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Wereld Alzheimer Dag &

Wereld Alzheimer Maand

September is Wereld Alzheimer Maand. Gans de maand loopt een 

internationale campagne om de bewustwording en de nood om 

Alzheimer definitief te overwinnen in de kijker te zetten.

Orgelpunt van de maand is 21 september : Wereld Alzheimer Dag.

Elke 3 seconden wordt er ergens 

ter wereld bij iemand demen-

tie vastgesteld, elk 7 seconden 

komt er een Alzheimerpatiënt bij. 

Tegen 2050 verwacht men dan 

ook dat er wereldwijd 131,5 mil-

joen mensen één of andere vorm 

van dementie zullen hebben. 

In 70 % van de gevallen zal dat 

Alzheimer zijn of een populatie van 

92 miljoen personen. Het wordt 

tijd om in te grijpen, om deze 

tsunami definitief te stoppen.

Hiervoor moet er dringend voor-

uitgang geboekt worden in onder-

zoek naar medicatie om de ziekte 

van Alzheimer af te remmen, 

te stoppen of waarom niet te 

genezen!

Daarom onze oproep : help ons 

dit onderzoek te financieren. Help 

ons de belangrijke pistes die onze 

Belgische Alzheimer onderzoekers 

ontdekt hebben verder uit te wer-

ken zodat we binnen een 10tal jaar 

fier kunnen zijn dat we mee gehol-

pen hebben om Alzheimer te 

stoppen.
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2e Belgische Alzheimer

Cupcake Maand

Bak en verkoop cupcakes ten 

voordele van het Alzheimer-

onderzoek in september.

Stichting Alzheimer Onderzoek 

richt de 2e maal de Belgische 

Alzheimer CUPCAKE-MAAND in.

Wij roepen alle particulieren, ver-

enigingen, scholen, universiteiten 

en bedrijven op om mee te wer-

ken aan deze ludieke actie.

Volg het voorbeeld van Piet 

Huysentruyt : bak samen met 

vrienden, buren, collega’s en 

familie leuke, lekkere cupcakes. 

Verkoop deze voor het goede 

doel en stort de ingezamelde 

centjes op de speciale Cupcake-

rekening van de stichting : 

BE83 0017 5620 5915.

In bijgevoegde flyer vindt u alle 

informatie terug en op onze web-

site kan je verschillende lekkere 

cupcake recepten terugvinden 

www.alzh.org/nl/recent-nieuws/

cupcake-recept

Het is onze droom om samen met 

jullie het vorig jaar ingezamelde 

bedrag van 40.000 EUR te ver-

dubbelen! Help ons dit te verwe-

zenlijken. Alvast smakelijk.

alzheimer van A tot Z
Stichting van openbaar nut
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Onderzoek geeft hoop!

Stichting Alzheimer Onderzoek
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Studie bewijst : Wandelen brengt hoop in de

strijd tegen Alzheimer

Kan een simpele, regelmatige wandel- 

oefening ouderen helpen om de milde 

cognitieve achteruitgang van de herse-

nen om te keren? Een nieuwe studie van 

Prof. J. Carson Smith en zijn team aan 

de University of Maryland (USA) brengt 

inderdaad hoop dat fysieke activiteit (zoals 

wandelen) het mogelijk maakt om enkele 

neurologische connecties in de hersenen 

te herstellen en dus finaal Alzheimer terug 

te dringen.

Het onderzoeksteam rekruteerde 2 groe-

pen testpersonen : één met 16 gezonde 

ouderlingen en een ander met 16 ouderen 

gediagnosticeerd met een lichte cogni-

tieve achteruitgang, beiden in de leeftijds-

categorie tussen 60 en 88 jaar.

Beide groepen moesten gedurende 

3 maand, en dit aan een ritme van 

4 keer per week, een stevige 30 minuten 

durende wandeling maken.

Na deze wandeltesten vertoonden beide 

groepen een verbeterd vermogen om een 

lijst van woorden te herinneren.

Vervolgstudies met een uitgebreider 

oefenprogramma in combinatie met cog-

nitieve betrokkenheid en cognitieve tes-

ten zullen deze stelling verder moeten 

onderschrijven.

Een ding is zeker : deze studie brengt 

toch weer een klein tikkeltje hoop in de 

strijd tegen Alzheimer.

Maar willen we deze strijd op relatief korte 

termijn winnen dan moeten we nu onver-

minderd verder investeren in onderzoek. 

Help ons in deze strijd, want … onderzoek 

geeft hoop!
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Interview met Prof. Philip Scheltens :

Ik wil Alzheimer genezen

Onlangs gaf Prof. neurologie, Philip 

Scheltens, directeur van het VUmc 

Alzheimercentrum in Amsterdam een 

opvallend interview met als titel “Ik wil 

Alzheimer genezen”.

Wij maakten voor onze lezers een korte 

samenvatting van de meest frappante 

uitspraken van deze toponderzoeker op 

Alzheimer.

