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ADUCANUMAB: EEN WONDERMIDDEL?

DOE MEE MET DE CHAIN CHALLENGE

In de pers zijn er optimistische berichten verschenen over  Aducanumab, een nieuw kandidaat medicijn dat 
Alzheimer zou kunnen afremmen. 

Aducanumab is een antilichaam dat zich in de hersenen aan 
samengeklonterde eiwitten bindt die een rol spelen bij het 
ontstaan van Alzheimer. Hierdoor worden deze aggregaten 
meer oplosbaar en bijgevolg sneller uit de hersenen verwijderd. 

Het is alvast een verbetering ten opzichte van de huidige 
remedies die enkel aan symptoombestrijding doen en bijgevolg 
een beperkte effectiviteit hebben in de tijd.

Er dient echter nog wel enige voorzichtigheid aan de dag 
gelegd te worden. 

Ondanks de bemoedigende klinische data en testen, blijven 
de effecten van Aducanumab op de cognitieve aftakeling 
beperkt en enkel duidelijk zichtbaar bij patiënten die met de 
hoogste dosis behandeld werden. Hoewel geen ernstige 
nevenwerkingen werden vastgesteld tot heden, de heel hoge 
dosis  die nodig is zal wellicht toekomstige behandelingen ook 
zeer duur maken.

Momenteel onderzoeken de Amerikaanse en Europese 
administraties de Aducanumab studie. Indien groen licht wordt 
gegeven zal dit antilichaam inderdaad het eerste medicament 
kunnen worden dat het ziekteproces kan stabiliseren.

Voor de Stichting Alzheimer Onderzoek  is het prachtig dat er tijdens de warmste week al weer zoveel mooie 
sponsoracties ten bate van onze stichting zijn. Maar we willen van 2021 het warmste jaar maken. En daarom 
zijn we begonnen met de Chain Challenge. De bedoeling is dat mensen elkaar inspireren om sponsoracties op 
te zetten en dat er zo een ketting ontstaat van acties ten bate van Alzheimer Onderzoek. Professor Dr. Wim 
Annaert, de voorzitter van onze Wetenschappelijke Adviesraad gaf de aftrap!

Professor Wim AnnAert:
Wim fietste 14 dagen in Bretagne. Het resultaat: 967 km ten 
voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek. Het was voor Wim 
en zijn vrouw een serieuze uitdaging, waar vermoeidheid, pijn, 
en wisselende weersomstandigheden zijn deel waren, maar 
welke resulteerde in een trotse overwinning en een mooie 
financiële bijdrage van 5197 euro voor de Stichting Alzheimer 
Onderzoek.  

LutgArde VAn Look:
“We waren op school een sponsorloop aan het organiseren 
voor het goede doel, maar door Corona kon dat niet doorgaan. 
Alleen lopen in het bos kon nog wel en toen ik hoorde van 
Wim’s gesponsorde fietstocht, dacht ik, dan kan ik wel een 
sponsorloop op mijn eentje doen. 

Het Alzheimeronderzoek vond ik prima als goed doel. Iedereen 
kent wel iemand die lijdt aan dementie.  Ik vind dat een vre-
selijke ziekte. Daarom vind ik het ook belangrijk om het 
Alzheimeronderzoek wat meer onder de aandacht te brengen. 
Het was ook helemaal niet moeilijk om sponsors te vinden. Heel 
veel mensen vinden het onderzoek naar deze vreselijke ziekte 
heel waardevol en willen dan ook graag hun steentje bijdragen.”

Lutgarde liep zo maar even 220 km en haar actie bracht 
daarmee maar liefst € 3331 op!

Wim Annaert op de vestingmuur van het stadje ‘Dinan’, langs 
de rivier La Rance die uitmondt in de zee bij St Malo.



HiLde VAn Look:
Haar zus Hilde nam het stokje over en ging een zeer grote 
sportieve uitdaging aan voor hetzelfde project: 10 triatlons in 
2 maanden! In totaal gaat zij in oktober en november 40 km 
zwemmen, 1800 km fietsen en 420 km lopen. 

Op www.stopalzheimer.be/chainchallenge kunt u eind 
november lezen of Hilde in haar opzet geslaagd is.

U kunt ook deze actie steunen door een overschrijving te 
doen op rekening  BE29 2300 0602 8164 van de Stichting 
Alzheimer Onderzoek. Noteer als mededeling ‘run for AD’.

