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IJ VINDEN EEN MEDICIJN TEGEN 

;b geen 
it meer" 

Zijn bedrijf Burando is recent gelauwerd als snelste groeier van 
Zuid-Holland. Eerder ontving hij al een prijs van Havenbedrijf 
Rotterdam. Bernard Muller wendt zijn ondernemerskracht nu op een^ 
andere manier aan. Hij wil een cure voor de slopende ziekte ALS vinden 

De reclamecampagne laat geen 
mimte voor twijfel. 'Ik ben inmiddels 
overleden', luidt de boodschap op 

manshoge posters. Een plens ijskoud water in het 
gezicht van de toeschouwer, maar het is helaas de 

realiteit. ALS -amyotrofische laterale sclerose-
is een progressieve spierziekte, patiënten leven 
vanaf de diagnose gemiddeld drie tot vijfjaar. 
De aandoening vernietigt zenuwcellen, waardoor 
functies uitvallen. 
"In principe begeef ik me in de reservetijd", 
vertelt Bernard Muller, bij wie in 2010 ALS werd 
vastgesteld. "De verschijnselen openbaren zich 
bij mij echter in een trager tempo. Uiteraard 
kijk ik er niet naar uit om 'locked-in' te raken, 
een situatie van volle bewustzijn zonder te 
kunnen communiceren. Ik ondersteun dan ook 

de ontwikkeling van alternatieve communicatie
middelen." 

GEEN FAIRYTALE 
Wat doet Bernard Muller eigenlijk niet? Hij zwom 

kilometers door de Amsterdamse grachten 
tijdens de City Svdm, waarmee geld voor onder
zoek bijeen wordt gebracht. De Mont Ventoux 
bleek niet eens te hoog tijdens de Tour du ALS 
en dit jaar rijdt hij samen met een Australische 
medepatiënt en rallycoureur Peter Versluis van 
Londen naar Mongolië. Dan staan er nog de 
opzet van een zorghotel voor ALS-patiënten en 

een Mount Everestexpeditie op stapel. 
"Maar ik klim niet mee hoor", stelt Muller met 
een glimlach. "Hoewel ik me goed voel, zou dat 
iets te veel worden. Het voornaamste is dat er 
geld binnenkomt voor onderzoek en uiteindelijk 

J 

de ontvnkkeling van een geneesmiddel. Dat 
is allesbehalve een fairy tale De ziekte AIDS 
betekende voorheen een zekere dood en kijk 
nu eens wat er aan levensreddende medicijnen 
voorhanden is." 

STROOMVERSNELLING 
Een arts in Berlijn stelde drieënhalf jaar geleden 
de diagnose ALS bij Bernard Muller. De wereld 
van de Rotterdamse ondernemer stortte in. Hij 
hervond zijn kracht echter snel en begon plannen 

te maken. Het 2500 jaar oude The Art of War van 
Sun Tzu bood daarbij een bruikbare basis. 
"Vijf missies heb ik op zijn werk gebaseerd. 
Het aanspreken en samenbrengen van ALS-
patiënten, verzamelen van middelen, ontdekken 
van de oorzaak, vinden van een cure en de zorg 
voor patiënten. De ontmoeting met medeon
dernemer en ALS-patiënt Robbert Jan Stuit -en 

recent met Garmt van Soest- bracht alles stroom-
versnelhng. We hebben samen biotechbedrijf 
Treeway opgericht om de ontwikkeling van een 
medicijn op een hoger plan te zetten." 

PROJECT MINE 
Robbert Jan Stuit en Bernard Muller zijn 

tevens de initiatiefnemers van project MinE. 
Samen met professor Leonard van den Berg, dé 
deskundige op ALS-gebied, en Eric Nolet van 
Stichting ALS, willen ze 15000 DNA-profielen 
van ALS-patiënten verzamelen voor genetisch 

onderzoek. Een kostbare zaak, want één profiel 
kost al duizenden euro's, maar Project MinE is 
met inmiddels meer dan 2000 profielen op de 
goede weg. 

tions gaan samen de strijd aan tegen 

tieeft sinds jaar en dag een steri< 

eld MVO beleid en heeft zich voor de 

de 2 jaar ten doel gesteld om mee te 

en aan het bestrijden van de dodelijke 

w-/spierziekte ALS. Dit doen zij samen 

et de Sticljting ITdonations en een aantal 

gionale HP partners. 

ITdonations is een onafliankelijke stichting 

met als doel het duurzaam en verantwoord 

afvoeren van IT apparatuur, GSM's, PDA's 

en smartphones. Stichting ITdonations zorgi 

voor een gecertificeerde werkwijze inclusief 

100% veilige dataverwijdering. De rest

waarde van de apparatinir komt ten gunste 

aan het ALS onderzoek / de Stichting ALS. 

Doneer NU uw afgeschreven ICT Apparatuur 

en vecht mee tegen de genadeloze ziekte ALS. 

Wilt u meer weten over de actie? Neem dan 

contact op met Claudia Vink van ITdonatiom 

viainfo@itdonations.nl 

d o n a t i o n s 

"Wij vinden een medicijn tegen ALS", zegt 
Bernard Muller. "Daar ben ik van overtuigd. Ik 

moet ook wel, anders hebben onze inspanningen 
geen zin. De angst die ik in eerste instantie na de 
diagnose voelde, is allang verdwenen. Angst heeft 
plaatsgemaakt voor energie." « 

PROJECT MINE 
E-mail bernard@projectmine.com 
w w w . p r o j e c t m i i i e . c o m 

facebook.com/MineMakeityours 
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