Persbericht
Drukke tijden voor Stichting ALS Nederland
Amsterdam, 12 juni 2010. Aankomend weekend wordt een druk weekend voor Stichting ALS
Nederland. Vrijdag a.s. namelijk zal penningmeester en tevens ALS patiënt Weert-Jan Weerts de
Euronext beurs openen door middel van het luiden van de beursgong. Op zaterdag en zondag wordt
op 15 verschillende plaatsen in Nederland het evenement “Trap ALS de Wereld uit” gehouden. 21
juni is officieel Wereld ALS Dag is maar dit jaar is gekozen om dit op zondag 20 juni te vieren.
De zeer ernstige ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de
spieren aansturen. ALS is progressief van aard en het uitvallen van de ademhalingsspieren is vaak de
oorzaak van het overlijden van de patiënt. Hoe snel dat gaat verschilt van persoon tot persoon, maar
de gemiddelde levensverwachting van een ALS patiënt, na het stellen van de diagnose, is gemiddeld
3 jaar.
Beursgong
Het luiden van de gong is een oude traditie die twee jaar geleden weer op de Amsterdamse beurs
werd ingevoerd door NYSE Euronext. In het karakteristieke beursgebouw aan Beursplein 5 wordt elke
ochtend om stipt 9 uur de handel met een gongslag geopend door iemand die van belang is voor de
Nederlandse economie. Op donderdag 18 juni valt deze eer te beurt aan Weert-Jan Weerts. Deze
voormalig manager van een beleggingsfonds is sinds enige jaren penningmeester van Stichting ALS.
Weerts vond het uitermate belangrijk dat er een patiënt in het bestuur zou zitten die het beleid
mede vorm geeft. Daarmee, en met zijn financiële achtergrond, levert hij een waardevolle bijdrage
aan deze stichting.
Trap ALS de wereld uit
Op zaterdag 19 en zondag 20 juni vindt al weer de 5e editie van het evenement “Trap ALS de wereld
uit” plaats. Op 15 plaatsen in Nederland wordt er gefietst voor het goede doel. De organisatie is in
handen van locale vrijwilligers waardoor ieder evenement zijn eigen programma heeft. Met dit
evenement hoopt de Stichting zo veel mogelijk geld op te halen, waarbij de gehele opbrengst gaat
naar het ALS Centrum, een unieke samenwerking tussen drie academische ziekenhuizen (AMC, UMC
Utrecht en Radboud Nijmegen), onder leiding van Professor L.H. van den Berg. Dit centrum staat
voor onderzoek, kennis, snelle diagnose, behandeling en internationale samenwerking.
Wereld ALS Dag
Zondag 20 juni wordt Wereld ALS Dag gevierd. Stichting ALS Nederland nodigt dit jaar patiënten en
hun familie uit voor een prachtige boottocht door de Amsterdamse wateren met de Ms. J. Henri
Dunant. Wereld ALS Dag is bij uitstek bedoeld om patiënten de gelegenheid te geven zich te
omringen met lotgenoten, die begrijpen wat ALS met je doet, maar ook om familie en naasten
dichterbij elkaar te brengen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.stichting-als.nl.
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