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Alzheimer : hoe ver staan we van een remedie?

De globale race om een remedie te vinden tegen deze verwoestende ziekte is volop bezig. Wereldwijd 
worden campagnes opgezet om het bewustzijn van de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten 
te verhogen. In de US en in Groot-Brittanië staat de financiële steun aan het onderzoek inmiddels op 
het hoogste punt. Maar hoe lang zal het nog duren alvorens we tot een echte remedie komen?

De huidige Alzheimer medicatie en behandelingen verminderen tijdelijk de symptomen van het 
geheugenverlies en verbeteren het denken en redeneren van de patiënt. Maar deze behandelingen 
stoppen niet het fundamentele aftakelen en afsterven van de hersencellen. Wanneer deze cellen verder 
afsterven rukt de ziekte van Alzheimer verder op. Het huidige wetenschappelijk onderzoek heeft zich 
als doel gesteld deze fundamentele aftakeling te stoppen en een halt toe te roepen aan het afsterven 
van de hersencellen. De recente doorbraken in het onderzoek verwezenlijkt in zowel België, de US en 
Australië geven ons heel veel hoop.

In januari van dit jaar heeft het Amerikaanse Congres en de President opnieuw een belangrijke 
financiering van het Alzheimer onderzoek goedgekeurd ten bedrage van 350 miljoen $. 
Deze bijkomende financiering van het onderzoek vertegenwoordigen een verhoging van het 
bestaande budget voor Alzheimer onderzoek met 60% tot een totale som van 900 miljoen $. 
Deze fondsen werden verdeeld over verschillende, ook niet-Amerikaanse, onderzoeksprojecten 
die de grootste potentie hebben om op relatief korte termijn tot een remedie te komen. 
Ook in Groot-Brittanië, Australië en vele andere landen werden de overheidsfondsen voor het 
onderzoek fors verhoogd. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat in België, bakermat van wereldwijd 
hoog aangeschreven professoren en universiteiten die onderzoek doen naar Alzheimer, onze 
beleidsmensen totaal geen interesse betonen voor de situatie en dus ook geen middelen extra vrij 
maken.

In april van dit jaar hebben onderzoekers uit Groot-Brittanië een eerste positief bericht de wereld 
kunnen insturen : Eerste geneesmiddel tegen Alzheimer in de maak. Uit voorbereidende studies en 
testen gedaan in Denemarken blijkt dat een goedkoop, algemeen verspreid en gebruikt geneesmiddel 
voor diabetici eveneens bescherming biedt tegen verwoestende breinziektes zoals Alzheimer. Testen 
op een veel grotere schaal in Groot-Brittanië tonen een spectaculair effect die geen enkele andere 
voorgaande studie ooit heeft getoond. Dit betekent dat dit geneesmiddel zowel zal kunnen gegeven 
worden aan personen die risicodragers zijn van de ziekte van Alzheimer als aan personen die de eerste 
tekenen van Alzheimer of dementie reeds vertonen, en hen een langere periode kan verstrekken met 
normaal mentaal functioneren. Indien de verdere klinische testen bevredigend blijven kan een eerste 
geneesmiddel om de ziekte af te remmen beschikbaar komen binnen een vijftal jaar.

Ook uit Australië en de US kwam bevredigend en hoopvol nieuws : Belangrijke doorbraak in de 
ontwikkeling van een eerste vaccin tegen Alzheimer. Een team onderzoekers uit beide landen 
ontwikkelden twee vaccins : één dat de opstapeling van het eiwit beta-amyloïde aanpakt en een ander 
dat dan weer het teveel aan tau-proteïnen aanpakt. Het eerste vaccin kan dienen om mensen in een 
vroeg stadium van de ziekte of zelfs gezonde personen langer in goede geestelijke gezondheid te laten 
voortleven. Het tweede vaccin kan dan weer gebruikt worden om, als de ziekte vordert, de effectiviteit 
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Lieve Toots, ‘peter’ en ‘ere-ambassadeur’ van onze stichting,
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van het eerste vaccin te vergroten. Verdere klinische tests zijn in volle ontwikkeling. Onderzoekers zijn 
positief : over drie tot vijf jaar zijn we op weg naar een echte grote droorbraak.