• Koken is een van de eerste dingen 

die misgaan bij beginnende demen-

tie. Koken is een complexe taak. Het 

is verzinnen, plannen, organiseren, 

kortom twee dingen tegelijk doen. En 

dit is precies wat een Alzheimerpatiënt 

steeds minder goed gaat kunnen. 

Eerst zijn de aardappelen niet hele-

maal gaar, het eindigt met ongebak-

ken vissticks of frietjes op tafel.

• In 2008 bestempelde de Franse pre-

sident Sarkozy dementie als nationaal 

probleem n° 1. Hiervoor maakte hij 

dan ook vele miljoenen vrij om het 

onderzoek te financieren. Engeland 

en Duitsland en ook Nederland, onder 

impuls van Prof. Scheltens, volgden 

snel.

(NVDR : België hinkt achterop in het 

rijtje en maakte geen extra middelen 

vrij voor Alzheimeronderzoek).

• De Wereld Gezondheidsorganisatie 

(WHO) stelt : “dementie is géén 

normaal aspect van veroudering. 

Alzheimer is een ziekte, net zoals kan-

ker of aids, en bovendien treft het ook 

jonge mensen.”

• Ik krijg veel de vraag : als we straks 

Alzheimer kunnen behandelen wor-

den we dan niet nog ouder? Neen. 

Een behandeling is niet gericht op 

langer leven. Je wordt even oud maar 

onder betere omstandigheden, zonder 

deze vreselijke ziekte die jouw laatste 

jaren verpest samen met die van je 

omgeving.

• Tussen 50 en 60 moet je investeren in 

je gezondheid : geen overgewicht, niet 

roken, niet teveel alcohol, lage choles-

terol, gezond eten, bewegen en blijven 

leren.

• Liefst voor ik op pensioen ga en zeker 

tegen 2020 wil ik dat Alzheimer en 

dementie beheersbaar, behandelbaar 

en waarom niet geneesbaar is!

EVENEMENTEN
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Run to remember again – Estafettemarathon

Op zaterdag 16 september organiseert 

JC OETINGEN een Estafettemarathon 

“Run tot Remember” ten voordele van 

het Alzheimeronderzoek. Kom samen met 

familie en/of vrienden mee lopen & stap-

pen tegen Alzheimer.

Deze sportieve familiedag start om 11 uur 

op het Kerkplein in Oetingen (Galmaarden 

– Vlaams Brabant) met een kinderloop 

“Kids running against Alzheimer”.

Daarna, rond 11u15 staat er een “G-Run 

against Alzheimer” op het programma. 

Sporters met een beperking lopen rondjes 

van 1km samen met een begeleider.

De eigenlijke “Run to remember again” 

estafetteamarathon start om 12 uur. Het 

startsein wordt gegeven door Eric Van 

Looy.

Gans de dag zijn er in het dorp nog een 

resem leuke, sportieve, kindvriende-

lijke en muzikale randanimaties gepland. 

Tevens is er een gans tentendorp met 

drank- en eetstanden, waaronder ook de 

“Alzheimertent” waar je lekkere cupca-

kes kan komen smullen.

Herman Van Rompuy, peter van onze 

stichting zal rond 17u de prijsuitreiking 

doen aan de meest verdienstelijke lopers 

en stappers. Nadien is er nog gelegen-

heid om verder te feesten. Alle opbreng-

sten worden integraal geschonken aan 

Stichting Alzheimer Onderzoek.

Jij komt toch ook!

Toneelvoorstelling “ALS HEIMER KOMT”

op 30/09 in Leuven

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in 

Leuven richt in samenwerking met 

Stichting Alzheimer Onderzoek op zater-

dag 30 september de toneelvoorstelling 

“Als Heimer komt” in. Deze prachtige 

productie, met een lach en een traan en 

veel muziek wordt voorafgegaan door 

een korte inleiding over de stand van het 

onderzoek en het belang van de stichting.

Deze mooie avond zal doorgaan in de vol-

ledig gerestaureerde kerk, nu omgedoopt 

tot luxueuze eet- en evenementenzaal van 

het WZC. Aanvangsuur : 19 uur.

Adresgegevens : 

Brabançonnestraat 97, 3000 Leuven.

Voordracht “De ziekte van Alzheimer :

Onderzoek geeft hoop”

Op vrijdag 8 september richt de 

Welzijnsraad van Buggenhout in gc De 

PIT, en dit in samenwerking met Stichting 

Alzheimer Onderzoek, een voordracht in, 

met als gastspreker Prof. Wim Annaert 

(KULeuven)

Prof. Annaert is niet alleen een toponder-

zoeker op Alzheimer maar is tevens lid van 

de Wetenschappelijke Adviesraad van de 

stichting.

Deze boeiende niet te missen avond 

wordt u gratis aangeboden en vangt aan 

om 20 uur.

