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VOORWOORD
Uw steun helpt! Met deze woorden wil ik u graag uit naam van onze

Raad van Bestuur het jaarverslag van 2019 voorstellen. Voor ons is het

inmiddels ons 7de jaar fondsenwerving ten voordele van het

wetenschappelijk onderzoek naar ALS. 

 

Het blijft heftig om ook vandaag te mogen stellen dat ondanks de

enorme inspanningen die tijdens het laatste decennium werden

geleverd er op vandaag nog steeds geen afdoende behandeling

bestaat voor de vele ALS-patiënten. En toch durven we positief te

zijn over de vooruitgang die er wordt geboekt, zoals verder in dit

rapport blijkt uit het verslag over de status van het ALS-onderzoek in

2019 zoals opgemaakt door Prof. Dr. Van Damme en Prof. Dr. Van

Den Bosch. 

 

Dat het Belgische onderzoeksteam aan de KU Leuven bulkt van

dynamiek leest u niet alleen in voormeld verslag maar blijkt ook uit de

aanwerving van Sandrine Da Cruz in 2019. Sandrine Da Cruz komt

van de Universiteit van Californië. Niemand heeft meer kennis over

‘TDP-43’, een eiwit dat een erg belangrijke rol speelt bij ziektes die

de hersenen doen aftakelen, waaronder ook ALS. Een onderzoekster

van wereldformaat vervoegt hiermee het team. 

 

98.908,76 € Is het mooie resultaat dat we in 2019 samen met u

hebben verzameld in ons fonds aan de KU Leuven. Daarnaast

sluiten we binnen de vzw het jaar af met een positief resultaat, zijnde

3.787,95 €. Een ‘symbolisch’ resultaat, gezien we alle winsten binnen

de vzw steevast overmaken naar ons Hart voor ALS Fonds. Dit brengt

het totaal van het Hart voor ALS fonds sinds zijn oprichting in 2013 op

792.412,17 €! 

 

Wij beseffen heel goed dat u de verantwoordelijkheid voor deze

sommen geld duidelijk bij ons legt. Door onze unieke aanpak (u doet

uw gift rechtstreeks in ons fonds aan de KU Leuven) kunnen wij u op

alle vlak recht in de ogen kijken.

 

 

 



Transparantie is voor ons geen loze kreet! Daarom ook dit

jaarverslag 2019. In dit rapport verneemt u meer over ALS, onze vzw,

de besteding van de verworven middelen, kortweg alles over ons

reilen en zeilen, voorzien van alle cijfermateriaal!

 

2020 Wordt voor ons een zeer belangrijk jaar. We steken onze

ambitie niet onder stoelen of banken en beogen met een sterk

verhaal en opfrissing van onze look & feel een nog breder publiek te

kunnen aanspreken. Daarnaast maken we ons sterk uw vertrouwen

waard te zijn en faciliteren we, samen met u, verder onderzoek naar

deze verschrikkelijke aandoening. Onderzoek dat met zekerheid zal

leiden tot nieuwe inzichten, en uiteindelijk tot een afdoende

behandeling van Amyotrofe Laterale Sclerose.

A L A I N  V E R S P E C H T

Voorzitter
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2. AMYOTROFE 
LATERALE SCLEROSE
(ALS)

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) is een aandoening van de

motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersenstam. Wanneer

motorische neuronen afsterven ten gevolge van ALS verliezen de

hersenen het vermogen om de spierbewegingen aan te sturen. Dit

leidt tot progressieve krachtvermindering in de ledematen, sliklast,

spraakstoornissen en ademhalingsproblemen. 

 

De ziekte is meestal snel progressief en fataal. ALS patiënten

overlijden meestal ten gevolge van ademhalingsinsufficiëntie. De

gemiddelde ziekteduur is ongeveer drie tot vijf jaar. 

2.1 AMYOTROFE LATERALE SCLEROSE - DEFINITIE

In sommige landen noemt men ALS ook wel

MND: motor (beweging), neuron (zenuwcellen),

disease (ziekte). In Amerika is de aandoening

ook als de “Lou Gehrig's disease” gekend, naar

de naam van de legendarische Baseballspeler

die aan deze ziekte bezweek in 1941.

 

2.2 ALS IN CIJFERS

ALS is geen zeldzame ziekte want ze treft ongeveer zes tot zeven

mensen op honderdduizend en komt overal ter wereld voor. De

meesten krijgen ALS tussen vijftig en vijfenzeventig jaar maar er zijn

ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan

vrouwen.

 

De diagnose kan alleen worden gesteld nadat andere neurologische

aandoeningen zijn uitgesloten. Het verloop van de ziekte is

progressief maar de evolutie varieert van persoon tot persoon. 

 



In België lijden continu ongeveer 800 à 1.000 mensen aan ALS.

Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens

evenveel bij. 

 

In Europa treft ALS zowat 50.000 individuen van middelbare leeftijd

op elk gegeven moment, ALS doodt jaarlijks ongeveer 10.000 mensen

op Europees niveau. 

 

Wereldwijd lijden meer dan 350.000 mensen aan ALS wat ongeveer

neerkomt op 6 per 100.000.

