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In onderstaande open brief valt heel kort het verhaal van Kathleen Aerts 
te lezen. Haar verhaal en ondersteuning zijn enorm waardevol voor het 

alzheimeronderzoek. Op die manier kan de ziekte van Alzheimer en de nood 
aan meer middelen voor het alzheimeronderzoek bij het grote publiek onder 
de aandacht blijven gebracht worden. We zijn Kathleen dan ook ontzettend 
dankbaar ambassadrice van Stichting Alzheimer Onderzoek te willen zijn.

‘Lieve lotgenoten,

Geen seconde heb ik getwijfeld toen ‘Stichting 
Alzheimer Onderzoek’ mij vroeg om ambassadrice 
te worden.

15 jaar geleden raakte mijn toen 50-jarige mama 
het spoor bijster. We wisten niet wat er aan de 
hand was tot enkele jaren later de diagnose 
‘jongdementie’ en ‘Alzheimer’ viel. 

Mijn mama en ik hebben ondertussen een hele 
weg samen afgelegd. Toen ik begon met schrijven 
aan mijn eerste boek ‘Voor altijd mijn mama’, 
voelde ik me vaak heel alleen in mijn verdriet 
en miste ik advies en concrete handvaten hoe 
ik met mijn mama om moest gaan. Ze zeggen 
dat kinderen niet worden geleverd met een 
handleiding, wel, een jongdementerende moeder 
al helemaal niet. :-)

Ik zat op dat moment vast in mijn verdriet en was razend op dat vreselijk beest 
‘Alzheimer’ en ook op de naaste omgeving omdat we op zoveel onbegrip stuitten.

Want Alzheimer is eenzaam. 
Je staat met je rug tegen de muur en je kan niets doen om die veel te snelle aftakeling 
tegen te houden. Je voelt je machteloos, kwaad, verdrietig en alleen. Je moet elke 
dag afscheid nemen en het voelt als tientallen rouwprocessen tegelijk die elkaar 
razendsnel en zonder tussenpauzes opvolgen.

Het van mij ‘afschrijven’ bracht mij verlichting. 
Lotgenoten deelden hun verhalen met mij en voor het eerst had ik het gevoel dat ik 
toch niet alleen stond in dit immense verdriet. Ook het gevoel dat de ziekte van mijn 
mama niet voor niets is geweest; dat ze onbewust net door haar ziekte nog altijd 
anderen helpt zoals ze altijd heeft gedaan brengt troost.

Vele mensen vragen me vaak hoe ik zo ‘optimistisch’ en ‘positief’ blijf; 
Mijn vader was slechts 52 toen hij stierf, mijn mama 50 toen de Alzheimer het 
overnam. ‘Mooie momenten koesteren, elke dag leven alsof het je laatste is, alles 
uit het leven halen wat erin zit’ hebben mijn ouders mij met de paplepel ingegeven.
Maar nu weet ik pas wat het echt betekent.

Ik ben ontzettend dankbaar voor elke dag die mama en ik nog 
samen hebben. Ik besef maar al te goed dat ik in een bevoorrechte 
positie zit omdat mijn mama samen met haar verzorgsters bij ons 
thuis kan wonen in het prachtige Zuid-Afrika.

Toen ze in België in het verzorgingshuis verbleef, had ik het 
veel moeilijker. Dagelijks bezocht ik mijn moeder en stond ik 
zo één op één met haar ziekte. Nu maakt ze gewoon deel uit 
van ons dagelijks leven, zonder dat we moeten ‘inboeten’ op 
tijd met het gezin. 

Het ‘zorgen voor’ kan ik aan de verzorgsters overlaten zodat 
ik enkel nog ‘quality’ time heb met mijn mama.