Maar de vraag is : zullen deze nieuwe doorbraken effectief bewaarheid worden? En tegen wanneer zal 
er echt een eerste geneesmiddel op de markt zijn? Het antwoord hierop is moeilijk te geven maar één 
ding staat vast : het is ons aller plicht om zeker nu, met deze positieve ontwikkelingen in het verschiet, 
een extra inspanning te doen om dit onderzoek te steunen.

DE ZORGVOLMACHT : 
bescherm uw vermogen en uw toekomst.

Voor het geval u zelf niet meer kan beslissen en wilsonbekwaam wordt.

Met een “zorgvolmacht” beslis je zelf over wie de bevoegdheid krijgt om beslissingen te nemen en 
handelingen te stellen i.v.m. je goederen of met je financiën wanneer je dat zelf niet meer kan.

Je kan deze zorgvolmacht geven aan één of zelfs meerdere personen, al dan niet familieleden.
Zij zullen uw vermogen dan beheren op het moment dat u het zelf niet meer kan door bijvoorbeeld dementie, 
geheugenverlies, na hersenletsel bij ongeval, enz..
U bepaalt ook zelf de inhoud van deze zorgvolmacht.

De zorgvolmacht kan u afsluiten in familiekring zonder tussenkomst van een notaris. Doch wij raden sterk 
aan om dit toch door een notaris te laten vastleggen. Hij/zij kan u extra raadgevingen geven bij het opstellen 
van deze volmacht.
Elke zorgvolmacht dient hoe dan ook te worden geregistreerd in een register bijgehouden door de Koninklijke 
Federatie van het Belgisch Notariaat.

Daarnaast is het ook raadzaam om tegelijkertijd een vertrouwenspersoon aan te duiden die jouw belangen 
zal behartigen en toezicht zal uitoefenen op de daden verricht door de persoon die van u een zorgvolmacht 
ontving.

De enige vereiste bij het opstellen van zo’n volmacht is dat je op het moment van het opstellen van deze 
zorgvolmacht nog wilsbekwaam bent.
Goede raad : begin er beter ‘te vroeg’ aan want ‘te laat’ kan het misschien niet meer, en dan vervallen we in 
de oude regeling via de rechtbank en de vrederechter.
Het bijkomende, niet te onderschatten, voordeel is dus dat deze zorgvolmacht opgesteld wordt in private 
sfeer. Geen gedoe en rompslomp meer voor een vrederechter. “U” beslist zelf wie uw belangen zal 
behartigen en niet de vrederechter.

Mocht u na het lezen van dit artikel meer vragen hebben over de zorgvolmacht of over uw successieplanning, 
aarzel dan niet ons te contacteren via email : info@alzh.org of via tel. : 02/424.02.04.

Stap per stap hopen we er te komen. We moeten blijvende steun verlenen aan het 
onderzoek om een middel te vinden om deze verschrikkelijke ziekte die steeds meer 
mensen treft, zodat deze niet langer tot het noodlot leidt.
Enerzijds zoeken naar de oorzaken en anderzijds zoeken naar middelen om de 
getroffenen te genezen.
Laat ons de wetenschappers die strijden om deze vreselijke aandoening te 
overwinnen steunen, door hen de nodige financiële middelen te geven om deze 
strijd tot een goed einde te brengen.
Deze ziekte vormt een bedreiging voor ons allen.

Dani Klein.