 

Jaarlijks worden 120.000 mensen gediagnostiseerd met ALS d.w.z.

dat er dagelijks 328 nieuwe gevallen bijkomen, dat betekent 2

nieuwe diagnoses van ALS per 100.000 personen. Jaarlijks overlijden

ook meer dan 100.000 patiënten.

 



Een ziekte als een sluipmoordenaar. Zo omschrijven patiënten en artsen Amyotrofe Laterale

Sclerose, kortweg ALS. De wereldwijde Ice Bucket Challenge, waarbij mensen aandacht voor

de ziekte vroegen door een ijsemmer over zichzelf uit te gieten, zorgde op slag voor een

vertienvoudiging van de awareness rond de ziekte en bracht een tsunami aan onderzoeks-

projecten teweeg. 

Extra middelen zijn echter nog zeer welkom, want er is nog altijd geen therapie of medicatie om

deze zeldzame ziekte te bestrijden. Het is dan ook de missie van Een hart voor ALS vzw om

onvermoeibaar aan fundraising te doen om het wetenschappelijk onderzoek naar ALS te

ondersteunen. Het creëren van awareness rond de ziekte via website, sociale media en de

organisatie van events vormt daarbij een belangrijk onderdeel.  De verworven middelen worden

aangewend voor onderzoeksprojecten, het financieren van laboratoriummateriaal en het werven

van beloftevolle wetenschappers voor het ALS-onderzoeksteam van professor Van Damme aan

de KU Leuven.

 

3. EEN HART VOOR ALS VZW

3.1 ONZE MISSIE

3.2 MOTIVATIE

De overtuiging dat het aanpakken van het probleem aan de bron een economisch te

verantwoorde keuze is en tegemoetkomt aan de luide roep van ALS-patiënten naar een

medicijn ter stabilisatie of genezing van de ziekte. 

Het onbegrip dat er na al die jaren nog steeds geen afdoende inzichten bestaan in de

oorzaak en ontwikkeling van ALS. 

 



3.3 WERKWIJZE

Organiseren van activiteiten en events

Stimuleren van particulieren, verenigingen en bedrijven tot het organiseren van allerlei

activiteiten of het opzetten van campagnes

Creëren van awareness rond ALS bij het grote publiek via verschillende kanalen (website,

mailing campagnes, sociale media, …)

 

3.4 ORGANISATIE

3.4.1 ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van Een hart voor ALS vzw en wordt minimaal

één maal per jaar samengeroepen. Zij kiest onder andere de Raad van Bestuur en keurt

het jaarverslag en de jaarrekening goed. Ook een wijziging van de statuten van de vzw moet

voorgelegd en goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering. 

 

3.4.2 RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beheer en het beleid van Een hart

voor ALS vzw. De voorzitter en de andere bestuursleden zijn vrijwilligers en oefenen hun

opdracht onbezoldigd uit, zij hebben een mandaat van onbepaalde duur. Op 31 december 2019

bestond de Raad van Bestuur van Een hart voor ALS vzw uit Alain Verspecht, Katrien Asselbergh

en Benny De Baets.

 

3.4.3 VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Een hart voor ALS vzw. Ze zetten zich in om de

vzw te promoten in hun directe omgeving, om allerhande activiteiten op te zetten of te

ondersteunen, en staan in voor de verkoop van promotieartikelen. 



4. ACTIVITEITEN 2019: ENKELE
HOOGTEPUNTEN

4.1 BEARDEDLENNY.COM

ALS-patiënt en voorzitter van Een hart voor ALS vzw Alain Verspecht start met

beardedlenny.com. Beardedlenny.com is een webshop waarop je originele T-shirts kan kopen

met diverse spreuken in diverse dialecten met de bedoeling de naamsbekendheid van ALS bij

het brede publiek te vergroten. De opbrengst van de t-shirtverkoop gaat integraal naar ALS

onderzoek en bedroeg in 2019, 1.903 €

4.2 BOEKENVERKOOP WIM ROMBAUT

Wim Rombaut, full-time trainer, coach, spreker en auteur van het boek ‘Focus via PACE’ schenkt  1

€ per verkocht boek aan het wetenschappelijk onderzoek naar ALS. In februari ontving Een hart

voor ALS vzw een mooie cheque van 700 € uit de handen van deze enthousiaste schrijver.

4.3 GREAT BREWERIES MARATHON

Al voor het 4e jaar op rij organiseren brouwerijen Duvel Moortgat, Palm Belgian Craft Brewers

en Brouwerij Bosteels de Great Breweries Marathon. De deelnemers kunnen kiezen voor een

wandel- of looptocht van 25 km of een volledig marathontraject van 42,195 km.  Een hart voor

ALS vzw werd als goede doel verbonden aan dit sportieve evenement. Er werd in totaal 1.790 €
geschonken aan het Hart voor ALS Fonds aan de KU Leuven.

4.4 LEUVENSE BALLETACADEMIE

De Leuvense Balletakademie o.l.v Sofie Verhoelst danste "Reflections" en verzamelde hiermee

voor de vzw Een Hart voor ALS het fantastische bedrag van 2.021 €.

4.5 WALKING YOUR WAY

Walking Your Way, een groep van elf sportievelingen, schreven zich in het voorjaar van 2019

in voor de 50ste editie van de Dodentocht. Ze koppelden hun inschrijving aan Een hart voor

ALS als goede doel en organiseerden in juni een wandeltocht en eetfestijn om extra centen in

te zamelen voor de vzw. In totaal brachten hun acties 5.685 € op voor ALS-onderzoek.



