

met zijn strijd! Om half vijf was de klus geklaard en toog de 

crew huiswaarts. Ik niet. Ik bleef eten, want anders voelde het 

wel erg onaf. Na het eten was het dan toch tijd om naar huis te 

gaan. Maar ik worstelde met de vraag: ‘Hoe neem ik afscheid?’ 

Afscheid van een man, die ik kort maar heel intens had leren 

kennen. Een knuffel, meer was niet nodig. Met een brok in mijn 

keel en lichte twijfel reed ik naar huis; wat had ik hem en zijn 

familie zo kort voor overlijden aangedaan?

Mijn twijfel was onterecht, zo bleek de volgende dag toen ik 

een berichtje van hem kreeg: “Beste Ineke. Gisteren heb ik een 

zware maar fantastische dag gehad. Ik hoop dat de reclame-

campagne succesvol zal verlopen. Ik wil iedereen van ALS en 

andere betrokkenen ontzettend bedanken en jou in het bijzonder. 

Fijn je gekend te hebben. Groeten Gerrit Groeneveld”.

Maandagmorgen, elf minuten over elf, op zijn eenenzestigste 

verjaardag overleed Gerrit. Het was goed zo. Lieve Gerrit, wij 

gaan door met jouw strijd.

1. Een nieuwe groep van vooralsnog zes patiënten heeft, in overleg met vrienden en familie, meegewerkt aan de  

vervolgcampagne. 

2. De deelnemers komen wederom pas na hun dood in beeld. 

3. Vanaf de start van de campagne  doen de nog in leven zijnde campagnedeelnemers en hun naasten als ambas-

sadeurs in diverse media hun verhaal.  Om uit te leggen wat ALS voor henzelf betekent, waarom ze aan de 

campagne meedoen en hoe andere mensen door kunnen gaan met de strijd tegen deze genadeloze ziekte.  

4. Alle deelnemers aan de campagne doen een persoonlijke oproep door te gaan met hun strijd tegen ALS. Daarbij 

promoten zij specifieke sponsoracties als de Tour du ALS en de Amsterdam City Swim, vragen om donateurs en 

verwijzen naar de nieuwe website www.als.nl, waarop je direct online geld kunt doneren.  

5. De campagne bestaat uit advertenties, radio- en tv-commercials, billboards, bioscoopreclame, internetbanners, 

posters en een social media- en PR-campagne. 

6. De nieuwe campagne is nodig omdat ALS nog niet van de kaart is. Om een oorzaak te vinden voor deze ziekte is 

nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig en dat kost geld. Daarom de oproep van de inmiddels overleden ALS-

patiënten in actie te komen. Ga door met hun strijd!

Zes zaken die je nog niet wist 
over de nieuwe campagne

‘De koek was op, Gerrit 
wilde niet meer. Wat hij wel 

wilde, was eens een bekende 
Nederlander worden’
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AAN HET WOORD
Nabestaande

Voor Nicole Groeneveld (28) was 2013 een zeer ingrijpend 

jaar. Ze trouwde, verloor meerdere dierbaren, waaronder 

haar vader als gevolg van ALS en werd zwanger. 

Trouwen “We hadden al trouwplannen, maar toen mijn vader 

zo snel achteruit ging, hebben mijn vriend en ik besloten deze 

te vervroegen. Ik wilde zo graag dat mijn vader mij nog weg 

kon geven. In drie maanden hadden we onze bruiloft geregeld 

en het is ons gelukt. Kijk maar eens hoe stralend wij allebei op 

de foto staan! Het is zo mooi dat we met elkaar deze bijzondere 

dag hebben kunnen beleven.”

Verlies “2013 is een heftig jaar voor ons geweest. Een jaar met 

veel ‘verlies’. Op 2 maart overleed mijn moeder plotseling aan 

een hersenbloeding, op 15 maart mijn oma en op 11 november 

mijn vader.”

Heft in handen “Mijn vader overleed op zijn verjaardag, om 11.11 

uur, zoals hij het wilde. Hij had de diagnose ALS ruim een jaar 

eerder gekregen, maar holde achteruit toen mijn moeder er niet 

meer was. Binnen no-time werd hij kortademig, kreeg hij steeds 

meer moeite met lopen en was afhankelijk van hulp en buurt-

zorg. Ik woon op vijf minuten afstand van hem en was er bijna 

dag en nacht. Ik probeerde hem nog te overtuigen van de zin van 

het leven; mijn schoonzus en ik waren beiden zwanger. Maar ik 

weet hoe mijn vader was. Het hoefde voor hem niet meer, hij was 

aan het eind van zijn Latijn. Hij nam het heft in eigen handen.”

Opa “Anderhalve week voor zijn overlijden had ik een vroege 

echo aangevraagd en kon ik hem nog vertellen dat hij opa van 

een zoontje zou gaan worden.”

Nieuwe campagne “Hij hield ervan om in de spotlights te 

staan. Toen hij net ziek was, hebben we als verrassing geregeld 

dat hij mocht figureren in de soap ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ 

en hij was te zien in een uitzending van ‘Man bijt hond’. Ook in 

de komische dramaserie ‘Danni Lowinski’ had hij een figurantenrol.

Vlak voor zijn overlijden werd hij gevraagd of hij mee wilde 

werken aan de nieuwe campagne van ALS. Dat wilde mijn vader 

maar al te graag. Hij zag zichzelf wel in zo’n bushokje hangen. 

Een snelle organisatie maakte het mogelijk dat mijn vader nog 

opgenomen is voor de nieuwe campagne. Hij zal het eerste 

nieuwe gezicht worden.”

Gemis “Mijn vader en ik waren twee handen op één buik. Dat 

maakt het gemis ook zo groot. Na dat enorme hectische en ver-

drietige jaar waarin ik in de overlevingsstand stond, begint de 

rust nu te komen en daarmee ook het gemis om het overlijden 

van mijn beide ouders en oma.” 

“Nu de bevalling dichterbij komt vind ik het lastiger worden. 

Ik heb mijn nicht gevraagd om bij de bevalling aanwezig te zijn, 

dan is er in ieder geval familie bij.”  //

‘Mijn vader en ik waren 
twee handen op een buik’

Tekst: Maartje Santema  |  Foto: Archief Nicole Groeneveld

Vader Gerrit Groeneveld (60) geeft zijn dochter Nicole (28) weg tijdens haar bruiloft op 27 september 2013.

Tekst: Maartje Santema  |  Foto: Archief Nicole Groeneveld
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& ACTIES
Evenementen

Tony Klaasen (68), muziekpedagoog, zanger en dirigent, krijgt in 

juni 2012 de diagnose ALS. De CD ‘An die Musik’, vol prachtige 

romantische liederen en duetten is de gedwongen afsluiting van 

zijn zangcarrière. Tony maakte de CD samen met zijn pianiste 

Janny Lobbezoo en vocale vriendin, sopraan Margo van Laack. 

Als Tony te horen krijgt dat hij de ongeneeslijke spierziekte ALS 

heeft, wil hij nog maar twee dingen: genieten samen met mijn 

vrouw, kinderen, familie en vrienden en blijven zingen. Zingen is zijn 

passie, een uitlaatklep voor wat zijn ziel beroert. Daarbij wil hij de 

luisteraars deelgenoot maken van wat hem raakt, in de juweeltjes 

van de liedkunst van diverse componisten. 

Beluister de preview op www.tonyklaasen.nl. Of bestel de CD  

door te bellen naar 0499-323207 of stuur een mail aan 

a.klaasen1@kpnplanet.nl. De opbrengst (€ 15,- excl. portokosten), 

komt volledig ten goede aan wetenschappelijk onderzoek ter  

bestrijding van deze slopende ziekte.  

Van Amsterdam door onder andere Polen, Rusland, Mongolië 

en China naar Singapore met 18 teams en auto’s. In 45 dagen 

reizen door de meest uiteenlopende gebieden. Dat is de 

Amsterdam-Singapore Challenge die van half november tot  

31 december 2013 is verreden. Tijdens de rally van 18.000 km 

is aandacht voor ALS gevraagd en konden de deelnemers hun 

achterban laten doneren. De totaalopbrengst was € 32.000,-.

Organisator Jan Willem Koudstaal: “Tijdens de voorbereidingen 

van deze Challenge hoorde ik dat Teus Hakkesteegt (64) was 

overleden, aan ALS. Teus was bekend in de automotive sector en 

lang aandeelhouder van het toenmalige Prisma Car Lease waar 

ik directeur aandeelhouder was. Ik besloot daarom via de rally 

aandacht te vragen voor ALS. Tijdens de spectaculaire tocht zijn 

alle teams op de hoogte gebracht van de ziekte ALS en de teams 

waren gevraagd een bijdrage te leveren. Het Buchrnhornen 

Orthopedie team startte zelfs een eigen actie. De overige teams 

hebben bijgedragen via onze algemene actiesite. Met een gewel-

dig resultaat! Ik ben oprecht blij dat we iets konden bijdragen aan 

het mooie werk van Stichting ALS Nederland en ik hoop dat de 

oorzaak van deze verschrikkelijk ziekte snel gevonden wordt.”  //

18.000 kilometer

 

Dieudonné Akkermans, burgemeester van de gemeente 

Eijsden-Margraten was 24 maart gastheer van het bene-

fietdiner, dat plaatsvond in Koetshuiskasteel Rijckholt te 

Rijckholt. 

