Prijsuitreiking Fondsen Gezondheidsonderzoek
van de Koning Boudewijnstichting
Op 26 april werden de laureaten gehuldigd van de 60 fondsen voor
gezondheidsonderzoek van de Koning Boudewijnstichting (KBS),
dit in aanwezigheid van Prinses Astrid. De KBS steunde in 2016
onderzoeksprojecten in zeer uiteenlopende medische domeinen, waaronder
ook het Alzheimeronderzoek. Deze financiële steun betekent voor de
onderzoekers een belangrijke erkenning van hun werk en biedt hen de
motivatie en de mogelijkheden om hun onderzoekscarrière verder te ontplooien.
Het Fonds Aline en het Fonds AB steunde met 150.000 EUR voor Stichting
Alzheimer Onderzoek het project van Prof. Adrian Ivanoiu (UCL) “GABAergic
neurotransmission in Alzheimer’s Disease”.
Wij wensen langs deze weg de Koning Boudewijnstichting te danken voor hun
steun aan onze stichting en aan het Alzheimeronderzoek.

Uitslag ‘Lentewedstrijd’
van Stichting Alzheimer Onderzoek
In mei 2017 richtte de stichting voor de eerste maal een ‘Lentewedstrijd’ in. Mede
omwille van de fantastische prijzen die konden gewonnen worden werd deze
eerste editie een groot succes.
De hoofdprijs, een vlucht naar New York, werd gewonnen door Ann Muyle. Proficiat!
Wij danken van harte al onze sponsors die deze wedstrijd mede mogelijk hebben
gemaakt : “Brussels Airlines”, Knack, Plus Magazine, Plopsaqua en Lynne Nolan.
Lees zeker onze volgende nieuwsbrieven of volg onze website ‘alzheimerstichting.be’
en/of facebookpagina en ontdek zo als eerste onze nieuwe initiatieven.

September maand - Cupcake maand
Ingesloten vindt u de flyer over onze 2e Belgische Cupcake-actie.
In september gaan we met z’n allen zoveel mogelijk cupcakes bakken en dan verkopen ten
voordele van het Alzheimeronderzoek.
Binnenkort vindt u op onze website ‘alzheimerstichting.be’ een reeks lekkere recepten! Tevens
kunnen wij u gratis bijkomende flyers en/of affiches bezorgen. Hiervoor volstaat een mailtje
naar : info@alzh.org of een briefje te sturen of ons even te bellen : 02/424.02.04

U DOET TOCH OOK MEE!
Al uw giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek
vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar!

Bel onze infolijn:

02 424 02 04

Bezoek onze website:

www.alzheimerstichting.be
Stuur ons een e-mail:

info@sao-fra.be

Om SAO te steunen:

IBAN: BE29 2300 0602 8164
CODE BIC: GEBABEBB
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Bestaat er
een geneesmiddel
tegen Alzheimer ?
De afgelopen twintig jaar is veel onderzoek
gedaan naar Alzheimer en andere vormen
van dementie. Er is nu veel meer bekend over
de processen die dementie veroorzaken.
Wetenschappers gebruiken die kennis om
behandelingen te vinden die dementie voorkomen
of genezen.

De drie eerstgenoemde geneesmiddelen worden
voorgeschreven bij beginnende of matige vorm van
Alzheimer. Ze worden eveneens voorgeschreven
voor Parkinson en Lewy body dementie.
Bij Galantamine en Rivastigmine kunnen er
vervelende bijwerkingen optreden. Of deze
bijwerkingen zich zullen voordoen en in welke mate,
verschilt van persoon tot persoon, en is niet te
De thans beschikbare geneesmiddelen zijn niet voorspellen.
in staat de ziekte te genezen maar slagen erin de Neem steeds contact op met de behandelende arts
achteruitgang van de patiënt, vooral in de beginfase, indien er bijwerkingen oprtreden.
af te remmen. De toegediende geneesmiddelen zijn
nuttig voor de verbetering van gedrags- en cognitieve Memantine mikt op de gematigd ernstige tot ernstige
problemen (moeilijkheid om met de omgeving te vormen van Alzheimer, die tot nu toe altijd verstoken
leven, om te communiceren, enz.). Let wel, de waren van een behandeling. Doorgaans geeft dit
geneesmiddelen zijn symptomatisch, zij bestrijden geneesmiddel minder bijwerkingen.
de symptomen en niet de oorzaken.
De vier voornaamste geneesmiddelen die worden Belangrijk in heel het verhaal is wel dat de diagnose
dementie of Alzheimer vroegtijdig wordt gesteld.
voorgeschreven zijn :
Hoe eerder iemand met dementie of Alzheimer start
► Donepezil (Aricept®, of generische vorm)
met medicijnen, hoe beter de ziekte kan worden
®
► Rivastigmine (Exelon of generische vorm)
gestabiliseerd, vertraagd of verzacht. De diagnose
► Galantamine (Reminyl® of generische vorm) in dementie of Alzheimer stellen is niet eenvoudig. Ga
de Verenigde Staten gekend onder de naam steeds eerst langs bij uw huisarts. Deze doet dan een
Razadyne®
eerste onderzoek naar de vergeetachtigheid en de
®
► Memantine (Ebixa )
gedragsveranderingen, brengt deze in kaart en stuurt
u desgevallend door naar een specialist-neuroloog.