Inschrijven alleen via :

welzijnsraad@skynet.be

of op 052/39.70.58 (Pol Vervoort)

Alle verdere info en kaarten via onze website www.alzheimerstichting.be of via info@alzh.org
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Globaal actieplan dementie 2017-2025 

van de Wereld Gezondheidsorganisatie

De Wereld Gezondheidsorganisatie (afge-

kort en hierna genoemd WHO) heeft in 

mei 2017 op haar 70ste jaarlijkse congres 

in Geneve haar Globaal Plan Dementie 

aangepast, verfijnd en definitief goedge-

keurd. Het plan kwam mede tot stand met 

de medewerking van landen die zelf al een 

dementieplan hebben ontwikkeld of ermee 

bezig zijn.

Het plan omschrijft doelstellingen voor 

de vooruitgang in de bewustwording van 

dementie, vermindering van het risico, 

diagnosestelling, verzorging en behande-

ling, steun voor professionele verzorgers 

en mantelzorgers en last but not least voor 

onderzoek.

Van de 194 bij de WHO aangesloten 

landen hebben slechts 29 een demen-

tieplan opgesteld. De WHO dringt er dan 

ook op aan dat regeringen de ernst van 

de situatie beginnen inzien en dat ze drin-

gend werk maken van hun eigen plan 

van aanpak en zeker voldoende fond-

sen voorzien voor de uitwerking ervan. 

(Vlaanderen heeft inmiddels ook haar 

dementieplan opnieuw voorgesteld echter 

zonder back-up van de nodige financiële 

middelen om de implementatie en uitwer-

king te garanderen. Er worden ook geen 

middelen uitgetrokken voor de broodno-

dige financiering van het onderzoek. In 

Wallonië is het dementieplan nog steeds 

in uitwerking.)

Dementie en Alzheimer worden de duur-

ste ziektes van de 21ste eeuw. De hoop 

voor de toekomst ligt volledig in handen 

van het onderzoek. Daarom wordt er door 

de WHO geadviseerd aan alle regeringen 

om 1% van de totale kost van dementie 

te reserveren en te besteden aan het 

onderzoek.

Dementie treft meer dan 54 miljoen men-

sen wereldwijd, en dit cijfer zal nog ver-

drievoudigen tegen 2050! Het globale 

actieplan dementie van de WHO opent 

een nieuw tijdperk in het begrijpen, de 

zorg en behandeling van dementie doch 

roept tegelijkertijd alle regeringen op om 

NU te handelen. Om NU financiële midde-

len vrij te maken, niet alleen voor de zorg, 

maar voornamelijk voor het onderzoek. 

Want onderzoek geeft hoop!

Wij kunnen hier met ons allen aan mee-

werken door nu ons steentje bij te dra-

gen en een storting te doen voor het 

Alzheimeronderzoek. We zijn dit moreel 

verplicht voor onze ouders, onszelf, maar 

zeker voor onze kinderen en kleinkinderen 

die we willen zien opgroeien in een wereld 

zonder Alzheimer.
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Kan gezond leven het risico op dementie sterk vertragen?

Vijftigers en zestigers die ongezond door 

het leven gaan (roken, alcohol, weinig 

bewegen,…) kunnen de kans om dement 

te worden met de helft verminderen door 

gezonder te gaan leven. Dit werd onlangs 

nogmaals bevestigd in het zoveelste 

onderzoek over deze materie.

De kans op dementie stijgt naarmate 

iemand ouder wordt. Ook je levensstijl 

is een belangrijke factor voor het krijgen 

van Alzheimer. Vijftigers en zestigers 

kunnen de kans om dementie te krijgen 

met de helft doen dalen als ze van een 

ongezonde naar een gezonde levensstijl 

overgaan. Binnen deze leeftijdscategorie 

maken mensen die gezond leven in de 

komende acht jaar 3% kans om dement 

te worden. Personen die een ongezonde 

levensstijl aanhouden maken al gauw 6% 

kans op dementie.

Ook personen van boven de 70 kunnen 

zo de kans om dementie te krijgen ver-

lagen, maar veel minder dan vijftigers of 

zestigers.

Onze stichting probeert al lang duidelijk 

te maken dat een gezonde levensstijl een 

grote invloed heeft op het voorkomen 

of vertragen van dementie. Voeding is 

daarin een belangrijke factor. De tips die 

wij steeds meegeven zijn om terug naar 

de basis te gaan of m.a.w. het voedings-

patroon dichter te laten aansluiten bij de 

natuur. Eet dus meer groenten, minder 

vlees en meer vis. Beweeg meer, ga vaker 

wandelen, fietsen of zwemmen.

Een gezonde levensstijl wil ook zeggen 

dat je probeert om constant bij te leren. 

Ook als je ouder wordt moet je probe-

ren geïnteresseerd te blijven in de wereld 

rondom je. Probeer mee te zijn met het 

nieuws van de dag, probeer meer te 

lezen, probeer altijd nieuwsgierig te zijn en 

bij te leren.


