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1ste Belgische Alzheimer Cupcake Day

Zijn we dichtbij een geneesmiddel  
tegen de ziekte van Alzheimer ?

Het geneesmiddel aducanumab laat amyloïdplaques in de hersenen van patiënten met een 
milde vorm van Alzheimer krimpen. Dit zijn de verbluffende resultaten uit een eerste, eerder 
kleinschalige test op menselijke proefpersonen. De opwinding in de wetenschappelijke wereld 
en ver daarbuiten is dan ook groot. Staan we dichtbij een eerste effectieve geneesmiddel 
tegen de ziekte van Alzheimer ? We vroegen het aan Prof. dr. Rik Vandenberghe, kliniekhoofd 
neurologie van UZLeuven.

De 1ste Belgische Alzheimer Cupcake Day was een 
overweldigend succes !

Deze Cupcake actie werd door Stichting Alzheimer Onderzoek gelanceerd ter gelegenheid van Wereld 
Alzheimer Dag op 21 september, doch liep gans de maand september. Daarom durven we nu al 
preken over “September = Cupcake maand”.

Wij wensen alle deelnemende WZC’s en OCMW’s, alle verenigingen, alle steden en gemeenten, alle 
particulieren en bedrijven en in het bijzonder de KULeuven en VIB danken om deze Cupcake actie 
onverhoopt te laten uitgroeien tot een nationaal succesvol evenement. 1000x dank ! De kaap van 
35.000 EUR werd inmiddels bereikt, en er komen nog dagelijks bedragen binnen ! Zonder jullie steun en 
inzet, en natuurlijk ook ‘bakkunst’ kon dit resultaat niet worden neergezet.

Tevens wensen wij onze Belgische topkok, Piet Huysentruyt, te danken om het ‘peterschap’ te aanvaarden 
van deze Cupcake actie, en Andrea Croonenberghs voor haar belangeloze medewerking bij de creatie van 
onze radiospot. En last but not least ambachtelijke bakkerij ‘De drie B’s’, Swarovski, Standaard Boekhandel 
en Siemens. En waarschijnlijk vergeten we nog iemand specifiek te danken, daarom nogmaals 1000 x 
hartelijk en welgemeend DANKUWEL ! Samen hebben we er een fenomenaal succes van gemaakt. 
We kijken nu al uit naar de 2e editie …

Eén van de voornaamste 
doelstellingen van het 
A l zhe imer -onde rzoek 
is  het  v inden van 
behandelingen die meer 
werkzaam zijn dan wat 
op dit ogenblik in de 
apotheek voorhanden is. 
Patiënten, familieleden, en 
de artsen, allen willen we 

een meer efficiënte behandeling voor deze ziekte. 
De enige weg naar een betere behandeling 
is geneesmiddelenonderzoek waarbij de 
werkzaamheid en verdraagbaarheid van nieuwe 
studiegeneesmiddelen wordt onderzocht bij 
patiënten met deze ziekte. Deze weg bestaat 
uit verschillende fases. Bij een ‘fase 1’ studie 
zoekt men in een kleine groep van deelnemers 
de beste dosis van een studiegeneesmiddel 
en onderzoekt men de verdraagbaarheid (kans 
op nevenwerkingen). Op basis van de fase 
1 resultaten wordt dan op een veel grotere 
schaal het studiegeneesmiddel onderzocht op 
zijn werkzaamheid en verdraagbaarheid, fase 
2-3 studies genoemd.

Het meest intensief onderzocht anno 2016 
zijn middelen die de hoeveelheid amyloïd in de 
hersenen verminderen. Amyloïd is een stof die 
zich afzet tussen de zenuwcellen bij de ziekte van 
Alzheimer. Vrij algemeen wordt aangenomen dat 
een verhoogde hoeveelheid amyloïd schadelijk is 
voor de zenuwcellen en bijdraagt tot het afsterven 
van zenuwcellen bij de ziekte van Alzheimer. 
Bij ‘passieve immunisatie’ wordt een antistof tegen 

het amyloïd toegediend aan de patiënt. Die antistof 
circuleert in het bloed en een fractie komt in de 
hersenen terecht en kan op die manier het amyloïd 
uit de hersenen wegtrekken.