4.6 BENEFIET ALS-PATIËNT EVELINE HAEGEMAN

Een mix van bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Triamant Aunove organiseerden op

zaterdag 8 juni een benefietfestival voor bewoonster Eveline Haegeman tegen de zenuw-

spierziekte ALS. Een schare artiesten, waaronder Sam Gooris en Connie Dean, beklom het

podium. Van de opbrengst schonk Eveline 1.000 € aan Een hart voor ALS. 

4.7 OTLER SKY TRAILS

De Ortler Sky Trails, ontstaan vanuit de Ortler Mountain Challenge voor ALS, is een van de

hoogste en meest spectaculaire Alpine trail-running evenementen. De uitzonderlijk mooie natuur

van Sulden am Ortler en Vinschau vormden de uitvalsbasis voor de vele deelnemers, die konden

kiezen uit  5 verschillende parcours. De organisatie van Ortler Sky Trails wilde zich blijven

inzetten voor de strijd tegen ALS en schonk 2.375 €.

4.8 MOTOREN TEGEN ALS

Motoren tegen ALS, het jaarlijkse motortreffen ten voordele van ALS-onderzoek, brak met

editie 2019 alle records! Met maar liefst 557 inschrijvingen voor de motorrit, meer dan 160

ontbijters, 300 deelnemers aan de benefietavond op zaterdag, een schare enthousiaste

wandelaars, en last but not least, zo’n goede 1500 bezoekende motards was dit absoluut de

sterkste editie ooit en werd er een absoluut record van 18.857 € ingezameld voor ALS-onderzoek.

4.9 BEARDED VILLAINS BELGIUM

Bearded Villains Belgium, de Belgische tak van de internationale baardenclub Bearded

Villains, waren tijdens Motoren tegen ALS prominent aanwezig als helpende handen. Ze

zorgden niet alleen voor een prachtige wandelroute, ze stonden ook in voor het

hamburgerkraam en voor ad hoc assistentie waar nodig. 'Liefdadigheid’ is één van de pijlers

waarop de internationale Bearded Villains community is gebouwd. De daad werd bij het

woord gevoegd door een royale schenking van 2.500 €.



4.10 WHISKYCLUB FRIENDS OF THE QUAICH

De Oost-Vlaamse whiskyclub Friends of the Quaich besloot in september haar activiteiten

over te laten en schonk haar spaarboekje van 2.505 € aan het Hart voor ALS Fonds. 

4.11 WAT, ALS?- QUIZ

De Wat, ALS? - quiz is een algemene kennisquiz voor jong en oud die georganiseerd wordt

door een team van 4 personen, waaronder Jeroen Verhaeghe, zoon van de inmiddels aan ALS

overleden Bart Verhaeghe. De opbrengst van de quiz bedroeg 4.803 € en werd rechtstreeks

aan het Hart voor ALS Fonds overgemaakt.

4.12 JAARLIJKSE TRUFFELVERKOOP

Midden oktober werd het startschot gegeven van de jaarlijkse verkoop van chocolade-

truffels. Met deze actie werden zoveel mogelijk particulieren en bedrijven aangespoord om

truffels te verkopen voor het goeie doel. Dit jaar konden we rekenen op de steun van vele

sympathisanten en werd er 5.290 € opgehaald voor het wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

4.13 EINDEJAARSGESCHENKEN VOOR BEDRIJVEN

Met de eindejaarperiode in zicht werden er dit jaar enkele prachtige geschenkpakketten

samengesteld voor bedrijven, dit om hun personeel of klanten in de bloemetjes te zetten.

Hiervoor werd samengewerkt met Portal D’Azenha, een wijndomein in de Portugese Douro

vallei van Belgisch ondernemer Roland Heelen. De opbrengst van deze actie bedroeg 2.200 €.

4.14 MUSIC FOR LIFE

Tijdens de Warmste Week kreeg ALS heel wat media aandacht en werden over gans

Vlaanderen verschillende acties opgezet t.v.v Een hart voor ALS, waaronder een heuse

zwemmarathon. De totale opbrengst van alle acties samen bedroeg 34.915 €



De activiteiten opgenomen in dit overzicht zijn maar een

beperkte greep uit de talrijke acties die werden georganiseerd

in 2019. Vele vrijwilligers zetten zich in om activiteiten op te

zetten of te ondersteunen en promotieartikelen te verkopen.

Daarnaast konden we rekenen op een mooi aantal schenkers

die met hun giften het wetenschappelijk onderzoek een duwtje

in de rug wilden geven. Aan al deze mensen en alle anderen die

bijdroegen aan onze strijd tegen ALS: 

 

VAN HARTE BEDANKT!
 



Een hart voor ALS vzw heeft gezocht naar de meest transparante

manier om de verzamelde financiële middelen in te zetten. Een en

ander resulteerde in een rechtstreekse samenwerking met de KU

Leuven en het Leuvens Universiteitsfonds (LUF) . 

 

Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale orgaan voor mecenaat

en sponsoring aan de KU Leuven. Het adviseert externe schenkers,

alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven,

organisaties, e.a. die een gift aan de KU Leuven wensen te doen. 

