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De nieuwjaarswensen van een Alzheimerpatiënt …

► Ik	zou	willen	dat	mijn	familie	en	vrienden	mijn	realiteit	aanvaarden.	Indien	ik	denk	dat	mijn
echtgenote	nog	steeds	in	leven	is,	of	indien	ik	denk	dat	we	mijn	ouders	gaan	bezoeken
en	met	hen	gaan	dineren,	laat	me	dan	geloven	in	deze	dingen.	Ik	zou	hiermee	veel
gelukkiger	zijn.

► Ik	wens	niet	behandeld	 te	worden	zoals	een	kind.	Praat	 tegen	mij	als	een
volwassene,	want	dat	ben	ik	nog	steeds.

► Ik	wil	nog	steeds	genieten	van	alle	dingen	waaraan	ik	steeds	plezier	heb
gehad.	Help	mij	om	een	manier	te	vinden	zodat	ik	deze	dingen	nog	kan
doen.

► Indien	 ik	geagiteerd	of	geprikkeld	geraak,	neem	dan	de	 tijd	om	uit	 te
zoeken	wat	mij	dwars	zit.

► Behandel	mij	op	de	manier	waarop	je	zelf	wil	behandeld	worden.
► Praat	niet	over	mij	alsof	ik	er	niet	bij	ben.
► Voel	je	niet	schuldig	indien	je	niet	gedurende	24	uur	per	dag	voor	me

kan	zorgen,	en	dit	gedurende	7	dagen	per	week.	Het	is	niet	uw	fout,	jij
hebt	uw	best	gedaan.	Vind	zelf	 iemand	die	u	kan	helpen	of	zoek	een
mooie	nieuwe	plek	voor	mij	waar	ik	naar	toe	kan	gaan,	maar	vergeet	me
alstublieft	niet	af	en	toe	te	bezoeken.

► Handel	niet	gefrustreerd	 indien	 ik	namen,	 feiten	of	plaatsen	door	mekaar	haal.
Haal	dan	eens	diep	adem,	want	het	is	niet	mijn	fout.

► Weet	dat	ik	nog	steeds	hou	van	een	knuffel	of	een	gewone	handdruk.
► Onthoudt	vooral	dat	ik	nog	steeds	dezelfde	persoon	ben	die	je	altijd	hebt	gekend	en	waarvan	je

hebt	gehouden.

2016 : een schitterend jaar voor
Stichting Alzheimer Onderzoek

Onze	 stichting	 heeft	 opnieuw	een	bijzonder	 goed	
jaar	achter	de	rug,	met	als	orgelpunt	de	11	nieuwe	
beloftevolle	 onderzoeksprojecten	 die	 we	 kunnen	
financieren,	 dit	 voor	 een	 totaal	 bedrag	 van	
1.250.000	EUR.	Met	 deze	 financiering	 zorgen	we	
ervoor	dat	deze	projecten	gedurende	2	jaar	 (2017-
2018)	kunnen	worden	verdergezet	en	afgewerkt	aan	
de	verschillende	onderzoekscentra.
Dit	alles	konden	we	alleen	verwezenlijken	met	uw	
steun	:	waarvoor	onze	welgemeende	DANK!

Samen	met	u	willen	we	in	2017	de	lat	nog	iets	hoger	
leggen	om	zo	nog	meer	financiële	steun	te	kunnen	
geven	aan	de	beste	onderzoeksprojecten	aan	al	onze	
Belgische	universiteiten.

Het	doel,	 een	oplossing	vinden	om	de	ziekte	van	
Alzheimer	af	te	remmen,	komt	steeds	dichterbij.
Getuige	 hiervan	 de	 hoopgevende	 resultaten	 van	
verschillende	 onderzoeken	 in	2016,	 waarvan	 er	
enkele	zijn	verwezenlijkt	aan	onze	universiteiten,	dus	
met	uw	steun!
Hieronder	vindt	u	het	overzicht	van	de	gelauwerde	
projecten	2016.
Merk	 op	 dat	 onze	 stichting	 eens	 te	 meer	
5	beloftevolle	 jonge	 onderzoekers	 financiert.	
Hiermee	willen	we	er	voor	zorgen	dat	deze	knappe	
onderzoekers	 in	België	blijven	en	dat	de	 toekomst	
van	het	onderzoek	verzekerd	is.