Cafeïne tegen Alzheimer
Cafeïne verhoogt een enzyme dat zou kunnen beschermen tegen dementie en Alzheimer.
In een nieuwe studie van de Indiana University Bloomington werden 24 componenten geïdentificeerd,
waaronder ook cafeïne, die de potentie hebben om een enzyme te stimuleren in de hersenen dat kan
beschermen tegen dementie en Alzheimer.
Het beschermende effect van dit enzyme, nl. NMNAT2, werd vorig jaar ontdekt en zou kunnen
bijdragen tot een vooruitgang in de inspanningen om een geneesmiddel te ontwikkelen dat het niveau
van dit enzyme in het brein verhoogt. Hierdoor wordt een chemische blokkade opgeworpen tegen de
slopende effecten van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals bijvoorbeeld Alzheimer.
Ook al in 2010 werden door een professor van het Alzheimer’s Disease Research Center in Florida
gelijkaardige bevindingen geconstateerd over cafeïne. Hij deed wetenschappelijke proeven op muizen
die hij cafeïne, sterk verdunt in water, liet drinken. Muizen met lichte dementie kregen weer het

geheugen van normale, gezonde muizen. Bij oude muizen met vergevorderde Alzheimer verbeterde
het geheugen en de cognitie eveneens, zij het in mindere mate.Maar muizen zijn geen mensen.
Er was dus nog veel aanvullend onderzoek nodig zoals deze recente studie aan de Indiana University.
De bemoedigende eerste resultaten geven toch weer opnieuw een sprankeltje hoop dat de ziekte van
Alzheimer binnen aanzienbare tijd kan en zal ontrafeld en opgelost worden.
Om de onderzoekers, en dan voornamelijk onze Belgische onderzoekers die mee aan de wereldtop
staan in het Alzheimeronderzoek, de kans te geven om hun werk snel en efficiënt te kunnen laten
verderzetten is er echter veel geld nodig. Daarom ook dat we opnieuw een oproep doen om het
onderzoek te blijven steunen. Want onderzoek geeft hoop!
Met een gift van 48 EUR steunt u reeds één uur onderzoek en ontvangt u tevens een fiscaal attest.
U recupereert via uw belastingaangifte 45% van dit bedrag zodat uw gift u uiteindelijk slechts 26,4 EUR
gekost heeft. Maar onze stichting kan wel het volledige bedrag van 48 EUR besteden aan het
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

Essentiële voedingsstoffen voor senioren
Als het gaat om de gezondheid van senioren dan is een stabiel
gezond dieet essentieel.
Voedsel is een belangrijke bron van essentiële voedingsstoffen
en vitaminen en een gezond voedingspatroon heeft belangrijke
gezondheidsvoordelen. Volgens dr. Katherine Tucker, hoofd van het
departement gezondheidswetenschappen aan de universiteit van
Boston wordt ons lichaam, bij het ouder worden, minder efficiënt bij
het opnemen van de meest belangrijke voedingstoffen. Daarnaast
neemt ook de smaakzin en de eetlust met de jaren verder af. Bepaald
voedsel wordt moeilijker om te knauwen of te verteren. Het is dus ook
niet verwonderlijk dat senioren een specifieke reeks vitaminen nodig
hebben.
Als mantelzorger moet u misschien een stap terugnemen en
het maaltijdplan van uw ouder wordende ouder(s) evalueren.
Zijn onderstaande voedingsstoffen en vitaminen opgenomen in
hun dagelijkse menu? Indien niet, dan misschien toch best eens
overwegen om het voedingspatroon van uw geliefden aan te passen.

Vezels

Vezels helpen het voedsel beter te laten glijden door het spijsverteringskanaal. Vezels kunnen ook
hartziektes hepen voorkomen. We vinden ze terug in onder andere : volle granen, ontbijtgranen, noten,
bonen, fruit zoals veenbessen en groenten.
Folaat & foliumzuur.
Te weinig van dit vitamine B draagt bij aan bloedarmoede. Ouderen die te weinig fruit en groenten eten
kunnen een gebrek aan vitamine B hebben.

Omega 3 vetten

Deze onverzadigde vetten, die voornamelijk teruggevonden worden in vis, hebben verschillende
voordelen, zoals : reduceren van reuma en artritis en vertragen van het proces van macula degeneratie
(netvliesveroudering). Indien er te weinig Omega 3 vetten aanwezig zijn in het dieet, serveer dan 2 maal
per week vette vis zoals zalm, makreel, sardienen of tonijn. Ook okkernoten en sojabonen bevatten veel
Omega 3 vetstoffen.

