
ALS-LIAISON
begeleidt pALS,
hun naasten en
zorgverleners

ALS-LIAISON, de brug naar
een optimale thuissituatie

Contacteer ALS-LIAISON
vandaag nog! 

De gratis dienstverlening van ALS-LIAISON is er 
dankzij de ondersteuning van RIZIV en FOD

liaison@alsliga.be

Indien dringend
GSM: 0491/908 708

U kan ook terecht bij:

AZ-Klina DE MICK vzw - BRASSCHAAT - 
Tel: 03 217 10 57

AZ ALMA - campus sijsele -
Tel: 09 376 07 79

Nationaal Multiple Sclerose Centrum vzw
MELSBROEK - Tel: 02 597 80 00 

Revalidatie & MS Centrum vzw OVERPELT -
Tel: 011 80 91 00

Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
Tel.: 016-23 95 82
Fax: 016-29 98 65
Website: www.ALS.be
www.facebook.com/ALSLiga

Langskomen is enkel op afspraak, 
woensdag gesloten

ALS-LIAISON, de brug naar
een optimale thuissituatie
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Hoe verloopt alles concreet?

De gratis dienstverlening 
van ALS-LIAISON heeft 
als DOEL om:
• ondersteuning, begeleiding en 
 info te geven aan Nederlandstalige 
 ALS-patiënten (pALS) 
 in Vlaanderen en Brussel, die thuis  
 verblijven en niet langer 
 zelfredzaam zijn;

• zorgverleners te adviseren bij een  
 probleem waarbij dringende en 
 gecoördineerde tussenkomst 
 vereist is;

• ondersteuning, begeleiding en 
 info te geven aan hun naasten als 
 zich een NOODSITUATIE voordoet. 

Stappenplan

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Nieuwe extra 

service aan huis
Stap 1

ALS patiënt contacteert ALS-LIAISON

Stap 2

ALS-LIAISON maakt een grondige 
analyse van de situatie van de patiënt

Stap 3

ALS-LIAISON zit 
rond de tafel met zorgverlener, 

mantelzorger en … om een ideale 
oplossing uit te werken voor de patiënt

Stap 4

ALS-LIAISON werkt een persoonlijk 
zorgplan uit voor de ALS patiënt voor 

een begeleiding naar een optimale 
thuissituatie

ALS-LIAISON, de brug naar 
een optimale thuissituatie