De burgemeesters van respectievelijk Brunssum, Kerkrade, 

Sittard-Geleen, Gulpen-Wittem en Dijkgraaf Gresel, Waterschap 

Peel en Maasvallei stonden achter het fornuis. Het viergangen-

diner was samengesteld door de chef-koks van de restaurants 

De Pastorij Cadier en Keer, Du Nord Noorbeek, Koetshuis 

Kasteel Rijckholt, Manjefiek Maastricht en Vanille Eijsden. Het 

diner werd geserveerd door artsen en paramedisch personeel 

en bracht € 18.366,94 op.  Stichting ALS la Carte organiseerde 

de avond. De opbrengst gaat naar onderzoek naar ALS en het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van ALS-patiënten.  //

Romantische liederen en duetten

KOKEN MET  
BURGEMEESTERS
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De kleurrijkste run
Op zaterdagmiddag 21 juni 2014, tijdens de Wereld ALS Dag, 

is in Eindhoven de eerste ‘RainBowRun040’, een kleurrijk 

loopevenement van 5 km voor 5000 deelnemers dat draait 

om ‘fun, samen lopen, samen zijn’.

Tijdens de vijf kilometer lange run worden de deelnemers bij 

elke kilometer van top tot teen ondergedompeld in verschillende 

kleuren. Bekende topsporters zoals Pieter van den Hoogenband, 

Paul Haarhuis en Robert van der Horst zijn ook van de partij. Het 

neerzetten van een snelle tijd is leuk maar van minder belang. 

Het gaat om de fun. Na de finish gaat het parcours over in de 

‘RainBowRun040-Colorparty’. 

Vrienden van Hein

Dit kleurrijke spektakel is een initiatief van vrienden van Hein 

van Duivenboden (1966) bij wie in 2012 ALS werd vastgesteld. 

Zij helpen met dagelijkse zaken die moeilijker of niet meer gaan, 

maar nu helpen zij met dit evenement dat zoveel mogelijk geld 

bijeen moet brengen voor onderzoek naar deze afschuwelijke 

ziekte, in het bijzonder het project MinE. Kosten: € 17,50 per 

persoon (incl. speciaal T-shirt en zonnebril). Aanmelden via 

www.rainbowrun040.nl.  //

ZET IN UW 
AGENDA
Markeer de data van onderstaande evenementen alvast 

in uw agenda. Waarom? Omdat er op deze dag(en) een 

bijzondere activiteit gaat plaatsvinden waar u aan kunt 

deelnemen of die u financieel kunt ondersteunen.

Romantische liederen en duetten

& ACTIES TO GO
Evenementen

INFO EN INSCHRIJVEN OP: RAINBOWRUN040.NL
Loop, rol of hol 5km door de

GenneperParken en strijd
tegen de spierziekte ALS

Tijd: 14:00 uur aanvang; 20:00 uur einde afterparty
Waar: Genneper Parken, Eindhoven
Kosten: 17,50 pp  (incl. speciaal T-shirt en zonnebril)

Schrijf je nu in! www.RainBowRun040.nl

JUNI

De
kleu rrijkstehappening vanEʻhoven

Een internationale autotoertocht waarbij zowel de eindbe-

stemming (lees: werelddeel) als de route ernaar toe volledig 

onbekend is, dat is Mystery Roads. De eerste editie vindt 

plaats van 17 januari tot en met 25 januari 2015. Een 

onvergetelijke tocht van ruim 8 dagen en bijna 8.000 km! 

Durft u deze uitdaging aan?

Mystery Roads is een initiatief van Peter Jacobsen. Een onderne-

mer met een passie voor auto’s en toertochten. De link met ALS? 

Peter: “Mijn vrouw is helaas in 2002 haar moeder verloren aan 

deze genadeloze ziekte. Toen was ALS nog relatief onbekend. De 

afgelopen jaren is de bekendheid gelukkig toegenomen en daar 

willen we met Mystery Roads ook aan bijdragen. Daarom worden 

alle 40 auto’s die meerijden voorzien van het ALS-logo en kunnen 

de deelnemers zich laten sponsoren.”

Deelnemen?

Voor het deelnemen aan deze unieke autotoertocht is geen race- 

of rallylicentie vereist. Het wedstrijdelement bestaat uit het rijden 

van de meest ideale tijd tussen de coördinaten en het voltooien 

van opdrachten onderweg. 

Kosten voor deelname zijn € 1.495,- per persoon en voor elke 

auto zijn tenminste 2 deelnemers nodig. Het totale inschrijfgeld 

bedraagt € 2.990,-. Kijk voor meer informatie over dit geweldige 

auto-avontuur op www.mysteryroads.com.  //

Een event 
om nooit te 
vergeten
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In juni non-stop van Leiden naar Kopenhagen fietsen. Een 

afstand van 1000 kilometer. Zes vrienden, vier renners en 

twee ‘ploegleiders’ gaan deze geweldige sportieve uitdaging, 

die veertig tot vijftig uur zal duren, aan.

In oktober 2013 werd de groep van zes vrienden uit Leiden, samen 

met de rest van Nederland, geconfronteerd met de emotionele 

beelden van Fernando Ricksen. Hij gaf bij ‘De Wereld Draait Door’ 

aan geheel onverwacht getroffen te zijn door de ziekte ALS. Dit 

aangrijpende fragment heeft er voor gezorgd dat de zes vrienden 

zich in willen zetten voor een grotere bekendheid van deze ver-

schrikkelijke ziekte en een betere zorg voor patiënten.  

Zo ontstond het project Leiden-Kopenhagen.

Boek voor kinderen

De mannen zochten contact met Stichting ALS Nederland, 

waarna duidelijk werd dat er een sterkte behoefte bestaat geld 

in te zamelen voor een concreet project, namelijk het realiseren 

van een boek met cd waarin het verhaal van een kind uit een 

ALS-gezin wordt verteld. Door de aandacht van de afgelopen 

jaren voor ALS in de media en betere diagnostische technieken is 

de leeftijd waarop de ziekte wordt herkend steeds lager. Daardoor 

krijgen gezinnen met jonge kinderen steeds vaker te maken met 

deze ziekte. Waar de gevolgen aan volwassenen al lastig uit te leg-

gen is, is het voor kinderen helemaal niet te bevatten. Omdat het 

zo moeilijk te begrijpen is, bestaat er de noodzaak om het op een 

kindvriendelijke manier aan hen uit te leggen.

Levert u een bijdrage?

Door non-stop van Leiden naar Kopenhagen te fietsen, proberen 

de zes vrienden zoveel mogelijk geld in te zamelen om het boek 

uit te brengen in samenwerking met de stichting ALS. 

Op www.leidenkopenhagen.nl kunt u een bijdrage leveren  

om ervoor te zorgen dat het boek ge-realiseerd wordt.

Van Leiden naar 
Kopenhagen

V.l.n.r.: Matthijs Kleijn, Bart Jorissen,  Jacob de Boer, Dirk de Graeff,  Floris Schermerhorn, Paul van Dalsen.

& ACTIES TO GO
Evenementen

 

Op zaterdag 16 augustus vindt onder de naam ‘A Local 

Swim Westland’ een open water zwemtocht van bijna 2 kilo-

meter plaats dwars door de De Lier. Durft u deze uitdaging 

aan?

Vrijwilligersteam Westland zwom vorig jaar september met een 

groep Westlanders mee met de Amsterdam City Swim, zo ont-

stond het idee. De opbrengst van A Local Swim Westland gaat 

naar belangrijke lopende onderzoeken zoals Project MinE (zie 

projectmine.com). Ook komt een gedeelte van de opbrengst 

 direct ten goede komen aan de kwaliteit van leven van ALS-

patiënten nu.

Vindt u het leuk om aan deze unieke actie mee te doen? Of 

zoekt u een uitdaging met een gezellige afsluiting? Spring dan 

mee met A Local Swim Westland! 

Wat moet u doen?

Schrijf u voor € 45, - in via www.alswestland.nl. Hiervoor krijgt 

u een badjas, slippers,  een badmuts, een maaltijd, drankmun-

ten, tijdswaarneming, omkleedgelegenheid, vervoer naar start-

locatie, entertainment etcetera. Uw deelname wordt definitief 

wanneer u net voor 16 augustus aan uw sponsorbijdrage van 

minimaal € 150,- hebt voldaan. Om u te helpen met het werven 

van sponsoren kunt u na inschrijving eenvoudig een persoonlijk 

profiel aanmaken met een wervende tekst en eventueel een leuke 

foto. Deze kunt u doorsturen aan vrienden, bekenden en familie 

zodat ze gelijk kunnen zien waarom ze u moeten steunen.

Bedrijf of vrijwilliger?