 

Het Fonds begeleidt tevens professoren en medewerkers van de KU

Leuven die een project voor het werven van externe financiering

willen opzetten.

5.1 SAMENWERKINGSVERBAND LUF

5. HET HART VOOR ALS
FONDS

5.2 OPRICHTING HART VOOR ALS FONDS

Op 22 mei 2013 werd het Hart voor ALS Fonds officieel ingehuldigd.

Begunstigde van het fonds is prof. dr. Philip Van Damme en zijn

onderzoeksteam.  Philip Van Damme is een wereldwijd

gerenommeerd en gerespecteerd neuroloog met een uitgebreide

staat van dienst op het vlak van ALS-onderzoek.

 

Door de oprichting van het Hart voor ALS Fonds gaan de middelen

rechtstreeks (zonder tussenstation) naar het onderzoeksteam van

prof. dr. Philip Van Damme en het wetenschappelijk onderzoek naar

ALS.



Schenkt u per jaar 40 Euro of meer aan het Hart voor ALS Fonds,

dan geniet u van een belastingvermindering van 45% op uw gift. U

ontvangt van de KU Leuven in de lente van het daaropvolgende jaar

automatisch een fiscaal attest. Op die manier kan u tijdig uw

belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar afronden.

5.3 FISCALE ATTESTEN

De werkingskosten verbonden aan het Hart voor ALS Fonds aan

de KU Leuven bedragen 12% van de baten. De algemene richtlijn

voor vzw’s werkzaam in de sector van de fondsenwerving is dat de

werkingskosten niet hoger mogen liggen dan 20%. Daar zitten we

dus ruimschoots onder!

5.4 WERKINGSKOST

5.5 BESTEDING VAN DE MIDDELEN BINNEN HET
FONDS - STATUS ALS ONDERZOEK IN 2019

Ondanks belangrijke nieuwe inzichten in het afsterven van

motorische zenuwcellen bij patiënten met ALS, blijven de

behandelingsopties voor ALS patiënten beperkt. Reeds sinds 1994

weten we dat riluzole de overleving verlengt met enkele maanden.

Sindsdien zijn er verschillende nieuwe medicamenten onderzocht,

maar helaas toonden deze geen overtuigend positief effect op het

ziekteverloop. Vooral van nieuwe gentherapieën, die in

ontwikkeling zijn voor verschillende erfelijke vormen van ALS, wordt

verwacht dat ze een groot effect kunnen hebben.

Een hart voor ALS vzw is statutair vertegenwoordigd binnen het

fonds. Concreet betekent dit dat de VZW blijvende inspraak heeft

in de bestemming van de verzamelde middelen binnen Het hart voor

ALS Fonds, alsook permanente inzage heeft in de daadwerkelijke

besteding ervan.



5.5.1 WAAROM IS DE WEG NAAR EEN BEHANDELING VOOR ALS ZO LANG?

ALS is een heel complexe ziekte en de weg naar een behandeling wordt bemoeilijkt door een

variabiliteit in de oorzaken, in de ziektepresentatie en in het verloop van de ziekte. De vraag

stelt zich dus of we ALS wel als één ziekte mogen blijven beschouwen. Bij ongeveer 15%

van de patiënten is de oorzaak voor de ziekte terug te vinden in de genen en kennen we de

exacte genmutatie die aan de basis ligt. De laatste jaren wordt er meer en meer ingezet op het

rechtstreeks aanpakken van dergelijke oorzaken met gentherapie. Bij de overige 85% blijft de

oorzaak een mysterie en is het dus veel moeilijker om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Maar zelfs indien we de oorzaak kennen kan de ziekte zich heel verschillend uiten: ze kan starten

met slik- of spraakproblemen of met krachtverlies in een hand of een voet. Ook de snelheid

waarmee het krachtverlies voortschrijdt kan erg wisselend zijn. Deze variabiliteit bemoeilijkt het

uitvoeren van klinische studies.

5.5.2 HET JAAR 2019 IN EEN NOTENDOP

Ook in 2019 is er opnieuw veel vooruitgang geboekt in ons begrip van de wijze waarop

motorneuronen vroegtijdig afsterven bij patiënten met ALS. In 2019 werd opnieuw veel

aandacht besteed aan het C9orf72 gen. Mutaties in C9orf72 bestaan uit een verlenging van

een herhaald motief van 6 letters net voor het gen en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 10%

van alle ALS. Het zou kunnen dat de eiwitten die rechtstreeks vanuit de mutatie gevormd

worden, motorische zenuwcellen beschadigen. Dit jaar verschenen verschillende studies die

verhelderden hoe het stukje foutief DNA, dat normaal niet omgezet wordt in eiwit, toch kan

vertaald worden naar ‘dipeptide repeat proteins’ (kortweg DPRs) 1,2,3

 

Verschillende eiwitten, zoals TDP-43, FUS en DPRs, kunnen klonteren in zenuwcellen van

patiënten met ALS. Deze eiwitten blijken nu een gemeenschappelijke eigenschap

te hebben, namelijk dat ze zich kunnen onttrekken aan hun in water opgeloste

toestand en druppeltjes vormen 4,5,6. Meer en meer wordt gedacht dat dit de eerste

stap is in de eiwitklontering die kenmerkend is voor ALS.