Voorbeeld: 1 euro per triatlon geeft een totaal van  
10 euro als Hilde erin slaagt om de 10 triatlons af te 
werken in 2 maanden. 

Ludgarde en Hilde  
in actie

Doe mee met de chain challenge !

Wilt u ook een sponsoractie opzetten. Laat het ons dan weten op info@stopalzheimer.be! 

We horen graag uw verhalen en zien graag uw foto’s die we dan op www.stopalzheimer.be/chainchallenge 
publiceren. Zo inspireren we elkaar!

GEHOORVERLIES EN ALZHEIMER
Wetenschappers ontwikkelden een nieuwe theorie hoe gehoorverlies dementie kan veroorzaken en geloven dat 
de ziekte kan voorkomen worden door hardhorendheid aan te pakken.

Gehoorverlies is in tal van epidemiologische studies gelinkt aan 
dementie en is mogelijk verantwoordelijk voor 10% van de bijna 
50 miljoen gevallen wereldwijd.

Een team van de universiteit van Newcastle heeft in het vakblad 
Neuron een nieuwe theorie gepresenteerd hoe een gehoor-
stoornis kan leiden tot Alzheimer.

Zij bekeken drie AsPecten: 
1)  een gemeenschappelijke onderliggende reden voor gehoor-

verlies en dementie, 
2)  gebrek aan geluid gerelateerde input, waardoor de hersenen 

krimpen en 
3)  cognitieve achteruitgang, waardoor mensen hersencapaciteit 

moeten aanspreken om het gehoorverlies te compenseren, 
waardoor die capaciteit niet meer beschikbaar is voor andere 
taken.

Het team stelt een nieuwe invalshoek voor die focust op de 
geheugencentra diep in de temporale kwab.  Recent onderzoek 
toont aan dat dit deel van de hersenen, dat meestal geassoci-
eerd wordt met lange-termijnopslag voor plaatsen en gebeurte-
nissen, ook een rol speelt in korte-termijnopslag en verwerking 
van auditieve informatie. 

Verandering van hersenactiviteit door gehoorverlies kan daar-
door de aanwezigheid van abnormale proteïnes stimuleren die 
Alzheimer veroorzaken

Wetenschappers moeten dit mechanisme nu verder 
onderzoeken door het testen van pathologische 
processen.



TESTAMENT: 

De testamentuitvoerder waakt over de goede uitvoering van het 
testament volgens de wil van degene die het testament heeft 
opgemaakt. Het belang van een dergelijke aanstelling  is het 
grootste wanneer u conflicten verwacht tussen uw erfgenamen. 

Een testamentuitvoerder kan enkel benoemd worden in een 
testament. Meestal wordt gekozen voor een echte vertrou-
wenspersoon. Dit kan zowel een familielid zijn alsook een pro-
fessioneel persoon zoals een notaris, vrederechter of advocaat. 
Let wel: het mandaat wordt pas na uw overlijden bekend en 
dan al dan niet aanvaard.

De testamentuitvoerder spoort uw erfgenamen op en verwittigt 
ze. Tevens neemt hij/zij de nodige maatregelen om de geldig-
heid van het testament te verdedigen wanneer dit betwist zou 
worden. Wanneer de testamentuitvoerder ook het bezitsrecht 
krijgt op de roerende goederen, dan kan hij/zij er ook voor zor-
gen dat de juiste goederen en gelden aan de in uw testament 
aangeduide personen en/of goed doel bezorgd worden.

De wet schrijft geen vergoeding voor een testamentuitvoerder 
voor. Het staat u dus vrij om een gepaste vergoeding te voor-
zien. Wanneer u echter een professioneel persoon hebt aan-
geduid (notaris, advocaat), dan is er sowieso een vergoeding 
verschuldigd. Algemeen wordt aanvaard dat deze vergoeding 
een bedrag vertegenwoordigt van 3% van alle roerende en 
onroerende goederen in de nalatenschap.

HOE KAN STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK 
ER SAMEN MET U VOOR ZORGEN DAT EEN 
DIERBARE OVERLEDENE OOK NA ZIJN OF 

HAAR DOOD IETS BETEKENT VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ EN HET ONDERZOEK?

Stichting Alzheimer Onderzoek krijgt zeer regelmatig 
de vraag van familieleden die een dierbare hebben 
verloren: ‘kunnen wij in naam van ons overleden 
familielid vragen aan de genodigden op de uitvaart om 
een gift te doen aan het Alzheimeronderzoek?’.