Het verhaal van Kathleen Aerts
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ACTUALITEIT

Novartis stopt onderzoek naar 
Alzheimer-medicijn

11 juli 2019 – Het nieuws verovert de wereld dat geneesmiddelenontwik-
kelaar Novartis het onderzoek naar CNP520 stopzet. Dit onderzoek werd 
opgezet in samenwerking met Amgen en Banner Alzheimer’s Institute en 
zou normaliter 8 jaar duren. In die periode wilden ze dit medicijn, dat de 
aanmaak van alzheimer eiwitten zou afremmen en dus het ontstaan van 
alzheimerklachten en -symptomen mogelijks voorkomen, testen op mensen 
met een genetisch verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Iedereen 
ouder dan 65 jaar kon zich ervoor aanmelden. Een tussentijdse evaluatie 
heeft echter aangetoond dat de cognitieve achteruitgang bij mensen die 
CNP520 toegediend kregen groter was dan mensen die een placebo medi-
cijn kregen. De sponsors hebben dan ook geen seconde getwijfeld en heb-
ben meteen de stekker uit dit onderzoek getrokken. Novartis liet noteren 
dat het welzijn van de deelnemers vanzelfsprekend voorop staat en dat 
ze geen risico willen nemen. Zo werden alle deelnemers persoonlijk op de 
hoogte gebracht en werd hen gevraagd de behandeling meteen te stoppen. 
De deelnemers werden dan ook geïnformeerd over de volgende stappen, 
inclusief opvolgingsafspraken. 

John Tsai, Head of Global Drug Development and Chief Medical Officer van No-
vartis, zie hierover: ‘Novartis heeft niet alleen een strenge focus voor het on-
derzoek maar ook voor de patiënten. Als onderzoekers moeten we vandaag dit 
ontgoochelende nieuws aanvaarden als onderdeel van de zoektocht naar nieuwe, 
innovatieve behandelingen. We zijn gedetermineerd onderzoek te blijven voeren 
naar de ziekte van Alzheimer en zullen dan ook blijven zoeken naar oplossingen 
voor mensen met neurodegeneratieve aandoeningen.’ 

Novartis zal deze data, ondanks het feit dat de studie niet 
geslaagd is, presenteren op wetenschappelijke congres-
sen. De opgedane kennis kan van fundamenteel belang 
zijn voor lopende en toekomstige studies naar nieuwe 
medicijnen. Daar deze data ook van belang kan zijn in 
discussies met overheden, multilaterale organisaties, voor 
patiënten, farmaceutische bedrijven en de gemeenschap 
in het algemeen, zal deze data dus ook buiten de weten-
schap verspreid worden om de uitdagingen waar we mee 
geconfronteerd worden bij deze ziekte onder de publieke 
aandacht te brengen. 

Hieruit blijkt nog maar eens hoe complex de ziekte van 
Alzheimer is. Zeker vierhonderd alzheimermedicijnen 
werden zonder succes getest. Maar al die falingen leren 
ook iets. Op de vraag of al die onsuccesvolle onderzoe-
ken niet demotiverend werken antwoorde dokter Paul 
Dautzenberg, die reeds twintig jaar lang onderzoek voert 
naar de ziekte van Alzheimer, het volgende: ‘Al die falende 
middelen zeggen ons ook iets. Ik denk echt dat we nu 
middelen aan het testen zijn met een kans van slagen. Het 
zal waarschijnlijk een combinatie worden van een pil en 
een vaccinatie, maar over tien jaar zijn we er. Dan is er een 
medicijn tegen Alzheimer.’

Bron: ‘Novartis, Amgen and Banner Alzheimer’s Insti-
tute discontinue clinical program with BACE inhibitor 
CNP520 for Alzheimer’s prevention.’; www.novartis.
com/news; 11 juli 2019.; ‘Geheugenverlies door nieuw 
Alzheimer-medicijn: Nederlands onderzoek meteen ge-
stopt’; www.ad.nl; 13 juli 2019.
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SEPTEMBER = CUPCAKE-MUFFIN MAAND
Reeds voor het 4de jaar op 
rij roepen we de maand sep-
tember uit tot CUPCAKE-MUF-
FIN maand naar aanleiding 
van Wereld Alzheimerdag op 
21 september. Dit betekent 
echter niet dat deze actie be-
perkt is tot het bakken van 
cupcakes en muffins. U kan 

ook koekjes of pannenkoeken of wafels bakken ten voordele 
van het alzheimeronderzoek. Indien u niet wenst te bakken, kan 
u ook tal van andere acties organiseren zoals een wandeltocht 
of fietstocht en dit hoeft bovendien helemaal niet in de maand 
september te gebeuren. Het is zelfs zo dat u de opbrengst van 
uw actie, hoe klein of groot deze ook moge zijn, via de Warmste 
Week aan het alzheimeronderzoek kan laten toekomen. Het eni-
ge wat telt is dat we samen het alzheimeronderzoek een duw in 
de rug kunnen geven.

