
De aanmeldingen voor de derde editie 
van A Local Swim Westland zijn bijzonder 
snel gegaan. Daarom is besloten om de 
inschrijving twee maanden eerder te sluiten 
dan voorgaande edities.  Alleen voor de 
jeugd tot 15 jaar is inschrijving nog mogelijk 
tot 15 juli. 

Maar liefst 700 mensen springen straks 
De Lee in om iets te betekenen in het 
onderzoek naar ALS. De organisatie is al 
druk in voorbereiding om alles goed te laten 
verlopen op 11 augustus a.s. Maar hoe staat 
het nu met het onderzoek? 

Er worden steeds meer genen ontdekt 
die een rol spelen bij ALS. Voor patiënten 
is die vooruitgang helaas nog nauwelijks 
zichtbaar. De echte doorbraak moet 
nog gaan komen maar nu hopen de 
onderzoekers de vruchten te gaan 
plukken van alle opgedane kennis. Er 
lopen verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken die mede worden ge� nancierd 
door acties zoals A Local Swim Westland. 
Een belangrijke is het PAN onderzoek 
dat iedere ALS patiënt in Nederland al 13 
jaar een uitgebreide vragenlijst voorlegt. 
Naast de patiënt vult ook een gezond 
persoon uit dezelfde huisartsenpraktijk van 
hetzelfde geslacht en dezelfde lee� ijd deze 
vragenlijst in. Sinds enkele jaren doen ook 
Italië, Engeland en Duitsland mee en is dit 
uitgegroeid tot de grootste ALS database 
ter wereld die al diverse risicofactoren 
hee�  gedistilleerd zoals het oplopen van 
meerdere hersenschuddingen en een 
snellere stofwisseling. 

Festival 
voor ALS
In het weekend van 6 en 7 juli vindt het 
Bier & Burgers festival plaats op het plein 
voor Bar de Promenade in ’s-Gravenzande. 
Met gezellige muziek, de welbekende 
burgers en heerlijke drankjes. 
De opbrengst is voor ALS. Kom je ook? 
(handig om even te reserveren, dit kan via 
info@westlanderbier.nl)

Helaas weet Judith Jacobs maar al te goed 
waarom het zo belangrijk is dat A Local 
Swim Westland georganiseerd wordt. Haar 
zus Cynthia Jacobs kreeg eind juli 2016 
op 35 jarige leeftijd de diagnose ALS en 
overleed binnen zes maanden. 

Judith (38 jaar): “Ga maar even zitten zei 
mijn zwager toen ik hem belde voor de 
uitslag. Je zus hee�  ALS.” Aan mijn reactie 
begreep hij dat het niet echt tot me 
doordrong. “Je weet denk ik niet echt wat 
het is” vervolgde hij, “Je zus hee�  nog 3 tot 
5 jaar te leven”. Uiteindelijk bleek het veel 
korter te zijn.  
“Het was me al opgevallen dat Cynthia 
nasaal sprak. Haar oudste zoontje was 
toen 3,5 jaar en ze had een tweeling van 
bijna een jaar dus best druk zo met het 
jonge gezin. Ik dacht dat ze wat vermoeid 
was. Achteraf had Cynthia zelf volop 
gegoogeld en vermoedde ze al dat ze ALS 
had maar ze sprak het niet uit. Eind juli 
kwam de diagnose ALS. Het overkwam 
haar maar het voelde alsof ik het zelf had, 
zo’n verpletterde dreun kregen we. We 
scheelden maar 14 maanden, deden als 
kinderen al alles samen. We waren het 
grappige duo Dexter & Didi, en twee handen 
op 1 buik. Het ergste vond ik de periode dat 

de communicatie wegviel. Ik vond het heel 
erg dat ik Cynthia niet meer kon verstaan. 
Zij kreeg toen ook al direct slijmproblemen. 
Ze zag andere moeders die hun kinderen 
optilden en zij kon het niet meer. Dat was 
erg hard. Al snel werden ook haar benen 
slapper en toen het gezin een keer met 
de kinderen naar Blijdorp ging zakte ze er 
bijna doorheen. Cynthia werkte al jaren bij 

PRIVA in De Lier als so� ware architect en 
had het erg naar haar zin. Met sommige 
collega’s was ze ook bevriend. Ze hee�  nog 
meegekregen dat directie en medewerkers 
een actie hadden opgezet ten bate van ALS 
maar ze kon helaas zelf niet meer aanwezig 
zijn tijdens de chequeoverhandiging. 
Iedere dag denk ik aan haar en dan heb 
ik toch ook op een bepaalde manier een 
dankbaar gevoel. Omdat ze me ook in 
een vreselijke periode toeliet. Als een 
vanzelfsprekend en natuurlijk proces 
mocht ik zorgtaken waarnemen. Ik heb ook 
enorme bewondering voor haar. Ondanks 
het verdriet van de a� akeling heb ik ook 
een positieve zus gezien. Ze accepteerde 
het als het niet goed ging. Zolang het kon 
hebben we samen veel gepuzzeld. Haar 
overlijden kwam voor mij toch onverwacht 
en was binnen zes maanden na de diagnose, 
21 januari 2017. Het zwemevenement op 
11 augustus a.s. in De Lier is zo belangrijk 
om onderzoek naar deze rotziekte te 
continueren. 
Of om te zorgen voor voorzieningen en 
voorlichting aan patiënten. Het moet vooral 
komen van dit soort evenementen. Sponsor 
een zwemmer, groot of klein, alles is erg 
welkom!

Judith Jacobs: 

‘Alles in strijd tegen ALS is waardevol.’

Judith Jacobs 

Wilt u een zwemmer 
een duwtje 

in de rug geven 
door te sponsoren?

Ga dan naar 
de actiewebsite

 
www.alocalswimwestland.nl

Verder zijn wetenschappers bezig met 
het onderzoeken van het ziekteproces 
om vervolgens een adequate behandeling 
te kunnen ontwikkelen. Daar is project 
MinE een mooi voorbeeld van. Het is in 
Nederland gestart en inmiddels doen 
er 15 landen aan mee. Van bijna 10.000 
patiënten is het DNA in kaart gebracht. 
Door naar genetische verschillen te zoeken 
met gezonde controlepersonen zijn er tot 
nu toe zo’n twintig genen gevonden met 
afwijkingen die direct leiden tot ALS. Van 
nog eens twintig genen is bekend dat die 
het risico op ALS verhogen. Sinds project 
MinE van start is gegaan vinden ze jaarlijks 
drie tot vijf nieuwe genen. Die gevonden 
genen geven meer inzicht in het proces van 
ophoping van eiwit in de zenuwcellen. Deze 
ophoping, die kenmerkend is voor ALS, 
leidt tot de dood van die cellen waardoor 
spieren niet meer worden aangestuurd. 
Wetenschappers kunnen  dankzij deze 
moleculair biologische inzichten de 
onderliggende processen van ALS steeds 
beter begrijpen waardoor ze gerichter 
medicijnen kunnen ontwikkelen en deze in 
het laboratorium testen.  Aangezien bij ALS 
patiënten de oorzaak verschillend kan zijn 
zal er nooit een algemene therapie komen 
maar een behandeling op maat. Zolang men 
de ziekte niet kan genezen is het belangrijk 
dat de kwaliteit van leven van patiënten zo 
goed mogelijk is.  
700 deelnemers zwemmen ieder met hun 
eigen motivatie voor ALS. Gee�  u ze een 
duwtje in de rug door ze te sponsoren? 

700 zwemmers 
3e editie A Local Swim Westland  