Dit kan natuurlijk: eenvoudig door te vermelden op het 
overlijdensbericht: “Liefst geen bloemen noch kransen, 
maar een gift aan het Alzheimeronderzoek is meer dan 
welkom!”.

Vergeet ook niet het speciaal voor deze gelegenheden 
voorbehouden bankrekeningnummer van de stichting 
te vermelden : BE93 2300 0602 8467 en als melding 
voor te stellen: “Ter nagedachtenis van ………naam en 
voornaam van de overleden persoon”.

Alle stortingen vanaf 40EUR ontvangen steeds een 
fiscaal attest! Ook de directe familieleden van de, 
al dan niet aan Alzheimer of dementie, overleden 
persoon kunnen hun steentje bijdragen en eventueel 
een grotere gift doen aan het onderzoek, want zij 
weten uit ervaring hoe pijnlijk en emotioneel zij het 
aftakelingsproces van hun dierbare hebben ervaren 
en beleefd.

Vergeet zeker niet onze stichting tijdig op de hoogte 
te brengen van uw intentie om giften te vragen n.a.v. 
een overlijden. U kan onze stichting steeds bereiken 
op 02/424.02.04 of via mail op info@stopalzheimer.
be. Mocht de begrafenisondernemer ons rechtstreeks 
willen contacteren dan kan dit te allen tijde op 
0474/95.60.22.

Moet ik een

testamentuitvoerder

aanstellen?



Fiscaal aftrekbaar aan 60% in 2020 vanaf 40 euro giften over het hele jaar!
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Steun:
IBAN: BE29 2300 0602 8164

Stuur: 
info@stopalzheimer.be

Bezoek: 
www.stopalzheimer.be

Bel:
02 424 02 04

IN BLIJVENDE HERINNERING AAN LYNNE NOLAN
Op 1 augustus verloor onze stichting een van haar trouwste 
donateurs, ambassadeur en vriend, Lynne Nolan. Lynne leefde 
als Engelse expat reeds vele, vele jaren in België en had hier 
een carrière opgebouwd binnen het Navo hoofdkwartier in 
Evere. 

In 2005 begon zij systematisch onze stichting te sponsoren, 
dit ter nagedachtenis en in eerbetoon aan haar mama die zelf 
overleden was aan Alzheimer. Later begon Lynne zelf verschil-
lende inzamelingcampagnes op te starten voor onze stichting, 
zoals het Kerstconcert van de Brussels International Singers in 
2014, het jaarlijkse Jazz event in The Music Village in Brussel, 
enz…maar vooral haar maandelijkse Cupcake-demonstraties 
zullen we nooit vergeten. De opbrengst van deze namiddagen 
werd steeds gestort ten voordele van het Alzheimeronderzoek.  

Op Wereld Alzheimer Dag 21 september 2015 startte de stich-
ting met de hulp en steun van Lynne haar 1ste Cupcake-actie 
op. Het was dadelijk een grandioos succes! 

We zullen Lynne steeds herinneren als de spirituele moeder van 
onze Cupcake-actie. Niettegenstaande haar slepende ziekte 
kwam Lynne in januari van dit jaar nog naar de jaarlijkse uitrei-
king van onze onderzoeksbeurzen in Leuven. 

Zij wilde dit event voor geen geld van de wereld missen en zij 
was trots dat ze had kunnen bijdragen aan de financiering van 
deze onderzoeksprojecten. 

VOOR DE STICHTING ZAL LYNNE STEEDS HAAR 

“CUPCAKE QUEEN” BLIJVEN.

Lynne temidden van vrienden,  
familie en cupcakes 

KERSTKAARTJES

Naast pakjes is het ook het meest uitgelezen moment  

om elkaar fijne feestdagen en een spetterend  

nieuwjaar toe te wensen. 

Mocht ook u wensen willen overbrengen aan uw 

naasten, geliefden, vrienden en kennissen, dan kan 

dat! Stuur hen één van onderstaande, unieke, speciaal 

voor de stichting ontwikkelde kaartjes en steun op deze 

manier ook het Alzheimeronderzoek. 

Deze kaartjes zijn te koop per set van negen; bestaand 

uit een set van 3 verschillende kaarten telkens in 

drievoud aanwezig in deze set.  

U kunt ze bestellen via  

info@stopalzheimer.be  

of via 02/424.02.04

1 set: + + + 9x

= € 7,85A B C

kaarten: 10 x 15 cm en omslagen: 11 x 15,5 cm (verzendingskosten inbegrepen)


