
Westland is een 
belangrijke schakel 
Wat heeft iedereen in 2018 genoten van de 3e 
editie van A Local Swim Westland. Maar liefst 
700 deelnemers sprongen het water in om geld 
bij elkaar te zwemmen voor onderzoek naar de 
zenuw-spierziekte ALS. Het was prachtig weer 
en duizenden mensen aan de kades klapten en 
juichten om familie, vrienden of bekenden aan te 
moedigen. Het was magisch! Westland was groot 
in saamhorigheid, gezelligheid en sportiviteit. 

Inmiddels is de organisatie voor 15 augustus 
alweer in volle gang. Gezamenlijk gaan we de 
schouders eronder zetten voor deze 4e editie! We 
hopen dat het weer net zo’n mooie dag en succes 
zal worden als de voorgaande edities.   
De geweldige opbrengst van 2018 en voorgaande 
zwemedities levert zowel een wezenlijke bijdrage 
aan onderzoek naar ALS als aan hulpmiddelen 
die de kwaliteit van zorg en leven van huidige 
patiënten en hun naasten verbeteren. Zo heeft 
Westland onder andere in belangrijke mate bij 
kunnen dragen aan genetisch onderzoek (project 
MinE) waarvan het einddoel is om het DNA 
van 15.000 ALS-patiënten en 7.500 controles 
te analyseren en zo de genetische basis van 
ALS te achterhalen. Op dit  moment is van 48% 
van de 22.500 personen het DNA uitgelezen en 
vergeleken. Terwijl dit onderzoek nog in volle gang 
is hebben de resultaten al genoeg bevindingen 
opgeleverd om direct door te pakken in het zoeken 
naar een medicijn. De stappen die op dit moment 
in ALS-onderzoek worden gezet zijn groot. Tijdens 
een bijeenkomst in het UMC in Utrecht kregen 
we te horen dat er nu een behandeling wordt 
getest die werkt voor patiënten met een bepaald 
type familiaire ALS (SOD1). De eerste resultaten 
zijn veelbelovend. Het lijkt erop dat ze de ziekte 
kunnen vertragen en soms zelfs stopzetten. Helaas 
is deze specifieke genafwijking zeer zeldzaam in 
Nederland, maar het geeft hoop dat deze strategie 
ook werkt bij andere groepen ALS patiënten. Het is 
een voorbeeld van ‘precision medicine’: de goede 
dosis op het goede moment voor elke individuele 
patiënt. 

Voor wat betreft de kwaliteit van zorg en leven 
van patiënten hebben we goede contacten met 
Basalt (voorheen Sophia revalidatie). Stichting 
ALS Westland heeft voor Basalt een pilot betaald 
om een manier te ontwikkelen voor de best 
mogelijke zorg van thuishulp bij ALS patiënten. 
De uitkomsten hiervan worden landelijk gedeeld 
en uitgerold. ALS vereist specifieke zorg dus de 
samenwerking en kennisdeling rondom zorg is zeer 
belangrijk. Alle projecten die gefinancierd worden 
door ALS Westland zijn te vinden op onze website.     
ALS was lang ernstig onderbelicht. De vruchten 
van geld inzamelen hebben we in de loop der jaren 
gezien; hoe meer aandacht, hoe meer onderzoek, 
hoe groter de kans…. 15 augustus gaan we weer 
zwemmen. 3 maart a.s. start de inschrijving. Doe 
je mee? 

Hartelijke groet, 
Bestuur stichting ALS Westland

Sven van Holsteijn: “Ik weet het nog als de 
dag van gisteren, ik zat in de auto en mijn 
vader belde. Heb je vanavond tijd want 
wij moeten jullie iets vertellen. Het was 
rond 18.00 uur en ik zei ‘ik kom gelijk’, ik 
dacht dit klopt niet.  Zij hebben belangrijk 
nieuws en dan wachten tot half acht? 
Dan komen we direct. Bij binnenkomst 
zagen we gelijk aan mijn ouders dat het 
helemaal niet goed zat. Toen we hoorden 
dat onze moeder de diagnose ALS had 
gekregen kwam dat keihard binnen want 
we wisten wat het was”. 

