ALS fondsenwervende campagne 2021
‘Geen tijd te verliezen’ - bijlage

___________________________________________________
Quotes nabestaanden:
Astrid (41) uit Schagerbrug. “M’n broer Oscar is 38 als hij wat aan z’n handen krijgt. Het lukt
‘m niet om een partytent op de zetten. Dan ga je googelen en het ergste scenario blijkt het te
zijn: ALS. Als ik in een rolstoel kom, moeten ze me een spuitje geven, zegt ie. Op z’n veertigste
ligt hij in een kist. M’n broer had maar twee jaar ALS.”
Faina (57) uit Almere-Buiten. “Zomer 2015 krijgt m’n moeder slikproblemen. Als ze hoort dat
ze ALS heeft, wil ze meteen euthanasie. Ik heb gevraagd nog haar verjaardag te vieren. De 27
e december blijft ze in het ziekenhuis. Met oudjaar, heb ik haar vastgehouden en verteld
hoeveel ik van haar hou en tijdens het wassen is ze overleden. M’n moeder had maar 3
maanden ALS.”
Annemieke (51) uit De Meern. "In 2014 is m’n vrouw Ineke op d’r werk aan het dollen en valt
neer. Naar de neuroloog, ik hoef niet mee. Pas de volgende ochtend vertelt ze het: ALS. D’r
bergschoenen staan altijd in de gang. Een stok erbij, daarna een rollator, scootmobiel. Ik zie d’r
nog zo zitten op d’r stoeltje onder de douche… Dan ligt ze opgebaard op de graszoden. Mijn
vrouw had maar twee jaar ALS.”
Daan (26) uit Rotterdam. "In 2015 merkt m’n vader Erik dat z’n linkerkuit wat dunner is dan z’n
rechter. Het blijkt ALS. Hij krijgt een rollatortje, een elektrische rolstoel. D’r komen spullen
binnen voor het volgende wat uit kan vallen. Verschrikkelijk, maar hij vindt dat het ‘m meer
vrijheid geeft. Hij gaat zo snel achteruit, alles behalve z’n hoofd. Dan moet hij een stoma en bij
de operatie gaat het fout. M’n vader had maar 3 jaar ALS.”
Dixie (16) uit Oosthuizen. "Ik ben zeven als m’n opa Theo moeite krijgt om dingen vast te
pakken. Het is ALS. Dan krijgt hij last met ademen en met lopen. Eerst ligt hij nog boven,
uiteindelijk in de woonkamer. Hij zegt tegen me: herdenk me als opa, niet als een ziek man. M’n
opa is m’n alles. Ik draag nog steeds zijn trui. Ik ben 11 als hij overlijdt. M’n opa had maar vier
jaar ALS.”
Marjan (50+) uit Helmond. "Mijn zoon Nicky kan op een gegeven moment kleine spullen niet
meer vasthouden. Hij is dan 29. Na een jaar komt de diagnose: ALS. Hij heeft twee dochters,
z’n jongste, een baby nog, kan hij niet voelen, durft hij niet vast te pakken. Dan laat z’n lichaam
hem in de steek, hij is op. Mijn zoon had maar drie jaar ALS.”
Julia (14) uit Baarn. “In 2014 krijgt m’n vader Pascal spraakproblemen en een slepend been.
Het blijkt ALS. Ik weet amper wat de ziekte inhoudt en hoop dat hij beter wordt. Na tweeënhalf
jaar overlijdt hij. M'n vader had maar tweeënhalf jaar ALS".
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