SPRAKELOOS : de lang verwachte verfilming 
van de succesroman van Tom Lanoye

Het	leven	van	de	succesvolle	schrijver	Jan	Meerman	wordt	ondersteboven	gekeerd	wanneer	zijn	moeder	
onverwachts	een	beroerte	krijgt.
Zijn	 flamboyante	 en	 levendige	moeder	 verliest	 haar	 spraakvermogen.	 Haar	 spraak	wordt	 herleid	 tot	
jammerlijke	kreten	en	brabbeltaal.	Dit	staat	in	schril	contrast	met	haar	verleden	als	gekende	en	gewaardeerde	
actrice	in	het	amateurtoneel.
Jan	worstelt	in	deze	moeilijke	periode	met	de	deadline	van	zijn	nieuwe	roman.	De	confrontatie	die	Jan	moet	
aangaan	met	zijn	moeder	dwingen	hem	om	alles	in	vraag	te	stellen,	ook	zijn	literaire	prioriteiten.

Deze	nieuwe	film	van	en	met	Hilde	Van	Mieghem	naar	het	boek	“Sprakeloos”	van	Tom	Lanoye	komt	vanaf	
15	maart	2017	in	de	Belgische	cinemazalen.
Het	is	dan	ook	een	eer	voor	Stichting	Alzheimer	Onderzoek	om	deze	ontroerend	warme	en	mooie	film	mee	
te	mogen	promoten.

Stichting	Alzheimer	Onderzoek	heeft	een	eigen	avant-première	van	 ‘Sprakeloos’	op	zondag	12	maart	
om	14u30	in	Kinepolis	/	Antwerpen.
Hiervoor	hebben	wij	50	x	2	vrijkaarten	ter	beschikking.
Maak	iemand	‘sprakeloos’	en	nodig	haar/hem	uit	om	samen	met	u	naar	de	film	te	gaan,	geef	ons	een	seintje	
wie	u	uitgenodigd	hebt	en	win	zo	één	van	de	50	duo-kaarten	voor	deze	avant-première.	
Stuur	ons	een	e-mail	:	info@sao-fra.be.

Wij	zorgen	ervoor	dat	u	samen	een	onvergetelijke	filmnamiddag	meemaakt	in	aanwezigheid	van	Tom	Lanoye,	
Hilde	Van	Mieghem,	Stany	Crets	en	alle	acteurs.
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Financiële zorgvragen – in goede en kwade dagen.

Wat als je ouder of je levenspartner begint te 
dementeren en geen besef meer heeft van geld? Dit 
boek wil hulp bieden bij deze delicate geldvragen in 
deze zorgsituaties.

Openhartig en inspirerend Interview met de auteurs van het 
boek, mevr. Ingrid Stevens en dhr. Karl Ruts.

Waarom dit boek?

Het boek werd geschreven voor het brede publiek 
en wil een volledige helikopterview geven over alle 
financiële zorgvragen die kunnen ontstaan en hoe 
zich ertegen bewapenen. Het is geschreven en 
verduidelijkt aan de hand van een reeks herkenbare 
situaties en het is doorspekt met vele getuigenissen. 

Het kan zeker omschreven worden als een echt 
naslagwerk voor de lezer. Er bestaan ettelijke 
boeken, artikels over deelaspecten van heel de 
financiële zorgplanning maar dit is het eerste boek 
dat al deze zaken bundelt. Daarom wordt het nu al 
veel gebruikt door professionelen.

Voor wie is het boek bestemd?

Het boek is in eerste instantie 
geschreven voor mensen met fysische 
en psychische beperking, maar zeker 
ook voor de mensen uit hun directe 
omgeving. Daarnaast wenst het een 
raadgever te zijn voor alle mensen 
die geconfronteerd worden met de 
problematiek van de vergrijzing en de 

daaraan gekoppelde problemen, zoals dementie en 
Alzheimer.
Het werd geschreven om een antwoord aan te 
bieden :

- als je de beperkingen kent van het ziekteverloop 
bij dementie of Alzheimer dan willen wij met dit boek 
oplossingen aanreiken op financieel en juridisch vlak
- personen getroffen door dementie hebben meestal 
zelf geen inzicht meer in zichzelf noch in de ziekte 
of het ziekteverloop. In het boek worden een aantal 
situaties uit de praktijk beschreven die een praktische 
leidraad kunnen zijn voor toekomstige patiënten en/
of familieleden.
- het wil mensen ‘wakker schudden’ en aanzetten om 
proactief te handelen en preventieve maatregelen 
te treffen, voor het te laat is en men niet meer 
handelingsbekwaam is.

