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ONDERZOEK

In een open brief luiden wetenschappers en patiën-
tenorganisaties de alarmbel over de lage prioriteit voor 

hersenonderzoek in Europa. Uit het nieuwe strategische plan 
van Horizon Europe, dat de Europese onderzoeksagenda 
voor de volgende 7 jaar moet uittekenen, blijkt veel te 
weinig ambitie, aldus de briefschrijvers. 

Hersenaandoeningen treffen meer dan 160 miljoen Euro-
peanen. Gezien er nog steeds geen remedie is voor de meeste 
neurologische aandoeningen, is dit niet alleen een persoonlijk 
maar ook een groot maatschappelijk drama, dat zwaar doorweegt 
op onze gezondheidszorg.
 
“Volgens becijferingen van de European Brain Council, bedragen 
de kosten voor geestelijke en neurologische aandoeningen meer 
dan 4% van het bruto binnenlands product”, zegt prof. Bart De 
Strooper, alzheimerexpert aan het VIB en KU Leuven, directeur 
van het Britse Dementia Research Institute. Hij nam het initiatief 
voor deze open brief en vindt dat het probleem een humanitaire 
noodsituatie is geworden en dus een absolute prioriteit voor de 
beleidsmakers zou moeten zijn.

Samen met verschillende collega’s stelt prof. De Strooper dat 
de Europese Commissie te weinig doet om dit probleem aan te 

pakken: “Als Europa echt de ambitie heeft om de kennis en de 
behandeling van hersenziekten verder te ontwikkelen, dan moet het 
hier veel sterker op inzetten”, stelt hij. “Hersenonderzoek is enorm 
ondergefinancierd in de EU, dit in vergelijking met bijvoorbeeld 
kankeronderzoek. Met onze open brief roepen we gezamenlijk 
de EU op om haar onderzoeksinspanningen op het gebied van 
hersengezondheid niet alleen te verdiepen maar ook te verbreden.”

Hersenonderzoek moet een versnelling hoger

Prof. Bart De Strooper
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In de brief pleiten de ondertekenaars voor een grotere betrokken-
heid van patiënten, zorgverleners en de samenleving om zo het 
hersenonderzoek in Europa te bevorderen. Ook vragen zij om 
een snellere ontwikkeling en implementatie van geavanceerde 
technologieën en nieuwe wetenschappelijke inzichten.
 

Naast prof. De Strooper hebben 
een heel aantal andere leiding-
gevenden van vooraanstaande 
Europese onderzoekscentra, 
evenals vertegenwoordigers van 
patiëntenorganisaties, de brief al 
ondertekend.

Prof. Wim Annaert, voorzitter van 
de Wetenschappelijke Advies-
raad van Stichting Alzheimer 

Onderzoek vult aan: ‘Daar waar Europa momenteel tekort schiet, 
slaagt Stichting Alzheimer Onderzoek er jaar na jaar in meer in 
het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te investeren. Enkel 
door meer middelen te investeren kan het onderzoek in een 
versnelling gebracht worden, kan er meer kennis vergaard worden 
en vergroten we de kans op de ontwikkeling van een medicijn 
op redelijke termijn. Zo investeerde Stichting Alzheimer Onderzoek 
het afgelopen jaar nog 2,5 miljoen Euro in het alzheimeronderzoek. 
Voor 2020 hopen we samen met jullie dit bedrag nog te kunnen 
verhogen. Wij roepen iedereen dan ook op om de open brief na te 
lezen en mee te ondertekenen want samen met uw hulp en steun 
zullen we de ziekte van Alzheimer definitief stoppen. 

https://www.openpetition.eu/petition/online/call-for-increased-
emphasis-on-brain-research-in-the-strategic-plan-for-horizon-
europe  

Mutualiteiten stoppen met terugbetaling Alzheimer-
medicijnen!
De ziekteverzekering (RIZIV), waarin zowel artsen als zieken-
fondsen zetelen, stelt voor om vanaf 1 juli 2020 niet langer de 
geneesmiddelen tegen Alzheimer terug te betalen. Motivatie: ze 
werken onvoldoende. Ook in Frankrijk stopte de overheid reeds 
in 2018 met de terugbetaling.

Moeten we dan helemaal stoppen met de huidige medicijnen 
tegen Alzheimer?
Volgens ons alvast niet, alleen moet er duidelijke informatie 
worden gegeven aan de patiënt.

De medicijnen die nu op de markt zijn kunnen mogelijks 
de ziekte vertragen of de achteruitgang van de patiënt 
afremmen, dit vooral in de beginfase. Deze geneesmiddelen 
zijn symptomatisch. Zij bestrijden de symptomen en niet de 
oorzaak van de ziekte. Bovendien worden er ook een reeks 
nevenwerkingen  vastgesteld. Hoe goed de medicijnen werken 
verschilt dus van persoon tot persoon. 

In de meeste gevallen zijn de positieve effecten op het welzijn 
van de patiënt slechts van korte duur, meestal één tot twee jaar. 
Wij pleiten dan ook voor een genuanceerde aanpak. Geef 
hoop aan nieuwe patiënten. Dien hen de medicatie gedurende 
maximaal twee jaar toe en stop dan de terugbetaling en 
eventueel behandeling. Maar blijf zeker de terugbetaling van 
deze medicijnen gedurende deze korte periode garanderen.

Besluit 
Hiermee wordt nog maar eens duidelijk dat het onderzoek 
naar Alzheimer dringend moet verdergezet worden, dit zelfs 
een versnelling hoger. Om de Belgische toponderzoekers op 
Alzheimer de kans te bieden om hun baanbrekend werk verder 
te zetten blijft de stichting dan ook rekenen op de giften en 
de steun van al haar donateurs. Samen vechten wij voor een 
toekomst zonder Alzheimer.   

Prof. Wim Annaert

Mutualiteiten stoppen met terugbetaling Alzheimermedicijnen
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