10 signalen die waarschuwen  
voor de ziekte van Alzheimer

1. Geheugenverlies
vergeten van namen, telefoonnummers, wat heb ik vandaag gegeten, …

2. Problemen met uitvoeren van op zich eenvoudige taken
bed opmaken, krant lezen, maaltijd bereiden, …

3. Taal en spraakproblemen
niet op bepaald woord komen, verkeerde zinstructuur, nieuwe woorden verzinnen, …

4. Desoriëntatie of dwalen
plaats of tijd vergeten, ronddwalen zonder huis terug te vinden, …

5. Moeilijk kunnen inschatten van gekende situaties
winterjas aandoen in zomer, naar kelder gaan ipv naar slaapkamer, …

6. Verlies van vermogen om abstract te denken
wat betekent een verkeersbord, waarvoor staat een vraagteken, …

7. Zaken op de verkeerde plaatsen zetten
portefeuille in koelkast leggen, fiets in keuken stallen, …

8. Snelle gedragsveranderingen
van lach naar verdriet, van rustig zijn naar woedeaanval in enkele seconden, …

9. Veranderingen in persoonlijkheid
achterdochtig, verstrooid, angstig, vastklampen aan andere persoon, …

10. Geen initiatief meer nemen
hele tijd voor zich uit zitten staren, ganse tijd naar zelfde testbeeld op TV kijken, …

Hoofden in nevel
Dolenden in het leven
Toch hoop voor later

Herman Van Rompuy.
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Alzheimer : hoe ver staan we van een remedie?

De globale race om een remedie te vinden tegen deze verwoestende ziekte is volop bezig. Wereldwijd 
worden campagnes opgezet om het bewustzijn van de ziekte van Alzheimer en andere dementieziekten 
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financiering van het Alzheimer onderzoek goedgekeurd ten bedrage van 350 miljoen $. 
Deze bijkomende financiering van het onderzoek vertegenwoordigen een verhoging van het 
bestaande budget voor Alzheimer onderzoek met 60% tot een totale som van 900 miljoen $. 
Deze fondsen werden verdeeld over verschillende, ook niet-Amerikaanse, onderzoeksprojecten 
die de grootste potentie hebben om op relatief korte termijn tot een remedie te komen. 
Ook in Groot-Brittanië, Australië en vele andere landen werden de overheidsfondsen voor het 
onderzoek fors verhoogd. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat in België, bakermat van wereldwijd 
hoog aangeschreven professoren en universiteiten die onderzoek doen naar Alzheimer, onze 
beleidsmensen totaal geen interesse betonen voor de situatie en dus ook geen middelen extra vrij 
maken.

In april van dit jaar hebben onderzoekers uit Groot-Brittanië een eerste positief bericht de wereld 
kunnen insturen : Eerste geneesmiddel tegen Alzheimer in de maak. Uit voorbereidende studies en 
testen gedaan in Denemarken blijkt dat een goedkoop, algemeen verspreid en gebruikt geneesmiddel 
voor diabetici eveneens bescherming biedt tegen verwoestende breinziektes zoals Alzheimer. Testen 
op een veel grotere schaal in Groot-Brittanië tonen een spectaculair effect die geen enkele andere 
voorgaande studie ooit heeft getoond. Dit betekent dat dit geneesmiddel zowel zal kunnen gegeven 
worden aan personen die risicodragers zijn van de ziekte van Alzheimer als aan personen die de eerste 
tekenen van Alzheimer of dementie reeds vertonen, en hen een langere periode kan verstrekken met 
normaal mentaal functioneren. Indien de verdere klinische testen bevredigend blijven kan een eerste 
geneesmiddel om de ziekte af te remmen beschikbaar komen binnen een vijftal jaar.

Ook uit Australië en de US kwam bevredigend en hoopvol nieuws : Belangrijke doorbraak in de 
ontwikkeling van een eerste vaccin tegen Alzheimer. Een team onderzoekers uit beide landen 
ontwikkelden twee vaccins : één dat de opstapeling van het eiwit beta-amyloïde aanpakt en een ander 
dat dan weer het teveel aan tau-proteïnen aanpakt. Het eerste vaccin kan dienen om mensen in een 
vroeg stadium van de ziekte of zelfs gezonde personen langer in goede geestelijke gezondheid te laten 
voortleven. Het tweede vaccin kan dan weer gebruikt worden om, als de ziekte vordert, de effectiviteit 
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