5.5.3 ANTISENSE OLIOGONUCLEOTIDEN (ASOS) VOOR ALS

In de loop van 2019 werden de eerste resultaten van een behandeling met ASOs tegen SOD1

bekendgemaakt. Mutaties in het superoxide dismutase 1 gen (SOD1) veroorzaken zo’n 20% van

de familiale ALS, of dus ongeveer 1-2% van alle ALS. Het SOD1 eiwit is schadelijk voor

motorische zenuwcellen en het verminderen van de productie van dit schadelijke eiwit lijkt dus

een goede manier om de ziekte te bestrijden. Door gebruik te maken van ASOs, die

maandelijks rechtstreeks in het ruggenvocht ingespoten worden, lijkt het mogelijk om de

eiwitvorming te stoppen en hopelijk dus ook het ziekteverloop af te remmen. De resultaten van

een klein aantal patiënten dat behandeld werd met een dosis van 100 mg maandelijks,

suggereren dat de behandeling de achteruitgang kan afremmen of zelfs stopzetten. Intussen

is een grotere fase 3 studie opgestart, waarin deze dosis verder onderzocht wordt. De resultaten

worden ten vroegste verwacht tegen eind 2020.

Een ander belangrijk inzicht dat tot stand kwam in 2019 heeft verband met het eiwit TDP-43. Bij

patiënten met ALS verplaatst het zich uit de celkern. Nu blijkt dat dit aanleiding geeft tot een

daling van stathmin-2 7,8, een eiwit dat een belangrijke rol speelt in de veerkracht van

motorische zenuwcellen. De vraag stelt zich dus of stathmin-2 toedieningen zouden kunnen

helpen om ALS af te remmen.

 

In 2019 werden de resultaten van een grote fase 3 multicenterstudie met Tirasemtiv

gepubliceerd. Het doel van de studie was om aan te tonen dat Tirasemtiv de achteruitgang van

de longfunctie bij patiënten kon afremmen. De studieresultaten konden helaas dit effect niet

aantonen 9. Een ander medicament met een gelijkaardig werkingsmechanisme (Levosimendan)

wordt momenteel nog verder onderzocht.

 

Er zijn er ook verschillende studies met stamcellen lopend, maar er zijn nog geen definitieve

resultaten gekend. Verschillende soorten stamcellen (zoals neuronale stamcellen en

mesenchymale stamcellen) worden uitgetest, en dit met verschillende toedieningsmethoden

(injectie in het ruggenvocht, in het ruggenmerg, in het bloed). Deze toedieningen lijken veilig te

verlopen voor patiënten, maar of ze ook het ziekteverloop kunnen afremmen is nog niet

geweten.



In het ALS onderzoek te Leuven proberen we bij te dragen aan basisonderzoek én aan klinisch

onderzoek met patiënten. We trachten de oorzaken en de mechanismen van

motorneuronsterfte beter te begrijpen, maar we zetten ook in op klinisch onderzoek. Zo

proberen we om de ziekte bij patiënten beter te karakteriseren en om bij te dragen aan de

ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor de ziekte.

 

 

Basisonderzoek

 

In 2019 is het onderzoek dat gebruik maakt van menselijke stamcellen verder uitgebouwd.

Huidcellen worden geherprogrammeerd tot een soort stamcel (“induced pluripotent stem cell”),

die we kunnen omzetten in motorische zenuwcellen, maar ook in allerlei steuncellen voor

zenuwcellen. We konden vaststellen dat het gebruik van energie in motorische zenuwcellen

helemaal anders is dan in stamcellen en we weten dat verstoringen in de energievoorziening

een van de dingen is die kan fout lopen bij ALS 10,11. In onze zoektocht naar factoren die de

ziekte kunnen verergeren of verbeteren vonden we dat het verminderen van het eiwit “Ephrin-

A5” aanleiding gaf tot een toename van de ziekteprogressie in muizen met een SOD1 mutatie

12. Het blokkeren van HDAC (histone deacetylase) kon dan weer de ziekte afremmen in muizen

met verhoogde FUS levels 13. Een verstoring van het transport van en naar de celkern leek

weinig effect te hebben 14. 

 

Om een beter zicht te krijgen op erfelijke oorzaken van ALS en op erfelijke factoren die

bepalen of de ziekte een ernstig of milder verloop kent werd enkele jaren geleden Project

MinE opgestart  (https://www.projectmine.com/nl/country/belgium).  In dit project worden de

genomen (heel de erfelijke code) van duizenden ALS patiënten en controlepersonen bepaald

en geanalyseerd. Als deel van dit project werden er een 500-tal Belgische ALS patiënten en een

250-tal controle personen onderzocht. Momenteel zijn er talloze analyses lopende op deze

data. In de loop van 2019 werden er 2 nieuwe genen gevonden die mogelijk een rol spelen in

ALS, namelijk het GLT8D1 gen 15 en het DNAJC7 gen 16. Er werd ook aangetoond dat variatie

in het NIPA1 gen bijdraagt tot het risico om ALS te krijgen 17 en dat er waarschijnlijk verschillende

risicofactoren tegelijk het risico om ALS te krijgen bepalen 18.