Bedrijven die een van de leuke sponsormogelijkheden willen 

benutten zoals bijvoorbeeld het adopteren van een brug zijn 

ook van harte welkom zich te melden via info@alswestland.nl

Ook vrijwilligers zijn onmisbaar. Vindt u het leuk te helpen bij 

de inschrijvingen, catering of garderobe meldt u zich dan aan 

via info@alswestland.nl.  //

SPRING HET WEST-
LANDSE WATER IN
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Op 21 juni is het Wereld ALS Dag, de dag waarop wereldwijd 

wordt stilgestaan bij ALS. Daarom organiseert Stichting 

ALS Nederland, net zoals vorig jaar, een onvergetelijke dag 

voor ALS-patiënten en hun familie. Dit jaar doen we dat op 

22 juni 2014 in het Dolfinarium te Harderwijk.

Keuze concertgebouw

U bent op zondag 22 juni vanaf 9.30 uur van harte welkom in het 

Dolfinarium. Geniet met uw partner, begeleider of uw gezin van de 

dolfijnen, zeehonden, walrussen en alle exclusieve shows die deze 

dag speciaal voor u worden gehouden. In de middag is er voor 

iedereen een speciaal verzorgde lunch door het Dolfinarium. 

Verwennen

Zoals u van ons gewend bent is ook een informatiemarkt en een 

beautyplein aanwezig, waar u de hele dag welkom bent.

Op de informatiemarkt kunt u terecht met al uw vragen over ALS, 

van vragen over de ziekte tot vragen over hoe u een rolstoel kunt 

aanvragen of een traplift. Maar ook informatie over het plaatsen 

van een zorgunit vindt u er. Alle experts staan klaar om uw vragen 

te beantwoorden. 

Op het beautyplein kunt u zich lekker laten verwennen door de 

kappers, visagisten en voetzoolreflextherapeuten.  //

Op zoek naar dolfijnen, zeehonden en walrussen

Tekst: Sonja Rademaker

Foto: Dolfinarium Harderwijk

Gaat u mee?

U kunt zich opgeven voor deze bijzondere dag door 

een e-mail te sturen aan info@als.nl. 

 

Vergeet niet om uw introduceés (max. 3 personen) en 

type rolstoel (rollator, duw- of elektrische rolstoel) te 

vermelden. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 juni.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door 
Hyundai.

WERELD ALS DAG



De familie Campfens v.l.n.r. Floor, Jolanda, Cees en Reinout.



Vanuit de Randstad rijd ik naar Kortgene, aan het Veerse 

meer,  in het mooie en rustige Zeeland. Daar ontmoet ik 

de familie Campfens, in een mooi huis aan het water. ‘Hier 

wordt geleefd en gefeest’, denk ik als ik in de tuin een enorm 

grote steigerhouten tuintafel met banken voor maar liefst 

achttien personen zie staan. Zelf gebouwd, zo blijkt later. 

Cees heeft ALS sinds 2011. Ook hij werkt mee aan de nieuwe 

campagne. 

Cees (56) en Jolanda (53) zijn al vijftien jaar getrouwd en 

hebben twee kinderen: Reinout (15) en Floor (14). Het gesprek 

gaat als vanzelf en het valt direct op dat deze familie het heft 

in eigen handen houdt. Zij hebben de regie over hun leven en 

de ziekte ALS, die hen allemaal aangaat. Door hun creativiteit, 

openheid, humor en positieve inslag zijn Cees, Jolanda en de 

kinderen in staat van iedere dag een waardevolle dag te maken. 

Vanwege de stemproblemen van Cees neemt Jolanda of een 

van de kinderen soms het woord. 

Eerste verschijnselen 

Cees: “In januari 2009 kreeg ik last van mijn linkerarm en mijn 

vingers deden niet meer wat ik wilde. Hoewel ik om mij heen 

meerdere mensen heb en heb gehad met ALS en dus bekend 

ben met de ziekte, was dat niet het eerste waar ik aan dacht. 

Ik ging in het Utrechts Medisch Centrum de medische molen in 

en kreeg de diagnose ‘focale motor neuron disorder’. Daar kan 

je oud mee worden. Met die wetenschap stapte ik over van vol-

ledig linkshandig naar volledig rechtshandig. Ik heb rechts leren 

schrijven en haalde zelfs opnieuw mijn rijbewijs. Ik ben een vol-

houder, dus dat lukte me wel. In de zomer van 2011 voelde ik dat 

er in mijn benen van alles aan de hand was wat niet hoorde. Na 

opnieuw de medische molen ingegaan te zijn, kwam in novem-

ber 2011 de diagnose ALS... Dit was voor ons een bevestiging 

van hetgeen wij al langer vermoedden en gek genoeg waren 

we, min of meer, opgelucht. Blijkbaar geeft een stuk duidelijk-

heid ook rust. We hebben het zeker een half jaar stil gehouden. 

We hadden eerst de tijd nodig om met elkaar het verdriet te 

verwerken. En als anderen horen dat je ziek bent, krijg je toch 

snel een stempel, mensen gaan anders tegen je doen. Op mijn 

werk wisten ze van de problemen met mijn arm, maar mijn 

ziekte was geen belemmering voor mijn werk als directeur bij 

Thermecon (isolatiebedrijf). Ik wilde geen medelijden en wilde 

zo lang mogelijk de gewone Cees blijven. Ook tegen onze kinde-

ren hebben we niets gezegd. Tijdens onze vakantie in Frankrijk, 

een paar maanden later, zei Floor opeens: ‘Papa, je hebt toch 

ALS?’, ‘Ja’, zei ik toen. Ze had op tv een programma gezien 

over ALS en had haar eigen conclusies getrokken. Het werd 

een heftige, maar wel een goede vakantie. We waren opgelucht 

dat de kinderen nu deelgenoot waren.”

Een stap voor zijn

“De diagnose was gesteld, nu konden we aan de slag. Een van 

onze goede vrienden had ALS en zijn vrouw Els zei ons: ‘Je 

moet proberen om niet achter de feiten aan te hollen maar  

ze steeds voor te blijven.’ Dat advies hebben wij ter harte  

genomen en dat heeft in grote mate bepaald hoe wij met mijn 

ziekte omgaan. Ook het contact met de ALS-lotgenotengroep 

heeft ons sterker gemaakt. Het is hier in Zeeland een uniek 

clubje, dat veel plezier met elkaar heeft. Een ‘must’ voor 

iedereen die met ALS te maken krijgt, vind ik. Je ziet van 

Ik hou de regie,
niet mijn ziekte 

Tekst: Maartje Santema
Foto’s: Maartje Santema en Steef Nijhof (Publicis)

‘De diagnose hebben  
we een half jaar stil  

gehouden’ Cees heeft van lego een apparaatje gemaakt waardoor hij zelf, zonder hulp, kan roken.

‘Dankzij mijn PEG-sonde 
proef ik het ‘astronau-
tenvoer’ niet’
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anderen wat het mogelijke verloop van de ziekte kan zijn en dat 

relativeert dan weer je eigen situatie. Al vrij snel leerde ik me 

niet te frustreren over dingen die je niet meer kunt en zie ik de 

uitdaging en heb ik er lol in iets op een andere manier toch voor 

elkaar te krijgen. Het zo lang mogelijk zelfstandig blijven, is mijn 

ambitie. Ik probeer vooruit te blijven lopen, ook met besluiten 

die meer impact hebben. Inmiddels is bij mij een PEG-sonde 

(dun slangetje door de buikwand waardoor vloeibare voeding 

kan worden gegeven) geplaatst en ben ik ‘s nachts met beade-

ming begonnen, terwijl mijn longinhoud nog 54 procent is. Twee 

zaken, die eigenlijk nog niet nodig waren, maar ik heb gemerkt 

dat deze, toch wel ingrijpende behandelingen, minder lastig 

waren dan ik dacht, omdat ik nu nog in goede conditie ben. Ook 

geestelijk is het beter op te brengen als je weet dat de maatre-

gelen nog niet noodzakelijk zijn, althans zo werkt het bij mij.  

Eenmaal uitgevoerd, is het een verrijking. Van de nachtbeade-

ming heb ik alleen maar profijt, mijn energieniveau op de dag is 

een stuk hoger. Ook de PEG-sonde heeft zijn nut bewezen; dat 

smerige ‘astronautenvoer’ proef ik nu tenminste niet. Natuurlijk 

is het best angstig, maar gelukkig kan ik mijn angst omzetten in 

de overtuiging dat de behandeling een verrijking is. Doordat ik 

ben zoals ik ben, kan ik ook doen wat ik nog doe.”

Een thuis en geen ziekenhuis

“Het huis moest aangepast worden, maar ik wil dat mijn gezin 

in een ‘thuis’ woont en niet in een half ziekenhuis. Mijn achter-

grond -ik studeerde HTS Bouwkunde en volgde een opleiding tot 

interieurarchitect in Japan- kon ik goed gebruiken bij de verbou-

wing. Ik wist precies wat ik wilde en hoe het uitgevoerd moest 

worden. Vergunningen waren snel geregeld; de gemeente Noord 

Beverland zag de urgentie van onze verzoeken en heeft ons in 

alles gesteund. Dat moet ook eens hardop gezegd worden. We 

gebruikten het budget van de WMO-unit voor de verbouwing. 