Recent zijn in het gezaghebbende tijdschrift 
Nature de resultaten gepubliceerd van een faze 
1 studie met aducanumab, een antistof tegen het 
amyloïd. In totaal namen 160 patiënten met de 
ziekte van Alzheimer deel aan deze studie, ze 
kregen gedurende 1 jaar maandelijks de antistof 
via een baxter toegediend. Een 5-tal verschillende 
dosissen werden onderzocht (ongeveer 
20 deelnemers per dosis) en vergeleken met 
de placebogroep op hun verdraagbaarheid. 
Bijkomend werd ook het effect op de hoeveelheid 
amyloïd in de hersenen gemeten met een 
PET scan en het effect op de MiniMental State 
Examination test (MMSE). De MMSE wordt in 
heel wat geheugenklinieken gebruikt. Indien u een 
patiënt bent met de ziekte van Alzheimer, is de 
kans erg groot dat u al eens een MMSE test gehad 
hebt.

Van de 160 deelnemers vervolledigden ongeveer 
120 deelnemers de studie. Als de onderzoekers de 
hoeveelheid amyloïd in de hersenen vergeleken bij 
het begin en op het eind van de studie, bleek bij de 
hoogste dosis het amyloïd bijna volledig verwijderd 
te zijn op het einde van de studie. Als de MMSE 
score vergeleken werd van het begin tot het einde 
van de studie, bleek bij de hoogste dosis de 
score stabiel over het verloop van één jaar terwijl 
de MMSE in de placebogroep met een tweetal 
punten verminderd was. Het gunstig effect op de 
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hoeveelheid amyloïd en op de MMSE was groter 
naarmate de gebruikte dosis hoger was.

Deze resultaten vormen nu de basis voor 
twee placebo-gecontroleerde fase 3 studies 
waaraan wereldwijd in het totaal meer dan 
3000 atiënten met de ziekte van Alzheimer 
in een licht stadium verwacht worden te 
zul len deelnemen. Deze grootschalige 
studies zijn noodzakelijk om te bepalen of het 
studiegeneesmiddel werkzaam is en het resultaat 
zal bepalen of de regelgevende overheidsinstanties 
(FDA in de US, EMA in de EU) aducanumab 
erkennen als een werkzaam geneesmiddel. Op 
dit ogenblik is de werkzaamheid niet bewezen en 

het resultaat van de fase 3 studies verwacht ik 
ten allervroegste in 2019. Ook in Belgie nemen 
verschillende centra deel aan de fase 3 studies met 
aducanumab.

De deelnemende centra in België zijn : 
Imeldaziekenhuis, Bonheiden ; AZ Sint-Jan Brugge 
; ULB Hôpital Erasme, Bruxelles ; Universitair 
Ziekenhuis Brussel ; Universitair Ziekenhuis Gent 
; AZ Groeninge-Campus Kennedylaan, Kortrijk ; UZ 
Leuven ; AZ Delta, Roeselare.

Wenst uzelf deel te nemen aan dit wereldwijd 
onderzoek contacteer dan in eerste instantie uw 
behandelende arts.

► Is er een geneesmiddel tegen Alzheimer ?
De laatste jaren heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte enorme stappen voorwaarts 
gemaakt. Momenteel bestaan er enkele geneesmiddelen die de ziekte in een vroeg stadium kort 
kunnen afremmen. Maar een ‘pil’ tegen Alzheimer is er niet. Enkele gerenommeerde professoren 
wereldwijd, waaronder ook Prof. Bart De Strooper van de KULeuven, zijn er echter van overtuigd 
dat er over een tiental jaren een geneesmiddel op de markt zal zijn waardoor we de ziekte onder 
controle zullen krijgen.

► Wat is de oorzaak van Alzheimer ?
Tot op vandaag is de wetenschap nog steeds niet volledig achter de oorzaak die aanleiding geeft tot 
de ziekte van Alzheimer. Een aantal factoren zoals ouderdom, erfelijkheid en ongezonde levensstijl 
verhogen wel aanzienlijk de kans om de ziekte te krijgen. Tijdens de onderzoeken is gebleken dat 
opeenhopingen van bepaalde eiwitten in de hersenen een belangrijke rol spelen bij het afsterven 
van de hersencellen.