 

 

5.5.4 ONDERZOEK TE LEUVEN



Klinisch onderzoek

 

In 2019 werd in samenwerking met Prof. van Es te Utrecht de Nederlandstalige versie van de

ECAS gevalideerd 19. ECAS, of “Edingburgh cognitive and behavioural ALS screen” is een test

om op te sporen of patiënten met ALS ook begeleidende problemen hebben van

frontotemporale degeneratie. Dit komt voor bij ongeveer 10% van de ALS patiënten en vergt

een aparte aanpak. Nu we goede grenswaarden hebben kan deze test in de klinische praktijk

gebruikt worden. 

 

Neurofilamenten zijn eiwitten die vrijkomen uit beschadigde zenuwcellen en kunnen helpen om

de diagnose van ALS te bevestigen 20. Recent toonden we aan dat de neurofilamenten al

verhoogd zijn bij patiënten met ALS voor de diagnose gesteld wordt 21. Momenteel werken we

aan een studie die zal nagaan of het gebruik van een test met neurofilamentbepaling kan

helpen om de diagnose van ALS in een vroegtijdiger ziektestadium te stellen. De

beschadiging van motorische zenuwcellen bij ALS gaat gepaard met een ontstekingsreactie.

Intussen zijn we er in geslaagd om deze onstekingsreactie betrouwbaar te meten in het

ruggenvocht 22, en om de ontsteking te visualiseren op PET scans van de hersenen 23. Deze

testen zullen toelaten om het verband tussen het afsterven van motorische zenuwcellen en

hersenontsteking verder te bestuderen.

 

In samenwerking met Prof. Dietmar Thal van de dienst pathologie onderzoeken we ook meer en

meer de ziekte in de hersenen en het ruggenmerg van patiënten die overleden zijn aan de

ziekte. Zo konden we aantonen dat bij patiënten met een C9orf72 mutatie er ook

eiwitklontering optreedt in de gebieden die instaan voor de regeling van de slaap 24 en dat

een korte herhaling in het C9orf72 gen ook al geassocieerd kan zijn met ALS 25.

 

Tot slot willen we nog melden dat in november van 2019 TRICALS gelanceerd werd

(https://www.tricals.org/about/).  TRICALS is een groot Europees initiatief waarin patiënten,

patiëntenverenigingen en ALS centra samenwerken met als doel het vinden van nieuwe

behandelingen voor ALS in een stroomversnelling te brengen! Een eerste studie, waarin het

effect van TUDCA wordt uitgetest, is reeds van start gegaan.

 



In 2020 willen we deze onderzoekslijnen verderzetten. Onze visie is dat het belangrijk is de

patiënt centraal te plaatsen zowel in basisonderzoek als in het klinische onderzoek. In het

bijzonder zullen we verder onderzoek verrichten naar de erfelijke factoren in ALS, naar de

mechanismen van motorneuronsterfte en naar betere methoden om de ziekte te meten in

patiënten. In het basisonderzoek gebruiken we steeds vaker ziektemodellen die rechtstreeks

afgeleid zijn van patiënten. Huidcellen van patiënten kunnen we immers herprogrammeren tot

stamcellen en deze kunnen we op hun beurt omvormen tot motorische zenuwcellen, het celtype

dat jaren te vroeg afsterft in ALS. Deze cellen gebruiken we om nieuwe inzichten te verwerven en

nieuwe behandelingen in uit te testen. Momenteel wordt vooral onderzoek verricht op

stamcellijnen van patiënten met gekende erfelijke oorzaak van de ziekte (SOD1, TARDBP, C9orf72

en FUS), maar ook lijnen van patiënten zonder onderliggende genmutatie, met de sporadische

vorm van de ziekte, zijn in de maak. Daarnaast toetsen we onze bevindingen vaak af in hersen-en

ruggenmergstalen, die patiënten geschonken hebben na hun overlijden.

5.5.5 EEN VOORUITBLIK NAAR 2020

5.5.6 HET BELANG VAN FONDSENWERVING

De groei van het ALS onderzoek te Leuven is voor een groot stuk te danken aan de enorme

steun die we van Een hart voor ALS mochten ontvangen. De inkomsten vanuit allerhande

inzamelacties zijn van het grootste belang om het onderzoek draaiende te houden en stapje

voor stapje dichter bij een oplossing voor ALS te komen. 

We willen dan ook ieder van u bedanken voor uw niet aflatende steun voor het ALS onderzoek!

Alle initiatieven zijn erg belangrijk om de ziekte in de kijker te blijven plaatsen en het onderzoek

financieel te steunen.

 

Prof. Dr. Philip Van Damme & Prof. Dr. Ludo Van Den Bosch



Prof Dr Philip Van Damme is als neuroloog gespecialiseerd in ALS. Hij is

coördinator van het neuromusculair referentiecentrum te UZ Leuven en lid

van het labo Neurobiologie aan de KU Leuven en het VIB te Leuven. Hij

combineert de diagnostiek en behandeling van ALS patiënten met

wetenschappelijk en klinisch onderzoek

Prof Dr Ludo Van Den Bosch is hoofd van het Labo Neurobiologie aan

de KU Leuven en het VIB te Leuven. Hij verricht onderzoek naar de

moleculaire mechanismen van motorneuronsterfte bij ALS.



