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Stichting ALS Nederland lanceert nieuw campagne-gezicht 40-jarige Oscar Wagner
Den Haag, 23 februari 2016
Vandaag lanceert Stichting ALS Nederland een nieuw gezicht in haar campagne ‘Ga door met mijn
strijd’. Oscar Wagner verloor op 24 december 2015 op 40-jarige leeftijd zijn strijd tegen de dodelijke
zenuw-spierziekte ALS. Via posters in het hele land roept Oscar mensen op om door te gaan met zijn
strijd door middel van een donatie aan Stichting ALS Nederland, zodat een oorzaak en een medicijn
gevonden kan worden.
Ga door met mijn strijd
Na de confronterende campagne ‘Ik ben inmiddels overleden’ startte Stichting ALS Nederland in
2014 de vervolgcampagne ‘Ga door met mijn strijd’. In beide campagnes roepen overleden ALSpatiënten het Nederlandse publiek op om te doneren of om in actie te komen voor ALS. Zo ook
Oscar Wagner uit Den Helder, het 40-jarige nieuwe gezicht van de campagne. Want ook voor Oscar
is er helaas geen medicijn geweest om hem te redden.
In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan ALS. Jaarlijks komen daar 500 patiënten bij maar
overlijden er ook weer 500 mensen aan de gevolgen van deze ziekte. Daarom blijft Stichting ALS
Nederland doorgaan met campagne voeren.
De campagne met Oscar is vanaf vandaag te zien op posters door heel Nederland, maar Oscar kan
ook gevolgd worden via zijn Twitteraccount @OscarWagnr ! Daarnaast zal Stichting ALS Nederland
via de verschillende media aandacht vragen voor Oscar, zijn mede ALS-patiënten en de strijd tegen
deze genadeloze ziekte.
Doneren of in actie komen
Hoewel er in het hele land heel veel acties op touw gezet worden en er veel geld wordt ingezameld,
is er nog steeds geen oorzaak en medicijn voor ALS gevonden en overlijden alle patiënten. Om een
oorzaak te vinden voor deze ziekte is nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig en dat kost geld.
Daarom blijft de stichting middels de overleden patiënten oproepen mee te helpen om ALS definitief
van de kaart te krijgen.
Voor mensen die willen helpen om ALS van de kaart te krijgen biedt Stichting ALS Nederland naast
verschillende donatiemogelijkheden, ook een speciaal actieplatform op www.alsacties.nl waar men
heel gemakkelijk online een actie voor ALS kan aanmaken en donateurs kan werven.
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Noot voor de redactie
ALS
Wereldwijd hebben meer dan 300.000 mensen ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Dit is een
progressieve dodelijke spierziekte. Over de oorzaak van ALS is weinig bekend en een behandeling
bestaat nog niet. Na diagnose hebben patiënten gemiddeld nog maar drie jaar te leven. Zie ook het
filmpje Wat is ALS? op www.als.nl
Contact
Voor meer informatie over dit persbericht of voor het opvragen van campagnemateriaal kunt u
contact opnemen met Stichting ALS Nederland.
info@als.nl
+ 31 (0)88 6660333
www.als.nl