► Kan ik Alzheimer voorkomen ?
Hierop is het antwoord spijtig genoeg negatief. Het kan ons allemaal overkomen : mannen, vrouwen, 
mensen van 80+ of mensen jonger dan 60, hoog- en laagopgeleiden, mensen die gezond eten en 
leven. Maar dit neemt niet weg dat een gezonde levensstijl (niet roken, met mate alcohol drinken, 
gezond eten en veel bewegen) zeker een positieve invloed zal hebben.
Ook raden verschillende onderzoekers aan om actief te blijven, ook met denken (hersen-
gymnastiek zoals kruiswoordraadsels en/of andere puzzels).

► Hoe ga ik om met een Alzheimerpatiënt ?
Sluit aan bij de veranderde beleving van de patiënt. Herken hem in zijn waardigheid en toon begrip. 
Probeer zo goed mogelijk het gewone leven verder te zetten. Humor is een belangrijke positieve 
factor. Vergeet vooral niet dat uw familielid, vriend of kennis een volwaardig mens blijft.

► Kan ik meehelpen om het onderzoek vooruit te helpen ?
U kan er inderdaad mee voor zorgen dat deze ziekte binnen afzienbare tijd overwonnen wordt, 
dit door het wetenschappelijk onderzoek te steunen via Stichting Alzheimer Onderzoek, de enige 
stichting in België die dit onderzoek financiert. Door de stichting op te nemen in uw testament kan u 
er tevens voor zorgen dat u ook na uw overlijden nog iets betekent voor de maatschappij en dat het 
onderzoek kan verdergezet worden. Wij zijn dit niet alleen verplicht aan onze eigen generatie, maar 
zeker aan de generatie(s) na ons.
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Speciale Kersteditie van het toneelstuk ‘Als Heimer komt’

Een voorstelling over liefde en Alzheimer.
Wat blijft er over als het denken wegvalt ?
Caroline en Ron proberen te achterhalen
wat er in het hoofd omgaat van iemand met Alzheimer.

De strijd tussen weten en het niet-meer-weten.
De onmacht.
De frustratie.

Maar ze ontdekken ook heel veel liefde, warmte en humor.

Als Heimer komt
Geschreven en gespeeld door
Caroline Meerschaert en Ron De Rauw
Dinsdag 20 december – 19u30 – M-Museum/LEUVEN

Reserveer nu reeds uw kaarten via e-mail : 
alzheimerstichting@gmail.com
Prijs voorverkoop : 15 EUR – VIP-ticket inclusief glühwein & geschenk : 
25 EUR
Alle opbrengsten gaan integraal naar het Alzheimeronderzoek.

Opgelet plaatsen zijn beperkt !

dingen die je altijd wilde  
weten over Alzheimer

► Het verschil tussen Alzheimer en dementie.
Alzheimer is één van de verschillende vormen van dementie.
70% van de mensen met dementie lijden aan de ziekte van Alzheimer

► Ik ben vergeetachtig, heb ik dan Alzheimer ?
Niet noodzakelijk want met de jaren gaat ons geheugen nu eenmaal achteruit.
Indien u merkt dat u niet alleen details, doch ook complete gebeurtenissen uit het recente verleden 
vergeet, dan raadpleegt u best uw huisarts.

► Is Alzheimer een ouderdomsziekte ?
Neen, het is een degenererende hersenziekte die meestal personen treft ouder dan 65 jaar, maar 
de ziekte kan ook mensen treffen in hun dertigste, veertigste of vijftigste.

► Kan ik mij laten testen op Alzheimer ?
Recente ontwikkelingen in het onderzoek hebben het mogelijk gemaakt na te gaan of iemand de 
ziekte van Alzheimer ontwikkeld. U kan zich laten testen in één van de 12 geheugenklinieken in 
België.

► Hoeveel Alzheimerpatiënten zijn er momenteel ?
Momenteel zijn er wereldwijd zo’n 32,7 miljoen Alzheimerpatiënten. In België alleen al tellen we zo’n 
130.000 patiënten. Maar meer verontrustend is dat deze cijfers tegen 2030 zullen verdubbelen en 
tegen 2050 zelfs verdrievoudigen.
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