Ik had het geluk dat ik verstand van zaken heb, goed sturing 

kan geven en weet wat alles mag kosten. Uiteindelijk is het 

huis geworden, zoals ik het eigenlijk altijd had willen hebben; 

mooier, groter en luxer. Er is geen aanpassing te zien, maar ze 

zijn er wel. De verbouwing vond anderhalf jaar geleden plaats 

en moest in no-time uitgevoerd worden: met 15 man waren ze 7 

dagen per week in ons huis bezig. Ik moest machteloos toezien 

hoe anderen bezig waren met mijn grote passie: verbouwen en 

klussen. Een lastige periode…”

Gezinsleven onder druk

Niet alleen Cees is ziek, het hele gezin is ziek. Voor allen is het 

dagelijkse leven veranderd en het gezin Campfens maakt zelden 

lange termijn plannen. “We hebben vandaag, we hebben mor-

gen en we hebben overmorgen”, aldus Jolanda. “Mijn huwelijk 

met Cees is mijn tweede huwelijk en met hem wilde ik echt 

oud worden. Dat gaat niet gebeuren en dat moet een plaatsje 

krijgen. Ik merk dat ik daar bewust ruimte voor moet maken, 

want sinds de diagnose zitten we in een roller-coaster. Cees is 

nu afhankelijk van ons en we dragen allemaal ons steentje bij. 

De kinderen helpen hun vader met dingen waar hun leeftijdge-

noten niet aan moeten denken, bijvoorbeeld met naar het toilet 

gaan, maar daar zitten ze niet mee. ‘Papa heeft ALS. Punt. En 

daar leven we mee.’  Alles komt op mij en de kinderen neer. Dat 

doen we natuurlijk met alle liefde, maar het is zwaar. We hebben 

hulp gezocht en nu hebben we drie dagen per week een ver-

trouwde buddy die Cees verzorgt en daarnaast een superhulp in 

de huishouding. Ik werk drie dagen als juf op een basisschool en 

‘Niet alleen Cees is ziek, 
het hele gezin is ziek’

Cees doet mee aan de ‘Ga door met mijn strijd’-campagne. 
Zijn filmpje en foto zullen na zijn dood te zien en horen zijn in tv-commercials, spotjes en advertenties.
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probeer dat zo lang mogelijk te blijven doen. Het geeft mij ont-

spanning en energie. Net zoals onze zoon Reinout zijn sport nodig 

heeft en onze dochter Floor het verzorgen en berijden van haar 

paard. Zo hebben we alle drie de mogelijkheid om met onszelf 

bezig te zijn en dat is cruciaal om als gezin niet in een isolement 

rondom ALS te belanden. Als Cees een periode heeft waarin hij 

zich instabiel voelt en even niet de energie op kan brengen om 

lichtpuntjes te zien, trekt hij ons mee in zijn dip. Ik blijf dan thuis 

totdat de balans en rust is teruggekeerd. Gelukkig ondersteunt de 

school waar ik werk mij optimaal. Onze kinderen blijven uiteinde-

lijk pubers. Het is net of ze je aandacht in zo’n periode nog meer 

nodig hebben. Voor ons allen is het belangrijk dat we die pret-

lichtjes in de ogen van Cees blijven zien. Dan gaat hij goed en dan 

gaan wij goed. Reinout en Floor trekken ook bij ons aan de bel als 

het vele bezoek van familie, vrienden en de ‘vreemde mensen’ in 

huis die Cees verzorgen, hen te veel wordt. Dan zeggen ze: ‘Nu 

gaan we met zijn vieren weer eens wat doen’. Cees en ik vinden 

het zo goed dat ze dat zelf aangeven en ze hebben gelijk. De 

tijd die wij met zijn vieren nog hebben, is kostbaar. Daarnaast 

zijn we ontzettend blij dat we zoveel gezelligheid, geestelijke 

steun en praktische  hulp krijgen van vrienden en familie.”

Campagne

Nog niet zo lang geleden gaf Cees aan, na overleg met 

Jolanda en de kinderen, mee te willen werken aan de nieuwe 

campagne van ALS. De opnamen zijn inmiddels gemaakt en 

na zijn dood zal Cees overal in Nederland te zien zijn. De hele 

familie is het erover eens: ‘Goed dat we anderen ermee kunnen 

helpen en een bijdrage kunnen leveren aan het onderhouden 

van de bekendheid van ALS, wat uiteindelijk meer geld op zal 

leveren voor onderzoek.’ 

De familie Campfens is een nuttige en praktische familie, ook 

in hun oordeel over de deelname van Cees aan de campagne. 

Hoewel ook het stuk humor niet ontbreekt. ‘En ik heb van papa 

een dikke zwarte stift gekregen om een grote snor op zijn 

gezicht te tekenen wanneer hij in een bushokje hangt!’, besluit 

Floor. Het is juist die combinatie die ervoor zorgt dat zij zich zo 

goed staande weten te houden.  //

‘Ik heb van papa een dikke zwarte stift gekregen 
om een grote snor op zijn gezicht te tekenen  
wanneer hij in een bushokje hangt!’

TIPS VAN CEES
Cees doet er alles aan om een zo comfortabel mogelijk 

leven te leiden. Onderstaande maatregelen zijn voor hem 

succesvol gebleken, wellicht ook voor u.

• Gebruik van het medicijn Citalopram (in overleg met uw 

behandelend arts). Cees kreeg last van niet te stoppen, 

soms gênante lach- en huilbuien. Door het gebruik van 

Citalopram werden de emoties wat afgevlakt, waardoor 

hij zich zelfverzekerder voelde. 

• Cees heeft een PEG-sonde operatief laten plaatsen, toen 

hij nog voldoende longcapaciteit had om plat te kunnen 

liggen, hetgeen voor deze operatie  zeer wenselijk is. 

• Neem bij het loslaten van de PEG-sonde direct actie. De 

maagwand groeit binnen 1 tot 4 uur dicht, stop er direct 

eenzelfde formaat buisje in. Zorg dat je, na het plaatsen van 

een PEG-sonde, goed voorgelicht wordt en dat je weet hoe je 

het materiaal goed moet verzorgen. Vraag bijvoorbeeld hoe 

lang de sonde meegaat (er zijn namelijk verschillende types) 

en maak na genezing van de ingreep een afspraak met de 

maagverpleegkundige voor een demonstratie.

• Cees is begonnen met beademen toen het nog niet 

nodig was. Hierdoor kon hij beter omgaan met en wen-

nen aan de beademing. Beademing ’s nachts geeft hem 

een hoger energieniveau overdag en zijn longcapaciteit 

stabiliseert.

• Airstacken is voor Cees een prima hulpmiddel om zijn 

longen vol te blazen met lucht om het risico van een 

longontsteking te verminderen. ‘Het voelt als heerlijk 

diep inademen nadat je gesport hebt.’

• Zwemmen en fysiotherapie-oefeningen in het water. 

Door het zwemmen worden de impulsen naar de spieren 

geprikkeld en kan Cees na het zwemmen zeker twee  

dagen beter functioneren. En voer je de fysiotherapie-

oefeningen in het water uit, net voordat je uit het zwem-

bad gaat, dan zijn deze oefeningen veel effectiever; 

immers het lichaam is al losgemaakt. 

• Zoek contact met lotgenoten. Durf je vragen te stellen, 

je verhalen te vertellen en gebruik hun ervaringen. 

• Stop geen energie in de onhaalbare genezing, maar 

focus op het comfort van het leven

• Communiceer duidelijk met je huisarts en zorg dat je 

samen op een lijn zit; het comfort van het leven van de 

ALS-patiënt staat centraal. 

• Probeer samen met je huisarts out of the box te denken, 

bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen. Zorg dat je 

een stevige antibioticakuur in huis hebt voor als je denkt dat 

je verkouden gaat worden en schroom niet om aan die kuur 

te beginnen. Prednison, ter voorkoming van overmatige 

slijmproduktie bij een verkoudheid, Morfine (dosis, wel in 

goed overleg uiteraard), alleen om, als je verkouden bent, de 

hoestprikkels weg te laten nemen. Die prikkel zorgt er juist 

voor dat je het benauwd krijgt en angstig wordt of in paniek 

raakt. Er komt een moment dat je die aandrang tot hoesten 

niet meer fysiek kunt opvangen. Gebruik klysma’s als je echt 

een probleem hebt met je stoelgang. Gebruik als aanvulling  

sondevoeding als gewoon eten weleens te vermoeiend is. 

Het kan èn-èn.

• De patiënt zelf en de direct betrokkenen weten als geen 

ander wat wenselijk is!
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Varen op ’t IJ met 
een pannenkoek
Op de ALS Familiedag, zaterdag 21 juni, staat De Pannenkoekenboot in 

Amsterdam-Noord in het teken van ALS. Vaart u ook gezellig mee over ‘t 

IJ onder het genot van een overheerlijke verse pannenkoek?!

