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Betreft: ALS protocol ter verbetering uitvoering Wmo 
 
 
 
 
 

 
Geachte mevrouw / heer, 

 

ALS Patients Connected, de ALS-patiëntenvereniging, wordt regelmatig benaderd door leden 
en lotgenoten die grote problemen hebben met de wijze waarop ze geholpen worden door de 
Wmo (gemeente). Niet zelden worden ze tot wanhoop gedreven. Na de diagnose die de grond 
onder de voeten van de patiënt en het gezin weg slaat, komt dan een nieuwe onverwachte 
lijdensweg: Het regelen van de Wmo ondersteuning en hulpmiddelen. 

 

Dit is heel triest, temeer omdat het eenvoudig veel beter kan. Daarom hebben we het ALS-
protocol voor de uitvoering van de Wmo opgesteld.  

 

Het is zonder meer in te voeren binnen de beleidsruimte die de gemeente heeft.  

 

Alleen de praktijk wijst uit dat daarvoor wel politieke betrokkenheid en bestuurlijk 
commitment noodzakelijk is. 
 
Het is te downloaden vanaf onze website met deze link:  
https://www.alspatientsconnected.com/als-protocol/ 
 

Het ALS-protocol lost niet alleen de problemen op die er nu in veel gevallen zijn. Maar het zorgt 
ook voor kostenbesparingen bij de uitvoering.  

 

De invoering is dus goed voor de cliënten en de gemeente! 
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Wij doen een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid om er voor zorg te dragen dat de 
implementatie van het ALS -protocol door de nieuwe wethouder Sociaal Domein wordt 
opgenomen in het Collegeakkoord voor de komende bestuursperiode.  

 

Op deze wijze draagt u bij aan de noodzakelijke politieke betrokkenheid en het  bestuurlijk 
commitment. 

 

Mocht u hierover vragen hebben, dan beantwoorden we die vanzelfsprekend graag.  

Ook voor een algemene toelichting zijn we aanspreekbaar.  

Dossierhouder johan@meijerhof.nl  (088 – 33 222 33) of via het verenigingssecretariaat. 

 

Vanuit onze vereniging ondersteunen we de implementatie ook door de ALS-teams vanuit de 
regionale revalidatie organisaties en de betreffende Wmo-gemeenten bij elkaar te brengen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 

 
Conny van der Meijden 
Secretaris 

ALS Patients Connected  

conny@alspatientsconnected.com 

 
 

Johan Meijerhof 
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