GELD EN RECHT

Het belang van een goed  
testament!

Al uw giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€
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ziekteprocessen aan de gang zijn waarin PLCG2 betrokken is. Opheldering 
van het beschermende effect op het immuunsysteem van de hersenen 
door PLCG2 kan van elementair belang zijn in de ontwikkeling van een 
medicijn voor mensen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen 
van een neurodegeneratieve ziekte waar PLCG2 in betrokken is.

Bron: ‘A nonsynonymous mutation in PLCG2 reduces the risk of Alzheimer’s 
disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal dementia, and 
increases the likelihood of longevity’ – Acta Neuropathologica, 27 mei 
2019.   
 

Wisten jullie dat 21 september Wereld Alzheimer Dag is? 

Ook dit jaar roept de 
Belgische Stichting 
Alzheimer Onderzoek 
net daarom de maand 
september uit tot 
Cupcake maand. Na 
het succes van de 
voorbije 3 jaar hopen 
we ook dit jaar op uw 
steun en medewerking 
te mogen rekenen 
om van deze vierde 
editie een top-editie te 
maken.

Immers, met de op-
brengst kunnen we 
de meest innovatieve 

onderzoeksprojecten aan Belgische universiteiten steunen in de strijd 
tegen die verschrikkelijke ziekte, genaamd Alzheimer.

Wat is er nieuw dit jaar? 

- We breiden de actie uit met muffins en herdopen onze actie en 
dus ook de maand september tot Cupcake-Muffin maand. 

- We mogen reeds van bij het begin rekenen op de steun van Piet 
Huysentruyt voor onze cupcake actie. Dit jaar echter kunnen 
we ook rekenen op de steun van Kathleen Aerts als kersverse 
ambassadrice van Stichting Alzheimer Onderzoek. 

Ben je dus nog op zoek naar een toffe activiteit met het gezin, de klas, 
de hele scholengemeenschap, het WZC, de jeugdvereniging, de wijk,...  
noem maar op, dan is dít je kans.

Bak samen heerlijke cupcakes, muffins of andere lekkernijen en verkoop 
ze tvv het alzheimeronderzoek!

Vanaf nu kan je bij onze stichting folders en affiches bestellen via  
info@stopalzheimer.be of via 02/424.02.04. Deze zullen u dan in de 
loop van de maand augustus toegestuurd worden. Tevens zullen er 
verschillende lekkere recepten van Piet Huysentruyt terug te vinden zijn 
op onze website www.stopalzheimer.be.   

Cupcake-Muffin actie

U BAKT TOCH OOK MEE?
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U kan uw actie ten voordele van het alzheimeronderzoek steeds registreren via 
volgende link: www.stopalzheimer.be/september-2019-cupcake-muffin-maand

We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen, 
maar toch is het belangrijk om goed na te denken over uw 
nalatenschap en tijdig een testament op te stellen. Zo kan je uw 
nabestaanden behoeden voor een reeks zorgen en zelfs minder 
erfbelasting laten betalen, dit door een goed doel op te nemen 
in uw testament !

Hierbij alvast enkele nuttige tips om een goed testament te schrijven :

- een eigenhandig testament dient steeds met de hand te worden 
 geschreven. Zorg er dus voor dat het duidelijk leesbaar is. Een  
 testament typen is niet geldig.
- u moet uzelf duidelijk identificeren. Daarom is het best dat een 
 vrouw haar eigen meisjesnaam gebruikt.

- vergeet niet onderaan de datum te plaatsen en zeker te  
 ondertekenen, anders is het testament ongeldig.
- vermijd doorhalingen en schrijf steeds met een pen met 
 onuitwisbare inkt.
- een testament is een persoonlijk document dat u steeds opstelt in 
 uw eigen naam. Indien u het opstelt samen met uw partner en zelfs 
 ondertekend heeft het toch geen enkele waarde.
- zorg ervoor dat u bij de omschrijving van goederen die u wenst te 
 schenken aan één of meerdere personen steeds duidelijk deze  
 goederen omschrijft, waar ze zich bevinden  én eveneens duidelijk
 de begunstigde omschrijft (volledige naam en adres).
- indien u Stichting Alzheimer Onderzoek wil begunstigen als één van  
 uw erfgenamen vergeet dan niet het adres te vermelden van onze
 maatschappelijk zetel en ons ondernemingsnummer, nl.: Stichting
 Alzheimer Onderzoek, De Neckstraat 22 bus 45 te 1081 Koekelberg
 – ondernemingsnummer : 0457.127.445

Nadien is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw testament 
veilig opgeborgen wordt zodat het zeker niet in ‘verkeerde handen’ 
kan vallen. Anderzijds is het ook van belang dat u het niet te goed 
verstopt zodat niemand het ooit kan terugvinden.