Wat is uw motivatie geweest om dit boek te schrijven?

Het besef dat deze problematiek spijtig genoeg in 
bijna alle families voorkomt of reeds latent aanwezig 
is.
De echte motivatie echter is dat uit onze 
professionele praktijkervaring en uit de verkregen 
input van vele mensen bij voordrachten er zich een 
noodzaak opdrong om een vervolg te schrijven op 
het eerste boek ‘Financiële levensvragen’. Dit boek 

richtte zich vnl naar de actieve man en vrouw en 
behandelde oa. (v)echtscheidingen en de daaraan 
gekoppelde financiële drama’s. De noodzaak was dat 
er geen duidelijk en bevattelijk werkstuk bestond dat 
de juridische en fiscale instrumenten beschreef die 
er bestaan om op de beste manier om te gaan met 
zorgsituaties (zorgenkind of zorgbehoevende al dan 
niet dementerende oudere).

Wat moeten personen die zorgen voor een dementerend familielid of personen die zelf kampen met 
dementie zeker onthouden?

Kort opgesomd zijn dit zeker de belangrijkste 
raadgevingen :
- begin op tijd na te denken over de toekomst, liefst 
voor de situatie zich manifesteert
- het probleem ligt niet alleen bij u en uw gezin, maar 
is een algemeen probleem binnen onze huidige 
maatschappij
- je moet de zorg laten verlichten, u goed omringen 
door hulpverleners en raadgevers

- laat je goed adviseren en bijstaan met het beheer 
van het vermogen. Bijzonder aandachtspunt is 
hier de mogelijkheid om via een ‘zorgvolmacht’ de 
juridische bescherming van personen met dementie 
in een vroegtijdig stadium te regelen. Dit geeft een 
zekere ‘gemoedsrust’ aan de patiënt.

Heb je ook een boodschap voor personen met beginnende dementie?

Dit kunnen we kort en krachtig samenvatten “haast 
u!”. Zorg tijdig voor een goede successieplanning en 
bescherming van het vermogen en duid tijdig aan 
wie dit vermogen moet beheren als je het zelf niet 
meer zal kunnen. In dit kader is de zorgvolmacht 
een prachtig instrument dat bescherming biedt aan 
dementerende personen, rekening houdt met hun 

specifieke wensen en deze wapent tegen misbruiken 
en financiële risico’s.
Laat u zeker bijstaan door professionals, zoals 
bijvoorbeeld door onze eigen Vermogensbeheerders 
bij Leo Stevens & Cie of door uw notaris. Zij zijn het 
beste geplaatst om gepersonaliseerd advies te geven 
met zorg en ommanteling van hun klant.

En welke boodschap heeft het boek voor mantelzorgers?

Een belangrijk aandachtspunt : draag ook zorg 
voor de mantelzorger zelf! Niemand is opgeleid om 
mantelzorger te worden. Besef dat zorgen voor een 
dementerende ouder of partner tijd- en energie-
intensief is en dat deze zorg ook een bepaald 
financieel kostenprijsplaatje heeft. Maar onthoudt 
vooral dit : zorg als mantelzorger ook voor uzelf, 
neem geregeld tijd voor uzelf, want het evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast moet in balans 
blijven!
Dit legt dan weer een reeks andere noden bloot die 
door onze beleidsmensen best snel worden geregeld, 
zoals een duidelijk sluitend juridisch kader, een 
goed georganiseerde begeleiding en ondersteuning 

en vooral transparantie van al deze bestaande en 
komende maatregelen.

Rest	 mij	 allen	 u	 beiden	 nog	 te	 danken	 voor	 dit	
openhartig	en	verhelderend	gesprek	en	u	veel	succes	
toe	te	wensen	in	de	begeleiding	van	uw	cliënteel	dat	
worstelt	met	financiële	zorgvragen.