Jaap Dijkstra is de trotse eigenaar van De Pannenkoekenboot. Afgelopen 

februari nam hij contact op met Stichting ALS Nederland. Zijn vader, Albert 

Dijkstra, heeft vorig jaar de strijd tegen ALS helaas op moeten geven, maar 

juist daarom wil Jaap verder strijden. Aangezien zijn vader ontzettend genoot 

van de uitstapjes, opgezet door Stichting ALS Nederland, organiseert Jaap 

een onvergetelijke dag voor alle ALS-patiënten en familieleden op zijn schip. U 

wordt verwend als een V.I.P. en terwijl u geniet van een overheerlijke pannen-

koek, bekijkt u Amsterdam vanaf het water.

Aanmelden

Er zijn drie afvaarten. Ze vertrekken allemaal vanaf de kade in Amsterdam-

Noord en zullen hier na anderhalf uur gevaren te hebben over ‘t IJ, ook weer 

terugkeren. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan i.zaal@als.nl. 

Vergeet niet om uw introducées (max. 3 personen) en uw voorkeursvaart te 

vermelden.

Voorzieningen op De Pannenkoekenboot

De kajuit van De Pannenkoekenboot is rolstoeltoegankelijk en het dek is te 

bereiken via een trap. In de kajuit is een toilet aanwezig, maar dit is geen 

invalidentoilet. In de kantine naast De Pannenkoekenboot is wel een invaliden-

toilet aanwezig. In de kantine kan zowel voor, als na het varen, bij barvrouw Ria 

gezellig een drankje worden gedronken.

Wilt u ook deel uitmaken van deze bijzondere dag? Laat het ons dan snel weten!

Graag tot de 21e.  //

 

OP WELKE TIJD 
VAART U MEE?
Op 21 juni vaart de Pannenkoekenboot 

drie keer uit. 

Vaart 1: 11.30 – 13.00 uur

Vaart 2: 13.00 – 14.30 uur

Vaart 3: 14.30 – 16.00 uur

Vertrek en aankomst

Ms. Van Riemsdijkweg, kade Amsterdam-

Noord. 

Opgeven? 

Mail naar i.zaal@als.nl

Tekst: Sonja Rademaker
Foto’s: Jaapp Dijkstra

Een onvergetelijke dag voor alle ALS-patienten en familieleden. Het kan op de Pannenkoekenboot op 21 juni.:



PICTURE
In the

Lukas Göbel (43) studeerde aan de Royal Academy of Fine 

Arts in Den Haag. Hij is als fotograaf belangeloos betrokken 

bij de nieuwe ALS-campagne ‘Ga door met mijn strijd’ en 

maakte ook de foto’s voor de eerste campagne. Hij fotogra-

feert onder andere voor de Volkskrant, het Parool, KPN, 

Achmea en PostNL.

Hoe ben je in contact gekomen met ALS?

“Ik werd in 2010 door reclamebureau Publicis benaderd of ik wilde 

langskomen voor een gesprek over een eventuele klus. In het voor-

gesprek werd mij verteld dat het ging om een campagne voor de 

spierziekte ALS. Ik had nog nooit gehoord van deze ziekte, maar de 

harde feiten van deze ziekte maakten indruk. In de presentatie van 

Publicis was een portret gebruikt dat ik had gemaakt van een balle-

rina van het Nationaal Ballet met de tekst eronder ‘Ik ben inmiddels 

overleden’. Deze hele presentatie maakte veel indruk op me en ik 

hoefde niet lang na te denken of ik zou meewerken.”

Waarom vind je het belangrijk iets te doen?

“Bij het maken van de meeste foto’s heb je de hulp en op zijn minst 

toestemming nodig van andere mensen. Je wilt eigenlijk altijd iets 

van anderen, terwijl jouw naam eronder staat. Het is fijn om op een 

andere manier iets terug te kunnen doen voor mensen.”

Wat is er bijzonder aan de fotografie voor ALS?

“Na het fotograferen kun je in de beeldbewerking -deze wordt 

gedaan door Jan Hibma, met wie ik al jaren samenwerk- nog 

alle kanten op. Bij deze bewerking moet je overigens niet den-

ken aan een halve facelift, maar vooral aan kleur en gevoel. 

Al snel bleek dat we voor de eerste ALS-campagne eigenlijk 

helemaal niks moesten accentueren in de beeldbewerking. 

De portretten zijn gelaten hoe ze waren en alleen op kleur 

gebracht. Dat is vaak een goed teken.”

Wat doet het met je om al deze mensen te fotograferen? 

“De eerste opnamedag was ik behoorlijk zenuwachtig, ik wist 

van te voren niet hoe ik mij moest gedragen en wat ik moest 

zeggen. Samen met mijn assistent en collega Theo Captein 

liepen we een beetje op eieren. Maar vanaf het moment dat 

we begonnen met fotograferen, voelden we dat we met iets 

bijzonders bezig waren. De geportretteerden straalden zo’n 

kracht uit dat zij alle twijfels en angsten bij ons wegnamen, 

dat was een bijzonder moment!”  //‘De geportretteerden 
straalden zo’n kracht uit!’

‘Ik was behoorlijk 
zenuwachtig’ 

Tekst: Jan de Koning   |  Foto: Guus Schoth

In deze rubriek zetten we een persoon die op bijzondere wijze  
vecht tegen de genadeloze ziekte ALS ‘in the picture’. 

Meer werk van Lukas?
Kijk op:  www.behance.net/LukasGobel of www.unit.nl/portfolio/
photography/lukas-goebel. 
info@lukasgobel.com
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Vroeger werd gedacht dat ALS een ziekte was die alleen die 

zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg aantast, die 

de spieren aansturen. Inmiddels is bekend dat er bij een deel 

van de mensen met ALS ook schade van andere hersencel-

len optreedt. Dit kan leiden tot problemen van specifieke 

hersenfuncties, zogenaamde cognitieve stoornissen en 

gedragsveranderingen.

Overlap van ALS en frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie, ofwel FTD, is na de ziekte van 

Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij 

mensen onder de 65 jaar. FTD leidt tot ernstige veranderingen 

van het gedrag, moeite met plannen, geheugenproblemen en 

taalstoornissen. Mensen met FTD kunnen een compleet ander 

karakter krijgen. Dit heeft grote gevolgen voor de relatie met 

hun partner, kinderen en bijvoorbeeld hun werkgever. Het is al 

decennialang bekend dat er overeenkomsten zijn tussen ALS 

en FTD. Ongeveer acht procent van de ALS- patiënten heeft of 

ontwikkelt ook FTD. Een groter deel van de patiënten (ongeveer 

1 op de 4) heeft subtiele veranderingen in het gedrag en de 

cognitieve functies, die lijken op die van FTD, maar minder ern-

stig zijn en niet meteen opvallen. Deze veranderingen worden 

alleen gevonden bij een uitgebreid, zogenaamd neuropsycho-

logisch onderzoek. Deze subtiele veranderingen en de ernstige 

problemen van het gedrag en het denken worden samen het 

frontotemporale syndroom van ALS genoemd.

Het frontotemporale syndroom van ALS

Het is van groot belang om ook deze lichte veranderingen van 

het gedrag en de subtiele problemen met het vinden van de 

juiste woorden en het plannen van complexe handelingen (zo-

genaamde cognitieve stoornissen) bij mensen met ALS vast te 

stellen. Alhoewel deze veranderingen niet altijd problemen ge-

ven in het dagelijks leven van de patiënt kunnen zij, met name 

als ze toenemen in de loop van de tijd, wel degelijk van invloed 

ALS CENTRUM
Uit het

‘Ongeveer acht procent 
van de ALS-patiënten 

heeft of ontwikkelt  
ook FTD’

Onderzoek naar taal en geheugen 
Het vinden van de 
juiste woorden

Het menselijk brein

Rechter helft functies

Intuïtie, emotie

Motorisch aansturen linker hand

Fantasie

Muziek en kunst

Zicht linker zijde

Linker helft functies

Analytisch, rationeel

Motorisch aansturen rechter hand

Taal

Wetenschap, wiskundig

Zicht rechter zijde
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Tekst en foto:  
Emma Beeldman, arts-onderzoeker, AMC Amsterdam

zijn op de relatie met de partner, familieleden en vrienden. 

Daarnaast kan de aanwezigheid van een frontotemporaal syn-

droom een besluit voor levensverlengende levensverlengende 

therapieën, zoals niet-invasieve beademing (via een neuskapje) 

en een voedingssonde, in de weg staan.

Screeningstest

Cognitieve stoornissen kunnen na een neuropsychologisch 

onderzoek (NPO) worden vastgesteld. Hierbij worden onder 

meer taal- en geheugentests afgenomen. Dit duurt in de regel 

al gauw anderhalf tot twee uur. Dat is niet zonder reden. Her-

senfuncties zijn complex en hangen vaak met elkaar samen. 

Dit vereist een kundig en grondig onderzoek. Een NPO kan ver-

moeiend zijn en is soms moeilijk uit te voeren als er problemen 

zijn met de spraakverstaanbaarheid of als er krachtsverlies van 

de handen is. Daarom ontwerpen wij in het ALS Centrum van 

het Academisch Medisch Centrum nu een snellere methode 

(een zogenoemde screeningstest) om een indruk te krijgen of 

iemand mogelijk het frontotemporale syndroom heeft. Op deze 

manier kunnen we vaststellen bij wie de neuroloog of revalida-

tiearts in de gaten moet houden of er denkproblemen ontstaan 

in de toekomst. De screeningstest wordt zo ontworpen dat deze 

minder beïnvloed wordt door vermoeidheid en lichamelijke 

problemen. De screeningstest bestaat uit vier onderdelen en 

momenteel onderzoeken wij of deze het uitgebreide neuropsy-

chologisch onderzoek kan vervangen. 

