PERSBERICHT
Eric Nolet algemeen directeur Stichting ALS Nederland
Amsterdam, 15 juni 2011 – Op 15 juni start Eric Nolet als Algemeen Directeur van Stichting
ALS Nederland, de koepelorganisatie die zich inzet voor het stimuleren van onderzoek naar
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en het verbeteren van de kwaliteit van leven van
patiënten die aan deze ziekte lijden.
Eric Nolet (1954) begon zijn carrière in het bedrijfsleven, werkte 20 jaar als ondernemer en
verdiende zijn sporen in de ouderenzorg. Met een grote maatschappelijke betrokkenheid en
een stevige track record als vrijwilliger in de sport, de zorg en diverse service clubs, is hij een
waardevolle aanvulling voor Stichting ALS Nederland.
Stichting ALS Nederland is in 2005 opgericht uit een fusie van drie organisaties: Stichting ALS
Onderzoeksfonds, Stichting Valscherm en de Stichting ALS Centrum Nederland. Met een
hechte patiëntenbasis is de Stichting snel gegroeid. Met Eric Nolet hoopt de organisatie door
te groeien naar de volgende fase, met een grotere bekendheid van de ziekte en een
draagvlak dat zich vertaalt in meer aandacht van wetenschap, farmacie en politiek om een
oplossing te vinden voor deze ongeneeslijke ziekte, die in gemiddeld drie jaar leidt tot de
dood.
Eric Nolet zegt over zijn nieuwe functie: ‘De ziekte ALS is zo onherroepelijk, ingrijpend en
mensonterend dat dit in deze tijd van welvaart en voorspoed eigenlijk niet uit te leggen is. De
noodzaak tot intensiever onderzoek naar de oorzaak en behandeling moet gezien de ernst
van de ziekte alle prioriteit krijgen. Ik vind het een eer om hieraan bij te mogen dragen.’
Marguerite Soeteman – Reijnen, voorzitter Bestuur Stichting ALS Nederland: ‘Slechts met
samenwerking en focus kunnen wij onze doelstellingen behalen. In Eric hebben wij de
gedreven manager gevonden die de benodigde bruggen kan slaan op basis van zijn warme
persoonlijkheid en zijn ervaring in de profit en non-profit wereld’.
Nolet volgt als Algemeen Directeur Emilie van Rappard op, die de functie ad-interim
bekleedde.
___________________________________________________________________________
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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 125.000 mensen aan de ziekte (in
Nederland rond de 450 elk jaar).
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