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Mantelzorg 
Bij verschillende presentaties werd aandacht besteed aan de zorg voor mantelzorgers bij 
patiënten met ALS. Herkenbaar blijft de enorme zorgzwaarte waarbij de zorg impact heeft op 
het eigen leven van de mantelzorger, in het bijzonder op het sociale leven. Mantelzorgers 
ervaren de zorg ook positief, o.a. het samenzijn met zijn/haar geliefde.  

Laatste levensfase 
Vanuit Denemarken werd een overzicht gegeven over de zorg in de laatste levensfase. Hieruit 
blijkt dat in Denemarken 60% van de patiënten niet overlijdt op de plaats welke ze gewenst 
hadden. Er werd ook onderzocht welke symptomen er in de laatste fase waren en of ze 
sondevoeding en beademing hadden. Opvallend hierbij was dat 1/3e van de patiënten 
medicijnen tegen een depressie gebruikte en ruim de helft angstig was. 

Training voor mantelzorger en zorgverleners 
Vanuit Amerika is een psycho-educatiefprogramma ontwikkeld voor mantelzorgers van 
patiënten met cognitieve en gedragsproblemen. Het programma is zowel gericht op 
kennisbevordering als op probleemoplossende technieken. Het is te vinden op 
www.pennstatehershey.org/als onder ‘research’. 

Dodds uit Australië heeft in 2012 een presentatie gehouden over online training, 
www.mndcare.net.au. Dit project is nu aangevuld met een face-to-facetraining voor niet-
gespecialiseerde zorgverleners/mantelzorgers met weinig kennis over ALS. Doelen zijn o.a. 
het bevorderen van kennis over ALS en gevolgen ervan, het verhogen van de betrokkenheid. 
Leermethodes zijn brainstorming over ALS en symptomen, casestudies en het bespreken van 
ervaringsverhalen. 

Communicatiemiddelen 
Een aantal presentaties ging over communicatiemiddelen. Opvallend was dat het verzoek 
hiervoor vaak van de familie komt en niet van de patiënt zelf. Daarnaast wordt ervoor gepleit 
al bij beginnende spraakproblemen te spreken over communicatiehulpmiddelen. 

Het blijkt dat in andere landen ook gezocht wordt naar inventieve en goedkope aanpassingen, 
‘thinking out of the box’ , met name door economische veranderingen. De voorbeelden welke 
getoond werden waren voor ons niet nieuw. We zijn in Nederland blijkbaar al goed inventief 
bezig. 
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Palliatieve Zorg 
Het middagdeel ging over palliatieve zorg. Eén van de gastsprekers was dr. David Oliver 
welke in 2010 ook spreker op het Nederlandse ALS-congres was. Hij benadrukte vooral een 
goede informatievoorziening over de keuzes t.a.v. sonde en beademing maar ook het vroeg 
nadenken hoe en waar de zorg in de toekomst moet, dit wordt de advance care planning 
genoemd. Scholing voor zowel zorgverleners vanuit de neurologie als vanuit de palliatieve 
zorg is van groot belang. 

Besproken werd ook dat de term ‘end-of-life decisions’ of ook wel ‘einde levensbesluiten’ 
eigenlijk niet goed is en patiënten weerhoudt om georganiseerde palliatieve zorg te 
aanvaarden. 

PEG sonde 
Nog niet zo vaak is onderzocht of patiënten die een PEG hebben laten plaatsen dit opnieuw 
zouden doen. Van 22 patiënten zeiden 3 er spijt van te hebben vanwege pijn en infectie. 
Patiënten werd gevraagd wat het belang van eten voor hen was; ‘eat to live’  waarbij je eet om 
te leven, en ‘live to eat’, waarbij je leeft om te eten. De 3 patiënten die spijt hadden kwamen 
allen uit de groep ‘live to eat’.  Het merendeel is dus tevreden met de PEG-sonde. 

Kinderen 
Aandacht werd ook besteed aan ‘hoe vertel ik het mijn kinderen’. Een aantal praktische 
punten waren: 

- vertel de waarheid 
- bevestig dat er voor de kinderen gezorgd blijft worden en benoem ook emoties die je 

hebt (‘ik ben verdrietig dat papa niet meer kan eten) 
- leef zo normaal mogelijk, laat in het bijzonder de kinderen een zo’n normaal mogelijk 

leven leiden 
- emoties van kinderen zijn anders dan van volwassenen, maar evenveel waard 
- vertel het de onderwijzers 

 

Fysieke training 
Tot slot werd de vraag besproken of fysieke training zinvol is. Uit de onderzoeken die gedaan 
zijn blijkt niet dat training effect heeft op het ontstaan en het verloop van ALS maar dat het 
wel een positief effect kan hebben op de beweeglijkheid van de gewrichten en van de 
borstkas, op de hartfunctie en pijn kan voorkomen. 

 