Vergelijkend onderzoek 

Dit onderzoek is in september 2013 dankzij een subsidie van 

Stichting ALS van start gegaan. Omdat wij willen onderzoeken 

of de screeningstest net zo goed het frontotemporale syn-

droom kan opsporen als het neuropsychologisch onderzoek, 

worden beide tests bij een grote groep mensen met ALS en  

gezonde vrijwilligers afgenomen. Deelnemers krijgen in het 

AMC het neuropsychologisch onderzoek en worden enkele 

weken later thuis bezocht om de nieuwe screeningstest af 

te nemen. Op deze manier kunnen wij de resultaten van het 

neuropsychologisch onderzoek en de screeningstest direct 

met elkaar vergelijken en een goede uitspraak doen over de 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de screeningstest.

‘Het frontotemporaal 
syndroom kan levens-

verlengende therapieën 
in de weg staan’

Meedoen?
Momenteel doen er al 28 mensen mee aan het onderzoek. 
Hier zijn we erg blij mee. Het onderzoek is echter pas klaar 
als er 181 mensen mee hebben gedaan. Wij zijn nog op zoek 
naar deelnemers. 
Heeft u recent de diagnose ALS gehad en zijn de klachten 
minder dan een jaar geleden begonnen? Of bent u gezond en 
wilt u graag uw steentje bijdragen aan dit onderzoek? Neem 
dan contact op met Emma Beeldman, arts-onderzoeker in 
het AMC via e.beeldman@amc.uva.nl, of bel 020-5663856. 
Zij kan u indien gewenst, ook meer informatie geven.
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‘We willen de 9000 
euro voorbij’

Ook arts-onderzoekers van het ALS Centrum doen mee 
aan de Tour du ALS en gaan op 30 mei de Mont Ventoux 
op. “Het idee ontstond tijdens de koffie op het lab”, aldus 
Wouter van Rheenen, één van de fietsende onderzoekers. 

Wouter: “Wij werken aan onderzoek naar de oorzaak en 
toekomstige behandeling van ALS. Ons onderzoek richt 
zich op omgevingsfactoren, genetica en stamcellen. We zijn 
vooral bezig met proeven in het laboratorium, statistiek en 
publicaties in Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften. 
Voor onderzoek is veel geld nodig. Met de opbrengst van de 
Tour wordt veel onderzoek bekostigd, dus dat wij er niet bij 

zouden zijn op de Mont Ventoux, dat kon niet. En de naam 
van het team, daar hoefden we niet lang over na te denken: 
‘Lab de la Montagne’. We werken immers op het laborato-
rium van professor ‘van den Berg’. 

Utrechtse Heuvelrug

Toen was het alleen nog een kwestie van fietsen aanschaf-
fen, trainen en sponsoren vinden. Dat betekent lange dagen 
op het lab, sponsors zoeken en minimaal twee avonden in 

ALS CENTRUM
Uit het

Onderzoekers gaan 
Mont Ventoux op 

‘Dat wij niet bij de Tour 
du ALS zouden zijn,  
dat kon niet’

Onderzoekers Anne Visser en Wouter van Rheenen. 

Tekst: Akke Albada,  
communicatiemedewerker ALS Centrum Utrecht
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Team Lab de la Montagne van het laboratorium experimentele 

neurologie in het UMC Utrecht bestaat behalve Wouter uit: Anne 

Visser, Oliver Härschnitz, Mark Huisman, Dirk Straver en Sander 

Wagemakers. 

Sponsor hen op http://deelnemers.tourduals.nl/team/88/ 

Volg hen op Facebook: labdelamontagne of Twitter: 

@LabdelaMontagne.

de week met z’n allen spinnen of fietsen. Wouter: “Gelukkig 
is het mooi weer en kunnen we steeds vaker buiten fietsen. 
Alleen is de Utrechtse Heuvelrug niet echt te vergelijken met 
de Mont Ventoux.”

Krokettenverkoop

De teller staat ten tijde van het interview op 4800 euro, 
maar de onderzoekers willen de 9000 euro voorbij! Wouter: 
“Collega’s, familie en vrienden weten dat we hard werken 
aan het onderzoek naar ALS en sponsoren graag. Ook de 
verkoop van kroketten tijdens onze wekelijke lunch met 
collega’s is een groot succes. We plannen nog een benefiet-
borrel voor alle neurowetenschappers in het Universitair 
Medisch Centrum (UMC) Utrecht en we geven lezingen over 
ALS waar we geld voor vragen.”

//

VOLG LAB  
DE LA MONTAGNE

‘Dat betekent lange  
dagen op het lab, sponsors 
zoeken en 2 avonden in de 

week spinnen of fietsen’

COLUMn

Een glijdende schaal
Vijftien jaar ALS gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Ik was 
bijna 42 jaar toen de diagnose als een mokerslag het prettige 
leven dat ik destijds leidde met mijn man Harry en onze twee 
zoons van twaalf en acht jaar, meedogenloos kapot sloeg. 

Plotseling was niks meer zoals het daarvoor was. Nooit meer. De 
wetenschap dat je totaal verlamd zult raken tot de dood erop 
volgt, daar word je op zijn zachtst gezegd niet bepaald vrolijk van. 
En dat dan gemiddeld genomen ook nog binnen een jaar of vijf...

Niet dat er in zo’n situatie niets meer te genieten valt; het 
tegendeel was en is het geval. Die eerste jaren genoot ik me 
een ongeluk. Ik zou de hele wereld wel eens laten zien dat al 
die knappe dokters het bij het verkeerde eind hadden! 

Onder het motto ‘Nu of nooit‘ ging ik zoveel mogelijk op 
vakantie. De Grand Canyon beleven, wandelen in de Himalaya, 
Italiaanse fresco’s uit de Renaissance bewonderen. Ik keek 
mijn ogen uit en beleefde alles heel intens. 

Daarnaast was ik fulltime moeder; ik stopte namelijk direct met 
werken. Toegewijd begeleidde ik de jongens bij hun schoolwerk 
en andere bezigheden en deed leuke dingen met ze. Maar gaan-
deweg het ziekteproces moesten zij mij ook steeds meer helpen. 

Het is namelijk een glijdende schaal waarin je terecht komt. 
Lotgenoten zullen herkennen dat het steeds een beetje min-
der kunnen zich sluipenderwijs manifesteert. In mijn geval zó 
traag, dat ik (achteraf bekeken) het inschakelen van profes-
sionele hulp te lang uitstelde. 

Zodoende hielpen man en kinderen me na een aantal jaren 
steeds vaker met eten geven, toiletgang, steunkousen aan-
trekken en ga zo maar door. Dat legde een grote druk op hun 
bestaan; eigenlijk besef ik daarvan nu pas de volle omvang...

Inmiddels heb ik (naast hen) alweer jaren een grote schare 
aan zorgverleners om me heen verzameld. Dankzij het be-
staan van het persoonsgebonden budget kan ik mijn leven in 
mijn  vertrouwde omgeving blijven inrichten. 

Ik realiseer me goed dat het uitzonderlijk is om zó lang te 
leven met deze ziekte. Toeval dat ik een trage vorm heb en 
geluk dat ik veel baat heb bij de ademhalingsondersteuning. 
Van te voren kon niemand me vertellen dat het zó zou gaan. 

Maar zou dat hebben uitgemaakt? Kan een mens zich über-
haupt voorbereiden op een leven met een ernstige ziekte? En 
kunnen een partner en kinderen dat? Misschien moeten we 
maar gewoon blij zijn dat ik er nog ben. En dat doen we ook!

Loes Claerhoudt 
ALS sinds 1999 
www.loesclaerhoudt.nl 

 //



Sjer Slijkerman (52)

Man van Margriet (51), diagnose december 2012,  

30 jaar samen, drie zoons.

Relatie “De relatie blijft hetzelfde maar de situatie verandert. Het is nog maar een kort tijdje wat je samen hebt en dat ga je 

bewuster invullen. Haar hoofd is nog honderd procent. Het liefst heb ik een gezonde Margriet maar dat is niet zo. We probe-

ren het zo mooi en lief en leuk als mogelijk te houden.”

Twijfel “Je kan niet helpen of je weet niet goed hoe. Als partner voel je je vaak machteloos. De spieren vallen uit en je kan 

er helemaal niks aan doen. Dat valt zwaar, dat ís zwaar. Je moet het maar accepteren zoals het is en proberen er wat van te 

maken samen.” 

Toekomst “Je gaat met andere gedachten met elkaar om. Je hoopt nog heel lang samen te zijn, al wordt de kans kleiner en 

kleiner. We kijken naar de toekomst op korte termijn. Door de ziekte maken we ook hele mooie dingen mee. Er zijn zoveel 

mensen om ons heen die ons helpen.”

