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Beste lotgenoten, sponsoren, 

geïnteresseerden 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! 

 

 
Onderzoekers van de Universiteit van 

Michigan proberen causale verbanden 

vast te stellen tussen de impact van 

omgevings- en werk-gerelateerde factoren 
en de ontwikkeling van ALS. 

De professor neurologie wees erop dat er 

steeds meer aanwijzingen zijn dat 

luchtverontreiniging een rol speelt bij het 
ontstaan van ALS. De concentraties van de 

meest bestudeerde luchtverontreinigende 

stof, namelijk zwevende deeltjes PM2.5, 

zijn het hoogst in het Amerikaanse 

Midwesten en de meeste ALS-gevallen in 
Michigan bevinden zich in gebieden met 

grotere luchtverontreiniging. 

Lees meer…… 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verlies van STMN2-eiwit draagt bij aan 

ALS-progressie, blijkt uit onderzoek. 
ALS wordt gekenmerkt door het 

disfunctioneren en afsterven van 

motorneuronen, de zenuwcellen die 

beweging controleren. Een van de 
moleculaire kenmerken die bij bijna alle ALS-

patiënten worden gevonden, zijn abnormale 

klonten van het TDP-43- eiwit in 

zenuwcellen, waarvan wordt aangenomen 

dat ze bijdragen aan de progressie van de 
ziekte.  

Lees meer…… 

 

 
 

 

 

 

https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/omgevings-%20en%20werk-gerelateerde%20factoren.pdf
https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/onderzoek_eiwitafwijking_bij_ALS.pdf
https://www.p-l-s.nl/


 

 
Een mooi fotoboek mogen ontvangen 

van de Steinse fotograaf en kunstenaar 

Fons Verhoeve. In dit boek dat de titel 

Bijzondere ontmoetingen draagt, is een 

compilatie te zien van 50 bijzondere 
mensen die hij heeft geïnterviewd en 

gefotografeerd. Het is een mooi boek 

geworden, met bijzondere verhalen en Jos 

Lotz staat er ook in met hoe hij de 
Stichting PLS op de kaart probeert te 

zetten. Op deze manier zullen nog meer 

mensen kennis nemen van de zeldzame 

ziekte Primaire Lateraal Sclerose. 
 

 

 

 

 

 

 

Hergebruikt geneesmiddel kan 
patiënten met motorische neuronziekte 

helpen 
Een geneesmiddel dat gewoonlijk wordt 

gebruikt om vergrote prostaat en hoge 

bloeddruk te behandelen, is veelbelovend 

gebleken als een potentiële nieuwe therapie 
voor motorische neuronziekte (MND) volgens 

een nieuwe studie. 

Lees meer…… 
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https://www.p-l-s.nl/pdfdocumenten/Hergebruikt%20geneesmiddel%20kan%20pati%C3%ABnten%20met%20motorische%20neuronziekte%20helpen.pdf
http://www.p-l-s.nl/
mailto:info-stichting-pls@p-l-s.nl
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