6. FINANCIEEL
OVERZICHT

enerzijds de giften in het Hart voor ALS Fonds aan de KU Leuven, 

anderzijds de fondsen verzameld door de vzw (inkomsten eigen

activiteiten, inkomsten webshop en verkoop gadgets, etc…). 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de periode van 1 januari 2019 tot en

met 31 december 2019. 

 

De fondsen verzameld door Een hart voor ALS zijn tweeërlei:

 

De fondsen opgebouwd in het Hart voor ALS Fonds bestaan dus

enerzijds uit de rechtstreekse giften in het fonds en anderzijds uit

giften van de vzw.

6.1 TOELICHTING

6.2 DE CIJFERS

6.2.1 RESULTATEN HART VOOR ALS FONDS (KU LEUVEN)

In de periode 01-01-2019 tot en met 31-12-2019  werd  in het Hart voor

ALS Fonds in totaal 98.908,76 € aan giften ontvangen (inclusief de

giften van uit Een hart voor ALS vzw).

6.2.2 RESULTATEN VZW: INTERNE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen op ten hoogste één jaar: 

- Handelsvorderingen

- Overige vorderingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

 

0,00

27 885,03

16 836,10

15 469,85

1 366,25

10 065,92

983,01



PASSIVA

Eigen vermogen

Schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen

 

18 597,47

9 287,56

3 402,56

5 885,00

6.2.3 RESULTATEN VZW: RESULTATENREKENING

Bedrijfskosten

Aankoop goederen doorverkoop            

Verzekeringen                           

Vervoerkosten derden                    

Uitgaande giften                        

Kantoorbenodigdheden                    

Erelonen boekhouding                    

Documentatie-abonnementen               

Beroepsbijdragen-lidgelden              

Kosten verkoopkanalen                       

Kosten website/hosting                  

Relatiegeschenken                       

Dienstverlening - Administratie         

Kosten marketing - algemeen             

Kosten marketing - events               

Kosten events - diverse

Kosten Post                             

Sabam 

Financiële kosten       

Uitzonderlijke kosten                       

         

 18 970,53

774,92

 16,55

   78 066,30

  2 703,20

 1 789,56

1 104,13

 100,00

 19,87

 1 327,14

 229,78

  1 150,50

 4 288,41

 5 287,51

 1 433,12

 63,70

105,12

139,16

693,88

 

Bedrijfsopbrengsten

Omzet      

Giften                           

Sponsoring en publiciteit 

OMC Hotelovernachtingen    

Financiële opbrengsten                         

                 

         

51 574,30

62 932,55

6 569,08

975,00

0,40

 

Bedrijfsresultaat                                    3 787,95  



7. EEN BLIK OP 2020

Ook in 2020 zal Een hart voor ALS onvermoeibaar inspanningen blijven doen om ALS onder de

aandacht te brengen en aan de broodnodige fundraising te doen om het wetenschappelijk

onderzoek naar ALS te ondersteunen. 

Naast de organisatie van de jaarlijks terugkerende acties, zoals de verkoop van Paas- en

Sinterklaaschocolade bij bedrijven, de inrichting van het motortreffen Motoren tegen ALS, de

verkoop van truffels en geschenken tijdens de Eindejaarsperiode, zal Een hart voor

ALS zoveel mogelijk particulieren, verenigingen en bedrijven aanmoedigen om zelf acties te

organiseren om het wetenschappelijk onderzoek naar ALS een duwtje in de rug te geven. Een

hart voor ALS biedt ondersteuning door het geven van advies, tips en promotiemateriaal en

het maken van reclame voor de acties via diverse communicatiekanalen. 

 

7.1 ACTIVITEITEN

In de loop van 2020 zal de website van Een hart voor ALS in een volledig nieuw jasje worden

gestoken waarbij onze focus - de fondsenwerving ter bevordering van het wetenschappelijk

onderzoek naar ALS  - nog meer in de verf zal worden gezet. 

 

Tegelijkertijd zullen onze brochures en ander materiaal ter promotie van het wetenschappelijk

onderzoek naar ALS, worden opgefrist met een nieuwe look & feel. 

 

7.2 WEBSITE & HUISSTIJL



1. Cheng W, Wang S, Zhang Z, et al. CRISPR-Cas9 Screens Identify the RNA Helicase DDX3X as a Repressor of
C9ORF72 (GGGGCC)n Repeat-Associated Non-AUG Translation. Neuron 2019; 104(5): 885-98 e8.
 
2. Goodman LD, Prudencio M, Kramer NJ, et al. Toxic expanded GGGGCC repeat transcription is mediated by
the PAF1 complex in C9orf72-associated FTD. Nat Neurosci 2019; 22(6): 863-74.
 
3. Yamada SB, Gendron TF, Niccoli T, et al. RPS25 is required for efficient RAN translation of C9orf72 and
other neurodegenerative disease-associated nucleotide repeats. Nat Neurosci 2019; 22(9): 1383-8.
 
4. Mann JR, Gleixner AM, Mauna JC, et al. RNA Binding Antagonizes Neurotoxic Phase Transitions of TDP-43.
Neuron 2019; 102(2): 321-38 e8.
 