Wens “Ik heb maar één wens en dat is dat Margriet weer beter wordt. Dat kan niet maar ik hoop nog steeds dat er wat 

gevonden wordt. Je houdt je toch vast aan dat kleine beetje hoop. Voor de rest hebben we geen echte wensen. Dat we nog 

lang mogen blijven in het stadium zoals het nu gaat.”

Campagne “Margriet wilde dat graag. Ze heeft het filmpje opgenomen en als het gebruikt gaat worden, houden ze ons op de 

hoogte hoe het wordt ingezet. Als partner laat ik dat over me heen komen. Als het maar helpt om iets te vinden tegen die 

ALS, dan vind ik het prima.”

‘Mijn enige wens 
is dat Margriet 
weer beter wordt’

 

AAN HET WOORD
Naasten

Tekst: Marieke van Bommel 

Foto’s: Eigen materiaal geïnterviewden
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Michelle Terlouw (23)

Vriendin van Oscar Wagner (38), diagnose sinds  

september 2013, sinds een jaar samen.

Relatie “We hebben nog niet zo lang een relatie. Door de 

diagnose zijn we snel dichter bij elkaar gekomen. Eerst waren 

we niet van die praters maar door Oscars ziekte zijn we dat 

wel meer gaan doen. Als ik of hij ergens mee zit, dan zeggen 

we dat gewoon. Vòòr de diagnose was er ook nog niet echt 

een noodzaak om te praten over dingen en nu wel.” 

Toekomst “Er is nog niet zoveel om over na te denken. We 

weten pas sinds september dat Oscar ziek is en we zijn nog 

heel jong. Ik weet niet zo goed wat ik nu van de toekomst kan 

verwachten. Qua ziektebeeld weet ik wel hoe het zal gaan 

maar voor de rest leven we van moment naar moment. Wat 

er daarna gaat gebeuren zien we wel.”

Wens “We willen graag nog samen op vakantie naar Amerika 

want daar wonen vrienden van Oscar. En we gaan ook, het 

wachten is op een visum.”

Twijfel “Ik weet soms niet goed hoe ik hem het beste kan 

steunen. Normaal gesproken zeg je iets van ‘alles komt wel 

goed’ maar dat is nu niet zo. Soms is het al genoeg om alleen 

te luisteren en verder niks te zeggen.”

Campagne “Ik vind het moedig van hem dat hij mee wil doen 

aan de campagne. We hebben het samen besproken en we 

hebben het er ook veel met Ineke Zaal van Stichting ALS 

Nederland over gehad. Alles gaat in overleg met mij als het 

zover is. Ik kan er voor kiezen om de posters bijvoorbeeld 

niet in mijn woonplaats op te laten hangen. Daar heb ik wel 

vrede mee en ik vind het mooi dat hij op deze manier ook 

wat voor de stichting kan betekenen.”

 

‘Ik vind het  
moedig dat hij 
meedoet’

 

Ricardo Huizer (24) 

Zoon van Conny Huizer (46), diagnose sinds vier jaar

 

Relatie “Mijn moeder en ik hadden sowieso altijd wel een goede 

band. Het is niet zo dat we daar nu extra op letten. Je houdt wel 

met bepaalde dingen meer rekening en probeert steeds meer te 

helpen. We blijven gewoon met elkaar omgaan zoals altijd, dat 

is nog niet echt veranderd. Ik ben zelf niet echt een prater, ik 

krop het meer op en dan komt het er later wel een keer uit.”

Toekomst “Ik heb daar nog niet over nagedacht, ik kijk nooit echt 

heel erg ver vooruit. We zien wel wat er gaat gebeuren. We heb-

ben het daar in ons gezin ook nog niet echt over gehad. Waar ik 

nu wel over nadenk is dat ik mijn rijbewijs moet gaan halen zodat 

ik mijn moeder kan helpen wanneer zij zelf niet meer kan rijden.”

Wens “Ik heb geen echte wens. Als mijn moeder het maar naar 

haar zin heeft dan ben ik blij.”

Twijfel “Ik sta er nog heel nuchter in. We zien het wel als ze ver-

der achteruitgaat, dan probeer ik te helpen. Soms weet je alleen 

niet zo goed hoe, behalve de simpele dingen zoals boodschap-

pen dragen en de stofzuiger naar beneden tillen. Ik heb wel 

met vrienden geld ingezameld tijdens een sponsorloop. Op die 

manier ben ik er mee bezig.”

Campagne “Ik vind ‘m heel erg goed. Het is natuurlijk niet al-

leen mijn moeder die deze ziekte heeft, er zijn nog veel meer 

mensen. Als er door deze campagne een oplossing komt dan is 

dat heel mooi. We hebben het er niet over gehad, zij wilde het 

graag. Ik denk dat het ook een stap was in het acceptatieproces. 

Daar moeten wij gewoon achter staan.”

 

‘Ik hoop dat er door 
de campagne een 
oplossing komt’
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Als communiceren niet meer vanzelfsprekend is.

Kijk voor meer informatie op www.rdgkompagne.nl

rdgKompagne adviseert en levert communicatiehulpmiddelen, 
pc-aanpassingen en omgevingsbediening, en is expert op het 
gebied van oogbesturing. Bij achteruitgang van de spraak bieden 
wij de mogelijkheid de eigen stem te laten digitaliseren, zodat 
deze later in een communicatiehulpmiddel kan worden gebruikt. 

Nieuws

Op dinsdag 18 maart lanceerde Spierziekten Neder-

land de Zorgwijzer Spierziekten. Deze website helpt u 

de beste zorgverleners te vinden voor uw spierziekte. 

Waarom een speciale website? Spierziekten zijn 

zeldzaam. De meeste artsen hebben er weinig kennis 

over en niet veel ervaring met de behandeling. De 

zoektocht naar gespecialiseerde zorg is dan ook vaak 

een lang en moeizaam proces. De Zorgwijzer maakt 

de zorgverleners tot in detail zichtbaar. Vraagsgewijs 

wordt de informatie u aangeboden, zoals ‘ik zoek 

een specialist, die mij helpt met mijn beperkingen’ 

of ‘ik zoek een specialist die kan vaststellen of ik een 

spierziekte heb en welke spierziekte ik heb.’ Er is een 

onderverdeling in vijf categorieën: het vaststellen van 

de spierziekte, medisch zorg, revalidatie, advies over 

erfelijkheid en ademhalingsondersteuning. 

U vindt de Zorgwijzer op www.spierziekten.nl bij de spier-

ziekte die u aanklikt of www.spierziekten.nl/zorgwijzer.

//

De beste zorgverleners voor u

In ieder ALS Magazine publiceren wij ALS 
gerelateerd nieuws van Spierziekten Nederland.

Zorgwijzer: 

8 zaken die u misschien nog niet wist over Spierziekten Nederland…

1. Wij zijn een patiëntenvereniging van en voor patiënten en hun naasten.

2. Spierziekten Nederland werkt heel nauw samen met het ALS centrum 

en de ALS revalidatieteams aan de kwaliteit van zorg en de kwaliteit 

van leven voor mensen met ALS.

3. Op de website van Spierziekten Nederland vindt u een ALS-pakket om 

de huisarts te informeren en een ALS-pakket voor de thuiszorg. Kijk 

op www.spierziekten.nl en ga bij overzicht spierziekten naar ALS.

4. De diagnosewerkgroep ALS van Spierziekten Nederland behartigt de belan-

gen voor alle mensen betrokken bij de spierziekte ALS, PLS, PSMA en HSP.

5. De diagnosegroep bestaat uit mensen die dezelfde spierziekte hebben als u 

of nauw betrokken zijn bij mensen met een spierziekte.

6. De diagnosewerkgroep verzorgt het programma op het jaarlijks 

Spierziektecongres, beantwoordt diagnosespecifieke vragen van leden, 

denkt mee over kwaliteitsverbetering in de zorg en brengt een eigen 

nieuwsbrief uit (Contact op maat). 

7. Spierziekten Nederland organiseert verschillende bijeenkomsten in 

het land voor mensen met dezelfde spierziekte of over een specifiek 

thema. Op www.spieracademie.nl kunt u het jaarprogramma vinden. 

8. Via www.spieracademie.nl worden online cursussen  geboden over leven met 

een spierziekte, woningaanpassing, mantelzorg, revalidatie en opvoeding.