Vitamine D

Vitamine D zorgt ervoor dat ons lichaam calcium opneemt. Daarnaast is vitamine D ook goed om
osteoporose tegen te gaan en zou gebrek aan deze vitamine bij oudere personen het risico op vallen
verhogen. Verschillende voedingsstoffen worden momenteel verrijkt met vitamine D, zoals bijvoorbeeld
ontbijtgranen, melk, sommige yoghurts en fruitsappen.

Water

Water wordt meestal niet samen genoemd met vitaminen en mineralen maar is cruciaal voor een goede
gezondheid. Bij het ouder worden vermindert ook het gevoel van dorst. Maar bij uitdroging wordt gans het
menselijk lichaam getroffen. Daarom is het van levensbelang dat oudere personen minstens 3 tot 5 grote
glazen water drinken per dag. Ook bepaalde voedingsstoffen zoals kokosnootwater, selder, bessen en
sla zijn kleine bronnen van hydratatie.

Al deze bovenstaande voedingsstoffen dragen dus bij tot een gezonde en gelukkige levensstijl en
verminderen het risico op verschillende gezondheidsproblemen.
Maar gebruik deze lijst niet zelf zomaar als leidraad om een eigen dieet voor uw geliefde ouder op te stellen
doch consulteer altijd eerst de huisarts of een erkend diëtist(e).

Buenos Días Vuelta de España

Calcium

Fietstocht van 5.500 km door Spanje!
Ten voordele van het Alzheimer- onderzoek!

Wanneer we ouder worden wordt ons beendergestel brozer en gevoeliger aan breuken.
Calcium zal bijdragen om de beenderen te versterken. Overweeg daarom om melk te drinken en
amandelen, broccoli, yoghurt of boerenkool te eten.

Vitamine B12

Oudere volwassenen hebben het moeilijker dan jongere mensen om de B12 vitaminen in voedsel te
absorberen. B12 is echter belangrijk om rode bloedcellen en DNA aan te maken en zorgt voor een
gezond zenuwstelsel. Eten van rood vlees, vis en voornamelijk zalm, lever, eieren en drinken van melk
en afgeleide producten zijn een belangrijke bron om voldoende vitamine B12 op te nemen.

Magnesium

Voldoende inname van magnesium zal uw immuun systeem versterken, uw hart gezonder houden en
uw beenderen versterken. In bepaalde gevallen kan het ook helpen migraine te voorkomen. Eet daarom
voldoende vers fruit, groenten, noten, volle granen en waarom ook niet een lekker stuk zwarte chocolade.

Kalium

Kalium heeft de eigenschap om de bloeddruk te verlagen, het risico op nierstenen te verkleinen en
is tevens goed voor het beendergestel. Kalium vinden we voornamelijk terug in bananen, pruimen,
champignons en aardappelen.

España

Johnny Dias, een leraar uit Hoevenen, onderneemt
in de zomermaanden een fietstocht van meer dan
5.500 km door Spanje en wil met deze sportieve
uitdaging via sponsoring per/km zoveel mogelijk
fondsen inzamelen voor Stichting Alzheimer
Onderzoek.
U kan Johnny aanmoedigen door bijvoorbeeld
1 cent per km te storten, dit maakt op
het einde van de rit 55 EUR voor het
goede doel. Met dit bedrag steunt u
meer dan 1 uur onderzoek!
Steunbedragen kunnen worden gestort
op rekening BE29 2300 0602 8164 van
de stichting met als melding : “Fietstocht
Johnny Dias”.
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de Verenigde Staten gekend onder de naam steeds eerst langs bij uw huisarts. Deze doet dan een
Razadyne®
eerste onderzoek naar de vergeetachtigheid en de
®
► Memantine (Ebixa )
gedragsveranderingen, brengt deze in kaart en stuurt
u desgevallend door naar een specialist-neuroloog.

Cafeïne tegen Alzheimer
Cafeïne verhoogt een enzyme dat zou kunnen beschermen tegen dementie en Alzheimer.
In een nieuwe studie van de Indiana University Bloomington werden 24 componenten geïdentificeerd,
waaronder ook cafeïne, die de potentie hebben om een enzyme te stimuleren in de hersenen dat kan
beschermen tegen dementie en Alzheimer.
Het beschermende effect van dit enzyme, nl. NMNAT2, werd vorig jaar ontdekt en zou kunnen
bijdragen tot een vooruitgang in de inspanningen om een geneesmiddel te ontwikkelen dat het niveau
van dit enzyme in het brein verhoogt. Hierdoor wordt een chemische blokkade opgeworpen tegen de
slopende effecten van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals bijvoorbeeld Alzheimer.
Ook al in 2010 werden door een professor van het Alzheimer’s Disease Research Center in Florida
gelijkaardige bevindingen geconstateerd over cafeïne. Hij deed wetenschappelijke proeven op muizen
die hij cafeïne, sterk verdunt in water, liet drinken. Muizen met lichte dementie kregen weer het

