PERSBERICHT
Nieuwe website Stichting ALS Nederland blinkt uit in effectieve en interactieve communicatie met
diverse doelgroep .
Den Haag, 31 maart 2014 – Stichting ALS Nederland lanceert vandaag haar nieuwe website. Een
mooi, effectief en interactief ontwerp van reclamebureau Publicis dat o.a. verantwoordelijk is voor
de ontwikkeling van de veelvuldig bekroonde awareness campagne ‘ik ben inmiddels overleden’. Het
succes van deze campagne heeft een duidelijke informatievraag losgemaakt bij een groot publiek.
Echter ook de diversiteit in doelgroepen - waarop Stichting ALS Nederland zich richt - vraagt om een
duidelijke, makkelijk toegankelijke, gesegmenteerde en vooral interactieve wijze van informeren die
zeker terug te vinden op de nieuwe website www.als.nl , die betrouwbaar gehost wordt door onze
partner LeaseWeb.

Stichting ALS Nederland hecht enorm belang aan heldere en actuele communicatie met haar
achterban. Deze motivatie is zichtbaar in het ontwerp van de website v.w.b. navigatie, zoeksnelheid,
cross-communicatie met het ALS Centrum en andere belangrijke stakeholders. Reclamebureau
Publicis creëert hiermee een medium dat toegankelijk is, de ernst van deze genadeloze dodelijke
ziekte verduidelijkt en waar het gevoel van verbondenheid en vechtlust draagvlak krijgt. www.als.nl
is een innovatieve en helaas noodzakelijke aanvulling in onze strijd tegen ALS.
De meest belangrijke doelen krijgen een prominente plaats op deze moderne website:
a. Informatievoorziening – zowel voor patiënten, familie, donateurs, zorgverleners, media en
overige belangstellenden.
b. Doneren- in middelen, geld of tijd
c. Activatie – kom in actie, organiseer een evenement
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze vernieuwde website nog sneller, toegankelijker en
duidelijker de ernst van deze genadeloze ziekte kunnen toelichten.
Neem direct een kijkje op www.als.nl en ervaar het zelf. We staan open voor uw mening, tips en
adviezen, laat het ons weten via info@als.nl.

___________________________________________________________________________
Voor meer informatie –kunt u contact opnemen, telefoon (088-6660333) of e-mail (info@als.nl)
ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose

ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Door het
langzaam afsterven van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de
ziekte tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk.
Patiënten overlijden gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de
ademhalingsspieren.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – slechts 5% van de gevallen is familiair (waarbij
in slechts 30% van de gevallen genenonderzoek mogelijk is). ALS komt in de hele wereld met dezelfde
frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte (in Nederland rond
de 500 per jaar).
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