
 
 

Nieuws van de Stichting PLS 

 
 

Doneer: NL37 SNSB 0902 2158 92 

 

Beste lotgenoten, sponsoren en mensen die 

zich belangeloos inzetten om PLS op de kaart 

te krijgen. 
 

Dank voor jullie financiële steun en het 

delen van onderlinge ervaringen aan 

elkaar! 

 

 

Wordt donateur van de Stichting PLS 

Als donateur van een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) hoeft u geen notaris meer in 

te schakelen voor het opstellen van een akte 

bij periodieke giften. Samen met het goede 

doel kunt u sinds 1 januari 2014 een 
zogenoemde onderhandse akte opstellen, die 

uw aftrek van de gift in de aangifte 

inkomstenbelasting garandeert. Zonder 

een drempel die bij gewone aftrek wel 
wordt toegepast. 

U moet dit nummer samen met het RSIN 

vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Het RSIN nummer wordt standaard door 

Schenkservice opgenomen in de 
schenkingsovereenkomst. Zowel het goede 

doel als de donateur moet een kopie van de 

schenkingsovereenkomst bewaren.  

 

 

 
 

 

 

 
 

Klik op de afbeelding om het rapport te lezen. 

 

 

Het rapport met resultaten uit de 

enquête voor mensen met Amyotrofische 
Laterale Sclerose (ALS),  

Progressieve Spinale Musculaire Atrofie 

(PSMA) en Primaire Laterale Sclerose 

(PLS). 
 

 

De aanleiding om deze enquête te houden 

is gelegen in het continu willen 

verbeteren van de zorg en deze af te 
stemmen op de behoeften van mensen met 

ALS, PLS en PSMA. 

 

 
 

 

 

 

https://www.p-l-s.nl/
https://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2021/08/Resultaten-project-Informatie-behoefte-en-tevredenheid-van-mensen-met-ALS-29-juni-20211.pdf


 

De voorlichtingsfilmpjes zijn gereed. 
 

Deze filmpjes kunnen goed ingezet worden 

tijdens de voorlichtingen van de Stichting 

PLS, veelal bij zorgopleidingen. 

 
Veel PLS patiënten zullen zich herkennen in 

de verschillende therapieën. Er is voor 

gekozen om bij de samenstelling van de 

filmpjes deze te benoemen tot de behandeling 
van desbetreffende patiënt in de film. 

  

Het kan n.l. bij elke PLS patiënt verschillend 

zijn hoe en welke methode er wordt 
toegepast tijdens de behandeling. 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie Klik op een van  

de afbeeldingen. 

 

 

Logopedie  
 

 

 

Ergotherapie  

 
 

. 

 

 

 
Parallel aan de voorlichtingsfilmpjes is 

er onderzoek gedaan naar, hoe de kennis 

over PLS en de behandelmethode bij PLS bij 

de lokale fysiopraktijken is. 
 

Hier heeft de stichting weer gebruik 

gemaakt van de studenten 

Gezondheidswetenschappen van de 

Universiteit Maastricht. 
 

Lees het rapport door op de afbeelding te 

klikken. 

 
 

 

Een QR code op de telefoon om bij een 

trauma de desbetreffende omstanders of 
professionele hulpverleners inzage te geven 

welke hulp je nodig hebt, zoals de info over 

jou en de ziekte PLS, als ook je medicijnen en 

zorgverleners en jouw directe contacten die 

hulp kunnen bieden als je specifieke zorg 
nodig hebt. Meteen zorg op maat zonder dat 

de zorgverleners tijd verliezen om erachter te 

komen welke zorg jij nodig hebt.  

Of een app op de telefoon 
Beide opties zijn voorlopig afgewezen omdat 

de app en de QR code te duur zijn voor de 

stichting. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/zJrBI-FYkmA
https://youtu.be/HeF6BBv3fTw
https://youtu.be/tyI0WpUOgls
https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/Studenten_gezondheidswetenschappen_Eindrapport_2021.pdf


 
Dit is de armband met de QR code van Jos. 
 

Open de camera van je smartphone die 

automatisch de code van de armband scant. 

Er verschijnt een melding in het scherm die 

verwijst naar de persoonlijke pagina van Jos 
in dit geval. Tik op de melding en je kan de 

gegevens van Jos inzien. 

Jos vindt dit een meerwaarde hebben in geval 

van nood en hoeft geen papiertje meer bij 
zich te hebben waar zijn gegevens opstaan. 

Is dit ook iets voor jou, ga dan naar de 

website van SafeID https://safe-id.nl/ en 

bestel je armband of een van verschillende 
andere mogelijkheden. 

Een andere optie om toch je individuele 

persoonsgegevens en medische gegevens 
snel beschikbaar te hebben indien die nodig 

zouden zijn bij een trauma waarbij je zelf 

niet in staat bent om deze mondeling over 

te brengen aan omstanders/zorgverleners, 

is een armband of sticker die je overal op 
kan plakken, met een QR code. Dit kan 

iedereen met zijn smartphone scannen. 

 

Dit wordt aangeboden door SafiD voor de 
prijs per jaar € 8,99 

Safe-iD is een digitaal platform waarin je 

als abonnee een profiel aanmaakt met je 

persoonlijke en medische gegevens om vrij 
te geven in geval van nood of andere hulp. 

Met Safe-iD heb je virtueel en altijd je 

gegevens bij je. Je bepaalt zelf welke 

informatie je wel of niet wilt tonen en 
wijzigen. Jouw profiel met alle informatie 

staat veilig opgeslagen in de datacenters. 

 

  

  

 

 
Voorlichting aan studenten van de opleidingen 

fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 

verpleegkunde aan Zuyd Hogeschool te 

Heerlen. 
 

Jos Lotz geeft samen met zijn eigen 

fysiotherapeuten, ergotherapeut en 

logopedist voorlichting over de behandelingen 
aan Jos en de disciplinaire samenwerking 

tussen deze lokale therapeuten/therapieën 

toe. Zowel client als therapeuten vinden deze 

samenwerking heel belangrijk om zorg op 
maat te leveren. 

 

 

 
 

 

 

 

  
  

  

 

https://safe-id.nl/


 

 
@ Stichting PLS 

 

 

 

http://www.p-l-s.nl/
https://www.p-l-s.nl/