Wij raden daarom steeds aan om uw zelf geschreven testament toch 
bij een notaris te deponeren. Hij zal het dan op zijn beurt registreren 
bij het Centraal Register voor Testamenten.

Stichting Alzheimer Onderzoek kan u steeds vrijblijvend helpen bij het 
opstellen van uw testament. Meer info vindt u ook terug in onze gratis 
brochure : “Bescherm en plan uw nalatenschap”. Vraag ze vandaag 
nog aan via info@stopalzheimer.be of op 02/424.02.04 

Al uw giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€

Vera. Uitg.: Kim Plasman - Stichting Alzheimer Onderzoek - Kalkhoevestraat 1 - B-8790 Waregem - Ondernemingsnummer: 0457.127.445
© SAO/FRA 2019. Alle rechten voor reproductie door eender welk procédé, op de vertaling en de adaptatie, zijn voorbehouden in alle landen, 
behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bel:
02/424 02 04

Steun:
IBAN: BE87 3101 0221 9494

Stuur:
info@stopalzheimer.be

Bezoek:
www.stopalzheimer.be

ziekteprocessen aan de gang zijn waarin PLCG2 betrokken is. Opheldering 
van het beschermende effect op het immuunsysteem van de hersenen 
door PLCG2 kan van elementair belang zijn in de ontwikkeling van een 
medicijn voor mensen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen 
van een neurodegeneratieve ziekte waar PLCG2 in betrokken is.

Bron: ‘A nonsynonymous mutation in PLCG2 reduces the risk of Alzheimer’s 
disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal dementia, and 
increases the likelihood of longevity’ – Acta Neuropathologica, 27 mei 
2019.   
 

Wisten jullie dat 21 september Wereld Alzheimer Dag is? 

Ook dit jaar roept de 
Belgische Stichting 
Alzheimer Onderzoek 
net daarom de maand 
september uit tot 
Cupcake maand. Na 
het succes van de 
voorbije 3 jaar hopen 
we ook dit jaar op uw 
steun en medewerking 
te mogen rekenen 
om van deze vierde 
editie een top-editie te 
maken.

Immers, met de op-
brengst kunnen we 
de meest innovatieve 

onderzoeksprojecten aan Belgische universiteiten steunen in de strijd 
tegen die verschrikkelijke ziekte, genaamd Alzheimer.

Wat is er nieuw dit jaar? 

- We breiden de actie uit met muffins en herdopen onze actie en 
dus ook de maand september tot Cupcake-Muffin maand. 

- We mogen reeds van bij het begin rekenen op de steun van Piet 
Huysentruyt voor onze cupcake actie. Dit jaar echter kunnen 
we ook rekenen op de steun van Kathleen Aerts als kersverse 
ambassadrice van Stichting Alzheimer Onderzoek. 

Ben je dus nog op zoek naar een toffe activiteit met het gezin, de klas, 
de hele scholengemeenschap, het WZC, de jeugdvereniging, de wijk,...  
noem maar op, dan is dít je kans.

Bak samen heerlijke cupcakes, muffins of andere lekkernijen en verkoop 
ze tvv het alzheimeronderzoek!

Vanaf nu kan je bij onze stichting folders en affiches bestellen via  
info@stopalzheimer.be of via 02/424.02.04. Deze zullen u dan in de 
loop van de maand augustus toegestuurd worden. Tevens zullen er 
verschillende lekkere recepten van Piet Huysentruyt terug te vinden zijn 
op onze website www.stopalzheimer.be.   

Cupcake-Muffin actie

U BAKT TOCH OOK MEE?

SAO JUNI 2019 NL.indd   4 11/06/19   17:12


