
P E R S B E R I C H T  

Behandeling ALS weer een stapje dichterbij dankzij steun Postcode Loterij  
 

Den Haag, 14 april 2022 – Voor de dodelijke zenuw/spierziekte ALS is dringend een oplossing 

nodig. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling is de enige manier om ALS de 

wereld uit te helpen. TRICALS is het grootste Europese onderzoeksinitiatief om een behandeling 

voor ALS, en de aanverwante ziektes PSMA en PLS, te vinden. Het uiteindelijke doel van TRICALS is 

om samen een wereld te creëren zonder deze ziektes. Dankzij een bijdrage van €900.000 van de 

Nationale Postcode Loterij aan Stichting ALS Nederland ontvangt TRICALS extra financiële steun 

voor het onderzoek.  

 

Een behandeling voor ALS  

Het doel van TRICALS is om door wereldwijde samenwerking sneller nieuwe en effectieve 

behandelingen te vinden, bijvoorbeeld door het delen van onderzoeksgegevens. Door op grote 

schaal internationaal samen te werken zorgt TRICALS er niet alleen voor dat het onderzoek beter op 

elkaar is afgestemd, maar ook dat al het onderzoek elkaar versterkt.  

Klinische studies toegankelijk maken 

Momenteel is het niet voor iedereen met ALS, PSMA en PLS  mogelijk om deel te nemen aan 

klinische studies naar de oorzaak en behandeling van de ziekte, terwijl de bereidheid voor deelname 

juist vaak groot is. TRICALS wil de selectieprocedure voor klinische studies anders inrichten en 

daarmee toegankelijker maken voor iedereen met ALS, PSMA en PLS. Dit doen ze door bijvoorbeeld 

gebruik te maken van computermodel om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor deelname. 

Hierdoor kan in sommige gevallen het aantal mensen dat in aanmerking komt om mee te doen 

vervijfvoudigen.  

Internationale samenwerking 

Experts van toponderzoekscentra, waar ook het ALS Centrum Nederland onder valt, werken hierbij 

samen met patiëntenorganisaties, fondsenwervers en farmaceutische bedrijven. Leonard van den 

Berg, voorzitter van TRICALS en coördinator van het ALS Centrum Nederland, geeft aan: “We hebben 

ontzettend veel ideeën, maar wat er ontbreekt is geld. Dit bedrag is een hele mooie stimulans voor 

het onderzoek, omdat we wereldwijd zo snel mogelijk een behandeling willen vinden voor ALS.” 

 

Overhandiging cheque  

Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland, overhandigde de cheque van €900.000 aan 

Leonard van den Berg, voorzitter van TRICALS, en Michiel Scheeren, deelnemend patiënt aan 

TRICALS. “Dit is natuurlijk een waanzinnig bedrag. Zeker ook omdat de overheid niets doet en vrijwel 

alle steun komt van particulieren en bedrijven.”, benadrukt Michiel Scheeren, “Dit bedrag van de 

deelnemers van de Nationale Postcode Loterij ontvangen is daarom fantastisch.”  

----------------------------------------------------------------------------------------------   

Noot voor de redactie:  

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Frederique Kram, Manager 

Marketing, Communicatie en Fondsenwerving van Stichting ALS Nederland,  f.kram@als.nl, 06-

40176172.  

Over ALS  

De klok tikt. Er is dringend een medicijn nodig voor ALS. Bij ALS (amyotrofische laterale sclerose) 
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vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot 

vijf jaar. In Nederland leven zo’n 1.500 mensen met ALS, of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. 

Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500. Stichting ALS Nederland 

financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS, PSMA en PLS. 

Patiënten is maar weinig tijd gegund. Daarom zet de Stichting zich ook in voor een betere kwaliteit 

van zorg en leven van patiënten en hun naasten. Het noodzakelijke onderzoek is afhankelijk van 

donaties. Geen tijd te verliezen. www.als.nl  

Over Stichting ALS Nederland  

Het doel van Stichting ALS Nederland is het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de 

oorzaak, genezing en behandeling van ALS. Daarnaast heeft de stichting als doel om meer steun voor 

patiënten en naasten te creëren en de naamsbekendheid van ALS te vergroten. Stichting ALS 

Nederland opereert landelijk en werkt nauw samen met ALS Patients Connected (patiëntenplatform) 

en het ALS Centrum (verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling). De stichting is bekend van 

onder meer de spraakmakende ‘Ik ben inmiddels overleden’ campagne, de Amsterdam City Swim, 

de Ice Bucket Challenge en de Tour du ALS.    
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