5. Gasset-Rosa F, Lu S, Yu H, et al. Cytoplasmic TDP-43 De-mixing Independent of Stress Granules Drives
Inhibition of Nuclear Import, Loss of Nuclear TDP-43, and Cell Death. Neuron 2019; 102(2): 339-57 e7.
 
6. White MR, Mitrea DM, Zhang P, et al. C9orf72 Poly(PR) Dipeptide Repeats Disturb Biomolecular Phase
Separation and Disrupt Nucleolar Function. Molecular cell 2019; 74(4): 713-28 e6.
 
7. Melamed Z, Lopez-Erauskin J, Baughn MW, et al. Premature polyadenylation-mediated loss of stathmin-2 is
a hallmark of TDP-43-dependent neurodegeneration. Nat Neurosci 2019; 22(2): 180-90.
 
8. Klim JR, Williams LA, Limone F, et al. ALS-implicated protein TDP-43 sustains levels of STMN2, a mediator of
motor neuron growth and repair. Nat Neurosci 2019; 22(2): 167-79.
 
9. Shefner JM, Cudkowicz ME, Hardiman O, et al. A phase III trial of tirasemtiv as a potential treatment for
amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration 2019; 0(0): 1-11.
 
10. Vandoorne T, Veys K, Guo W, et al. Differentiation but not ALS mutations in FUS rewires motor neuron
metabolism. Nature communications 2019; 10(1): 4147.
 
11. Vandoorne T, De Bock K, Van Den Bosch L. Energy metabolism in ALS: an underappreciated opportunity?
Acta Neuropathol 2018; 135(4): 489-509.
 
12. Rue L, Oeckl P, Timmers M, et al. Reduction of ephrin-A5 aggravates disease progression in amyotrophic
lateral sclerosis. Acta neuropathologica communications 2019; 7(1): 114.
 
13. Rossaert E, Pollari E, Jaspers T, et al. Restoration of histone acetylation ameliorates disease and metabolic
abnormalities in a FUS mouse model. Acta neuropathologica communications 2019; 7(1): 107.
 
14. Vanneste J, Vercruysse T, Boeynaems S, et al. C9orf72-generated poly-GR and poly-PR do not directly
interfere with nucleocytoplasmic transport. Scientific reports 2019; 9(1): 15728.
 
15. Cooper-Knock J, Moll T, Ramesh T, et al. Mutations in the Glycosyltransferase Domain of GLT8D1 Are
Associated with Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis. Cell reports 2019; 26(9): 2298-306 e5.
 
16. Farhan SMK, Howrigan DP, Abbott LE, et al. Exome sequencing in amyotrophic lateral sclerosis implicates a
novel gene, DNAJC7, encoding a heat-shock protein. Nat Neurosci 2019; 22(12): 1966-74.
 
17. Tazelaar GHP, Dekker AM, van Vugt J, et al. Association of NIPA1 repeat expansions with amyotrophic lateral
sclerosis in a large international cohort. Neurobiol Aging 2019; 74: 234 e9- e15.
 
18. Bandres-Ciga S, Noyce AJ, Hemani G, et al. Shared polygenic risk and causal inferences in amyotrophic
lateral sclerosis. Ann Neurol 2019; 85(4): 470-81.
 
19. Bakker LA, Schroder CD, Spreij LA, et al. Derivation of norms for the Dutch version of the Edinburgh
cognitive and behavioral ALS screen. Amyotrophic lateral sclerosis & frontotemporal degeneration 2019; 20(1-
2): 19-27.
 
20. Gille B, De Schaepdryver M, Goossens J, et al. Serum neurofilament light chain levels as a marker of upper
motor neuron degeneration in patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. Neuropathol Appl Neurobiol 2018.
 

8. BIJLAGESECTIE
8.1 REFERENTIES



21. De Schaepdryver M, Goossens J, De Meyer S, et al. Serum neurofilament heavy chains as early marker of
motor neuron degeneration. Annals of clinical and translational neurology 2019; 6(10): 1971-9.
 
22. Gille B, De Schaepdryver M, Dedeene L, et al. Inflammatory markers in cerebrospinal fluid: independent
prognostic biomarkers in amyotrophic lateral sclerosis? J Neurol Neurosurg Psychiatry 2019; 90(12): 1338-46.
 
23. Van Weehaeghe D, Van Schoor E, De Vocht J, et al. TSPO versus P2X7 as target for neuroinflammation -
an in vitro and in vivo study. J Nucl Med 2019.
 
24. Dedeene L, Van Schoor E, Vandenberghe R, Van Damme P, Poesen K, Thal DR. Circadian sleep/wake-
associated cells show dipeptide repeat protein aggregates in C9orf72-related ALS and FTLD cases. Acta
neuropathologica communications 2019; 7(1): 189.
 
25. Dedeene L, Van Schoor E, Race V, et al. An ALS case with 38 (G4C2)-repeats in the C9orf72 gene shows
TDP-43 and sparse dipeptide repeat protein pathology. Acta Neuropathol 2019; 137(5): 855-8.
 
 



Verantwoordelijke Uitgever: 

Een hart voor ALS vzw

Meerskant 2a

9270 Laarne

+32 (0)9 356 74 24

info@eenhartvoorals.be 

www.eenhartvoorals.be

BTW BE 0848.331.118

RPR Gent (afdeling Dendermonde)


