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Research Abstract
Het doel van dit project is om de kwaliteit van zorg voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS te
verbeteren door optimaal kennis te delen met alle mensen betrokken bij ALS, zoals

zorgverleners, patiënten, familieleden en WMO-ambtenaren. Het ALS Centrum werkt daarbij
optimaal samen met Stichting ALS Nederland, ALS Patients Connected en Spierziekten
Nederland.
Kennis delen is een voorwaarde voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van
leven. Alle betrokkenen, zoals zorgverleners, ambtenaren en verzekeraars, moeten immers de
juiste informatie over ALS vinden. En mensen met ALS, hun naasten (en hun behandelaars)
hebben betrouwbare informatie nodig over ALS, zorg en hulpmiddelen, om hun eigen keuzes en
afwegingen te kunnen maken.
De subdoelen zijn:
Website, nieuwsbrief & social media: Via www.als-centrum.nl, de digitale nieuwsbrief en social
media berichten over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, hulpmiddelen, zorg,
behandeling en kwaliteit van leven.
Consultatiefunctie: Bereikbaar zijn voor alle patiënten, familieleden, zorgverleners en anderen
om vragen te beantwoorden
Nascholing: Door middel van scholingen, e-cursussen, congressen en symposia voor alle
zorgverleners van ALS-, PSMA- en PLS-patiënten, zoals thuiszorgmedewerkers en
behandelaars worden zorgverleners op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
ALS Zorgnetwerk: Door dit netwerk van alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen
met ALS, PSMA en PLS te versterken kunnen zorgverleners kennis, ervaring en best practices
uitwisselen.
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