Debbie van Holsteijn: “Nu zijn we 1,5 jaar 
verder en ze gaat achteruit, maar we zien 
wel dat we nog tijd hebben om mooie 
dingen met elkaar te doen en dat doen 
we ook. Het is bewonderenswaardig waar 

mijn moeder de kracht vandaan haalt, 
want ze accepteert de situatie zoals het 
is, voor alles probeert ze een oplossing 
te vinden en accepteert alle hulp.  Ze wil 
alles uit het leven halen en gaat niet bij de 
pakken neerzitten. Twee keer per week 
gaat ze naar het ALS behandelteam van 
revalidatiecentrum Basalt om haar lichaam 
zo sterk mogelijk te houden”.  
Jacqueline Wortelboer (partner van Sven): 
“Vanaf het begin dat wij het hoorden 
stonden zij er heel sterk in, omdat zij de 
diagnose al twee weken eerder wisten. Ze 
hadden samen al  veel gepraat en gehuild en 
konden ons op dat moment troosten. Dat 
was eigenlijk heel raar maar ook heel sterk”. 
Debbie: “Het is hartverwarmend hoeveel 
mensen komen helpen. Vriendinnen, 
zussen, schoonzussen die met haar 

weggaan en komen helpen schoonmaken. 
De buurvrouw laat iedere doordeweekse 
dag de hond uit, dat is heel bijzonder en 
waardevol. Ook heel goed om te zien hoe ze 
opgevangen wordt in Basalt en hoe een heel 
team is ingespeeld op ALS patiënten. Ook 
zijn er familiebijeenkomsten bij Basalt. Ons 
werd alles heel duidelijk uitgelegd.” 
Sven: “Ik ben in het UMC Utrecht geweest 
waar ik een rondleiding kreeg in het 
laboratorium met uitleg over het onderzoek 
en de ontwikkelingen. Hoe ver ze zijn om 
het DNA te onderzoeken op fouten is echt 
bizar. Het is met geen pen te beschrijven 
wat een ALS patiënt meemaakt. Je kan 
je niet voorstellen hoeveel mentale 
tegenslagen ALS patiënten hebben, iedere 
dag. Mijn moeder wil heel graag meedoen 
aan A Local Swim Westland op 15 augustus 

a.s. Ze is afgelopen september naar de 
Amsterdam City Swim geweest om te kijken 
hoe patiënten daar meedoen in speciale 
drijfpakken. Bij Basalt hee�  ze al in het 
zwembad geoefend met � ippers en een 
kussentje in haar nek en dat ging heel goed. 
Desnoods zetten we haar op een vlot en 
trekken we haar door het water. Ze wil zo 
graag meedoen!”. 
Debbie: “Bij andere ziektes is het ook 
begonnen met veel onwetendheid en 
door onderzoek kunnen er al veel mensen 
genezen. Voor ALS is er nu Project Mine die 
al veel informatie gee�  over ALS waardoor 
ze medicijnen kunnen gaan ontwikkelen. 
Wij doen mee, hopen veel geld op te 
halen en gaan Westland en omstreken 
enthousiast maken”. 
Sven: “Wat we willen is veel geld ophalen 
voor de Stichting ALS Westland want 
deze mensonterende ziekte verdient alle 
aandacht. Opgeven is geen optie. Mijn 
vader is bezig om de unit af te bouwen 
die een paar weken geleden aan hun 
huis geplaatst is. Mijn moeder noemt 
het ‘haar appartement’. Het bijzondere is 
dat we hierbij hulp hebben gekregen van 
verschillende Westlandse bedrijven. Het is 
volgens het huis van de toekomst gemaakt 
zoals; ko�  e zetten, deuren openen, 
verwarming regelen, gordijnen openen, met 
bediening via een Ipad van Stichting ALS op 
de weg. Verzwaring in het plafond voor een 
eventuele tilli� . Allemaal aanpassingen om 
het zo makkelijk mogelijk te maken. Ook 
voor mijn vader, want voor hem is het ook 
heel zwaar”.  
Jacqueline: “Wij krijgen veel mee van haar 
ziekte en zien veel, maar zij is er iedere 
dag mee bezig. Bijzonder is dat de sfeer 
nog zo mooi is met z’n 
allen. Zo hebben we het 
supergezellig gehad met 
kerst. Het is niet beladen, 
we hebben het erover, we 
huilen en daarna zitten we 
weer keihard te lachen. Dat 
is zo mooi. En dat is ook 
hoe zij is”. 
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