Wilfried Nys, Directeur SAO

Hoe kan u dit boek voordelig bestellen :

Stuur ons een e-mail op : 

info@sao-fra.be en stort de som van 39,50 EUR 
op rekening BE83 0017 5620 5915 met als melding 
‘Financiële zorgvragen’. Het boek wordt u dan eind 
februari toegezonden.

of	:

Doe een storting van minimaal 150 EUR aan de 
stichting en ontvang het boek volledig gratis!
Storten kan op BE83 0017 5620 5915 met melding 
‘gratis boek’.
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1.250.000	EUR.	Met	 deze	 financiering	 zorgen	we	
ervoor	dat	deze	projecten	gedurende	2	jaar	 (2017-
2018)	kunnen	worden	verdergezet	en	afgewerkt	aan	
de	verschillende	onderzoekscentra.
Dit	alles	konden	we	alleen	verwezenlijken	met	uw	
steun	:	waarvoor	onze	welgemeende	DANK!
Samen	met	u	willen	we	in	2017	de	lat	nog	iets	hoger	
leggen	om	zo	nog	meer	financiële	steun	te	kunnen	
geven	aan	de	beste	onderzoeksprojecten	aan	al	onze	
Belgische	universiteiten.

Het	doel,	 een	oplossing	vinden	om	de	ziekte	van	
Alzheimer	af	te	remmen,	komt	steeds	dichterbij.
Getuige	 hiervan	 de	 hoopgevende	 resultaten	 van	
verschillende	 onderzoeken	 in	2016,	 waarvan	 er	
enkele	zijn	verwezenlijkt	aan	onze	universiteiten,	dus	
met	uw	steun!
Hieronder	vindt	u	het	overzicht	van	de	gelauwerde	
projecten	2016.
Merk	 op	 dat	 onze	 stichting	 eens	 te	 meer	
5	beloftevolle	 jonge	 onderzoekers	 financiert.	
Hiermee	willen	we	er	voor	zorgen	dat	deze	knappe	
onderzoekers	 in	België	blijven	en	dat	de	 toekomst	
van	het	onderzoek	verzekerd	is.

SPRAKELOOS : de lang verwachte verfilming 
van de succesroman van Tom Lanoye

Het	leven	van	de	succesvolle	schrijver	Jan	Meerman	wordt	ondersteboven	gekeerd	wanneer	zijn	moeder	
onverwachts	een	beroerte	krijgt.
Zijn	 flamboyante	 en	 levendige	moeder	 verliest	 haar	 spraakvermogen.	 Haar	 spraak	wordt	 herleid	 tot	
jammerlijke	kreten	en	brabbeltaal.	Dit	staat	in	schril	contrast	met	haar	verleden	als	gekende	en	gewaardeerde	
actrice	in	het	amateurtoneel.
Jan	worstelt	in	deze	moeilijke	periode	met	de	deadline	van	zijn	nieuwe	roman.	De	confrontatie	die	Jan	moet	
aangaan	met	zijn	moeder	dwingen	hem	om	alles	in	vraag	te	stellen,	ook	zijn	literaire	prioriteiten.

Deze	nieuwe	film	van	en	met	Hilde	Van	Mieghem	naar	het	boek	“Sprakeloos”	van	Tom	Lanoye	komt	vanaf	
15	maart	2017	in	de	Belgische	cinemazalen.
Het	is	dan	ook	een	eer	voor	Stichting	Alzheimer	Onderzoek	om	deze	ontroerend	warme	en	mooie	film	mee	
te	mogen	promoten.

Stichting	Alzheimer	Onderzoek	heeft	een	eigen	avant-première	van	 ‘Sprakeloos’	op	zondag	12	maart	
om	14u30	in	Kinepolis	/	Antwerpen.
Hiervoor	hebben	wij	50	x	2	vrijkaarten	ter	beschikking.
Maak	iemand	‘sprakeloos’	en	nodig	haar/hem	uit	om	samen	met	u	naar	de	film	te	gaan,	geef	ons	een	seintje	
wie	u	uitgenodigd	hebt	en	win	zo	één	van	de	50	duo-kaarten	voor	deze	avant-première.	
Stuur	ons	een	e-mail	:	info@sao-fra.be.

Wij	zorgen	ervoor	dat	u	samen	een	onvergetelijke	filmnamiddag	meemaakt	in	aanwezigheid	van	Tom	Lanoye,	
Hilde	Van	Mieghem,	Stany	Crets	en	alle	acteurs.
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