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EEN TSUNAMI VAN NIEUWE GEVALLEN NADERT ...
Het aantal personen met dementie groeit spectaculair. Maar gelukkig
groeit ook de wetenschappelijke kennis …

De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) slaat alarm: een tsunami van
dementie nadert.
Vandaag zijn er wereldwijd al ongeveer
50 miljoen patiënten, dit aantal zal verder
stijgen tot 82 miljoen in 2030. In 2019
tellen we in België ongeveer 200.000
mensen met dementie, waaronder
ongeveer 135.000 Alzheimerpatiënten.
De verwachting is dat deze aantallen
tegen 2060 zeker zullen verdubbelen.
“Medicijnen bestrijden vandaag
alleen de symptomen. Er is niets
dat de oorzaak aanpakt of dementie
vertraagt”, aldus Rosa Rademakers,
befaamd dementieonderzoekster.
Prof Rademakers is de opvolgster van
Prof. Christine Van Broeckhoven in het
Centrum voor Moleculaire Neurologie
aan de Universiteit Antwerpen nadat

ze voordien jarenlang werkte in de
wereldbefaamde Mayo Clinic in Florida.

zullen vertragen of zelfs definitief zullen
stoppen.

Nog volgens Rademakers is de
afgelopen twee decennia aanzienlijke
vooruitgang geboekt in het onderzoek
naar dementie. We weten dat bij de
ziekte van Alzheimer hersencellen sterven
door specifieke eiwitopbouw. Er zijn geen
medicijnen om ze te elimineren. Maar
we kunnen de eerste tekenen van deze
eiwitopbouw al zien, twintig jaar voordat
iemand symptomen van dementie of
Alzheimer vertoont. Er moet dus meer
geld worden geïnvesteerd in vroege
opsporing en behandeling van de ziekte.

De onderzoekers beschikken momenteel
al over een heel arsenaal van tools
zoals hersenscans, bloedproeven en
ruggenmergpuncties die het toelaten de
ziekte vroegtijdig op te sporen. Nieuwe
medicijnen zullen er dan voor zorgen dat
er gerichte behandeling van bepaalde
groepen van mensen mogelijk zal zijn,
zoals dit nu al mogelijk is bij bepaalde
kankertherapieën. Deze spectaculaire
evolutie in de bestrijding van kanker
was slechts mogelijk door de zeer forse
investering in het wetenschappelijk
onderzoek, investering die tienmaal
groter was dan de investering in het
Alzheimeronderzoek!

Rademakers schat dat we tegen
2030 doorbraken zullen zien, zoals
een vertraging van dementie, bij de
individuele behandeling van erfelijk
belaste families. Voor andere patiënten
zullen doorbraken bestaan uit nieuwe
inzichten en ‘tools’ en klinische tests.
Vroeger verklaarde Prof Bart De
Strooper (KU Leuven en UK Dementia
Institute/London) reeds dat er nooit
een wondermiddel of pil zal bestaan
om Alzheimer te genezen, wel zullen er
binnen een tiental jaar nieuwe verbeterde
medicijnen op de markt zijn die de ziekte

Verder wijst de WHO steeds meer op
het inmiddels bewezen feit dat lage
lichamelijke activiteit, obesitas, een
onevenwichtig dieet, roken en overmatig
alcoholgebruik het risico op dementie
vergroten.
Het eindbesluit van Rosa Rademakers
is dan ook : “Mensen horen niet graag
dat hun levensstijl een rol speelt. Maar de
regel is: wat goed is voor je hart, is goed
voor je hersenen”.
Bron / De Tijd - 4 januari 2020
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EET GOED OM JEZELF TE BESCHERMEN ...
Alert zijn, een goed humeur hebben, een vitale geheugen houden ...
Het lijkt er steeds meer op dat dit deels ook afhangt van wat je eet.
Omdat het voedsel op je bord niet alleen je lichaam beïnvloedt, maar ook je hersenen.
Zorg ervoor dat deze zes voedingsmiddelen regelmatig op je menu staan
en je hersenen zullen je dankbaar zijn.

1. VETTE VIS

Onverzadigde vetten zijn zowat de meest
belangrijke bouwstenen voor onze hersenen.
Vooral vette vis zoals zalm, haring, makreel
en sardines bevatten veel omega-3-vetten.
Onderzoek wijst uit dat het eten van vette vis
beschermt tegen de achteruitgang van de
hersenen op oudere leeftijd.

4. KOFFIE

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat cafeïne
de alertheid en het concentratievermogen verhoogt.
Het lijkt er ook op dat drie tot vier koppen koffie per
dag helpen beschermen tegen het optreden van
dementie. Of dit alleen te wijten is aan de cafeïne of
misschien aan andere bestanddelen in koffie
is nog niet duidelijk. Verder onderzoek is
hiervoor nodig.

2. NOTEN

Noten, en dan voornamelijk
walnoten, zijn perfect voedsel voor je
hersenen. Ze bevatten niet alleen veel
vezels, wat goed is voor je darmen, maar ook
het juiste type vetten. Noten zitten vol onverzadigde
vetten. Vooral walnoten bevatten zeer veel omega-3-vetten.
Zouden ze daardoor qua vorm zo sterk op hersenen lijken?

5. VEEL GROENTEN

Groenten bevatten veel bioactieve stoffen.
Zo levert elke kleur groente een andere soort.
Ze werken vaak als een antioxidant en kunnen zo
directe schade aan hersencellen voorkomen. Maar
groenten bevatten ook polyfenolen die helpen om
de conditie van de bloedvaten in de hersenen
gezond te houden. Tevens zijn groenten ook
boordevol gevuld met vezels. Deze zijn - met
omweg via je darmen – dan ook weer gunstig
voor je hersenen.

3. PURE CHOCOLADE

De kracht van chocolade zit waarschijnlijk in de
polyfenolen. Van deze stoffen wordt aangenomen
dat ze het risico op een beroerte verminderen door
slagaderverkalking en dat ze ontstekingen bestrijden.
Polyfenolen zijn van nature aanwezig in cacao. Hoe
donkerder de chocolade, hoe meer cacao en dus hoe
meer polyfenolen. Maar ze zijn ook te vinden in wijn, olijfolie,
bessen, thee, koffie, walnoten en groenten.

6. GEFERMENTEERDE PRODUCTEN

Yoghurt, kefir, zuurkool, ... allemaal
voorbeelden van producten die levende bacteriën bevatten,
meestal gunstige melkzuurbacteriën. Deze hebben een
positieve invloed op de bacteriesamenstelling in je darmen.
En…hoe gunstiger de bacteriesamenstelling in je darmen,
hoe gunstiger dat waarschijnlijk ook is voor je hersenen.

Bron / www.gezondheidsnet.nl/
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Al uw Giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek zijn ﬁscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR!
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