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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.
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Waarom is SAO uniek in België?
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U BAKT TOCH OOK MEE?
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SEPTEMBER = CUPCAKE-MUFFIN MAAND
Reeds voor het 4de jaar op
rij roepen we de maand september uit tot CUPCAKE-MUFFIN maand naar aanleiding
van Wereld Alzheimerdag op
21 september. Dit betekent
echter niet dat deze actie beperkt 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 enige wat telt is dat we samen het alzheimeronderzoek een duw in
de rug kunnen geven.

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