De beste zorgverleners voor u

Lekker meeblèren met bekende nummers en dat voor het goede 

doel. Natascha Versteeg, zelf ALS-patiënte, en haar partner Peter 

organiseerden met vrienden op 5 april een karaoke-avond in Bus-

sum. Voor een paar euro per nummer konden de deelnemers hun 

zangkunsten vertonen. Dat deden ze volop. De opbrengst van de 

avond was ruim € 900,-.  //

Zing ALS de wereld uit

De leerlingen van het Heliomare Onderwijs in Wijk aan Zee en 

het J.P. Thijsse College uit Castricum, een school voor leerlin-

gen met een lichamelijke of meervoudige beperking en een 

reguliere middelbare school, hebben gezamenlijk verschillende 

activiteiten opgepakt en daarmee haalden zij € 2.173,65 op voor 

Stichting ALS. Een bijzondere samenwerking.  //

Scholen in actie

Studententeam Drink & Share, Taste & Care organiseerde 13 

januari een bierproeverij in Proeflokaal de Prael in Den Haag als 

onderdeel van hun studie aan de Haagse Hogere Hotelschool. De 

opbrengst van ruim € 3.700,- komt geheel ten goede aan project 

MinE (www.projectmine.com).  //

ALS je bier proeft

Ondanks het slechte weerbericht deden tweehonderd wandelaars 

zaterdag 1 februari mee aan de wandeltocht ‘ALS, Stap voor 

Stap de wereld uit’, georganiseerd door ALS-team Zeeland. Het 

leverde € 2.268,30 op.  //

Stap voor Stap 

Zaterdag 22 februari was er een flashmob in winkelcentrum Pen-

ningkruid te Kampen. Hierna startte het sterk Schots georiënteerde 

benefietconcert. Maar liefst vier pipebands bliezen een partijtje 

mee, met als afsluiting een optreden van de ‘No nonsense Suits’ uit 

Kampen met hedendaagse Ierse muziek. De actie, gestart door ALS-

patiënt Gosse Hulzinga, bracht € 5.170,- op.  //

Samen blazen zij ALS 
de wereld uit

EVENEMENTEN & ACTIES 
IN HET KORT
Het is onmogelijk alle acties waarmee geld wordt gegenereerd 

voor onderzoek naar ALS in dit magazine te publiceren. Onder-

staande activiteiten verdienen echter wel even uw aandacht.

Bij de ‘s-Gravenzandse onderneming Cool Control is zondag 6 

april € 7.000 euro bijeengebracht tijdens een darttoernooi. Het 

toernooi was op touw gezet door de medewerkers van dit op- 

en overslagbedrijf, voor hun collega Leo Kester, die vecht tegen 

de ziekte ALS.  //

Dartende collega’s 

Vrijdag 21 maart was er bij LaVita Lifestyleclub Fitness & Spa een 

spinning/activiteiten marathon georganiseerd inclusief een after-

party met hapjes, drankjes, een wijnproeverij, muziek en dans. De 

opbrengst was € 2.226,50.  //

Veenendaal spint 
Om geld in te zamelen maakt Helma de Jong gehaakte geluks-

poppetjes.  Honderd procent van de opbrengst van de verkoop 

van deze poppetjes gaat naar onderzoek naar ALS. Info via lon-

nidegroot@hotmail.com of www.facebook.com/gelukvoorALS.  //

Gelukspoppetjes

  

 

Villa Xenofilia  
 

TE HUUR 
Luxe aangepaste vakantievilla’s  

in Spanje   
Verwarmd zwembad, hulpmiddelen  

zn zorg op maat 
Afhaalservice vliegveld, huur  
aangepaste bus, ervaring ALS 

 020 8943 257  www.xenofilia.com  
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BOEKEN
De

Schrijver Irma Bonenkamp

Bestellen stuur een mail aan misiol@home.nl

	 ¤	12,50	

De opbrengst van dit boekje 

gaat naar Stichting ALS  

Nederland.

De 46-jarige Irma Bonenkamp 

uit Goor, overleed op 9 februari 

aan ALS. Haar motto: ‘Het leven 

is een feest, maar je moet zelf de 

slingers ophangen’. Die levenshouding gaf haar de kracht 

een boek te schrijven toen zij ziek was, een positief boek 

over een kikker. In het boek ‘Heer koning kikker’ krijgt een 

kikker geen ALS maar rare bloemen op zijn lijf. Door de 

liefde van de dieren om hem heen leert hij zijn ‘afwijking’ 

te accepteren en te omarmen. “Als ik mensen het boek zie 

lezen en zie glimlachen, word ik zo blij”, aldus Irma Bonen-

kamp. Zij schreef niet alleen het verhaal maar maakte ook 

de prachtige tekeningen. Het boek is geschikt voor kinderen 

van 4 tot 6 jaar.  // 

Heer Koning  
Kikker is ook ziek

Ankerslot B.V. - Enschede - T +31 (0)53 428 4949 - E sales@ankerslot.nl - www.ankerslot.nl

Automatische toegang is zeer gewenst als handelingen als een sleutel omdraaien 
moeilijk zijn geworden. Ankerslot introduceert het Triple Entry Concept, waarmee deuren 
automatisch kunnen worden geopend wanneer ze benaderd worden. En dit op 
een flexibele én veilige manier. Dé oplossing die zorgt voor een beheersbaar gemak.

Wanneer sommige 
dingen moeilijk worden..

Schrijver Anton Minkels

Illustraties Carin van Pinxten

Bestellen www.ikbenpinkie.nl

 ¤	15,00	

De opbrengst van dit boekje gaat naar 

Stichting ALS Nederland.

 

Jantje, het broertje van Pinkie, is ziek. Niet zomaar ziek, hij kan 

niet meer beter worden. Pinkie is een ander schaapje dan alle 

anderen. Tuurlijk, hij is roze en dat is best ‘een beetje anders’. 

Maar Pinkie is ook anders omdat hij heel andere avonturen be-

leeft dan veel andere schapen. Ook zijn vriendjes zijn niet zoals 

veel andere dieren. Want zeg nou zelf, hoe vaak zie je een hyper-

blij groen konijn of een constant koukleumend blauw eendje? 

De combinatie van deze figuurtjes levert veel vrolijke, ontroe-

rende, grappige maar soms ook verdrietige situaties op. Maar 

altijd gezien vanuit de positieve blik van Pinkie. Het aaibare roze 

schaapje is in 2004 ontstaan en gecreëerd door Anton Minkels. 

De verhalen waren bedoeld voor zijn eigen kinderen. Nu is het 

moment gekomen dat Pinkie de wereld ingaat want Pinkie gaat 

in het boek ‘Wat ALS…?!?! de strijd aan met ALS.  // 

Wat ALS...?!? De 
avonturen van Pinkie 



Colofon
ALS Magazine is een uitgave van 
Stichting ALS Nederland.
Stichting ALS Nederland werft fondsen 
voor onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van ALS. Bovendien zet 
de Stichting zich in voor een grotere 
bekendheid van de ziekte en een betere 
kwaliteit van leven en zorg voor de 1.500 
patiënten die Nederland gemiddeld telt.
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Meer informatie
www.als.nl
info@als.nl

Volg ons op sociale media

        @ALSNederland

        Stichting ALS Nederland

        Stichting ALS Nederland

 google.com/+Stichtingals

Of neem contact met ons op
T 088 - 66 60 333
E info@als.nl
Stichting ALS Nederland
Koninginnegracht 7
2514 AA Den Haag

Giro 100.000
IBAN: NL50 INGB 0000 1000 00
SMS: ALS naar 4333 en help ons mee!
Steun Stichting ALS Nederland eenvoudig 
door een smsje te sturen! U doneert dan 
€ 3,-. Dit bedrag wordt eenmalig van uw 
beltegoed afgeschreven.

JA, ik steun Stichting ALS Nederland met een:

Stuur dit formulier naar  Stichting ALS Nederland

 Antwoordnummer 16090

 2501 VE Den Haag 

U kunt ook een e-mail sturen naar info@als.nl

SEPA Incasso Machtiging (Standaard Europese Incasso)

naam en voorletters ______________________________________________________________________________________________________________________________ m/v

geboortedatum  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

adres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

postcode / woonplaats  _________________________________________________________________________________________________________________________________

land  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

telefoonnummer  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

e-mailadres  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IBAN  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bank Identificatie (BIC)*  _______________________________________________________________________________________________________________________________

 Ja, ik ontvang graag het ALS Magazine.

 Ja, ik wil per e-mail op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van  

Stichting ALS Nederland en geef toestemming tot het gebruik van mijn e-mailadres.

Handtekening  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plaats en datum  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maandelijkse doorlopende machtiging: 

 € 5,-   € 10,-   € 20,-   € 50,-   € 100,-   € 150,-   anders, €  ______________________________________

Jaarlijkse doorlopende machtiging: 

 € 5,-   € 10,-   € 20,-   € 50,-   € 100,-   € 150,-   anders, €  ______________________________________  

Eenmalige machtiging van €  _________________________________  

Naam: Stichting ALS Nederland  
Incassant ID: NL25ZZ342199450000 
www.als.nl 
info@als.nl 

Adres: Koninginnegracht 7 
Postcode: 2514 AA 
Woonplaats: Den Haag 
Land: Nederland 

Kenmerk machtiging: Bedankt voor uw donatie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting ALS Nederland 

om doorlopende en eenmalige incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 

van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af 

te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting ALS Nederland. Als u het niet eens 

bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het aangegeven 

bedrag wordt afgeschreven rond de 27ste van de maand.

* Geen verplicht veld wanneer u een Nederlands IBAN invult.



      STEUN EEN DEELNEMER AAN DE

EN DONEER VIA WWW.AMSTERDAMCITYSWIM.NL

           VOOR STICHTING
 

Op 7 september 2014 zwemmen ruim 2000 deelnemers
2km door de Amsterdamse grachten en Amstel met

als doel geld ophalen voor de Stichting ALS en aandacht vragen voor de ziekte ALS.

/amsterdamcityswim @amsterdamcitysw


