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ONS NIEUWE LOGO

O

lot van onze naasten die aan Alzheimer of
m de slagkracht in de strijd
aan een andere soort dementie lijden: ze
tegen dementie te vergroten,
vergeten steeds meer…maar wij mogen
wilde Stichting Alzheimer Onhen niet vergeten. Tevens herinnert het er
derzoek haar logo vernieuwen. De ontChristine Drèze
ons aan dat we niet moeten vergeten te
wikkeling van een logo kan een kostbare
van Télépro
met het nieuwe logo
blijven strijden tegen deze vreselijke ziekzaak zijn. Ons logo werd echter gratis
ten. Daarnaast moest het doel en tegelijk
ontwikkeld door Télépro, een onderdeel
de website van de stichting beter naar
van Roularta. Vormgeefster Christine
voren
komen:
STOPALZHEIMER.BE.
Na een ontwikkeDrèze kreeg als opdracht een logo te ontwikkelen met
ling van 2 maanden en een test op een groep donateurs
een vergeet-me-nietje, het internationale symbool voor de
werd uiteindelijk het bovenstaande logo gekozen. <
strijd tegen dementie. Het herinnert ons aan het tragische

KATHLEEN AERTS IS DE STEM EN HET GEZICHT VAN ONZE RADIOEN TV-CAMPAGNE VAN SEPTEMBER

M

et dank aan vele organisaties kunnen we in
september een landelijke radio- en TV-campagne uitrollen. In de spots roept Kathleen
de luisteraar en kijker op onze stichting te steunen.

In Vlaanderen zal Kathleen Aerts de stem en het gezicht van de campagne zijn. Kathleen zet zich al jaren
als ambassadrice van onze stichting belangeloos in:
“Mijn grootste wens is dat er een definitieve oplossing
voor de ziekte van Alzheimer gevonden wordt. En de
enige manier is wetenschappelijk onderzoek. Daarom
zet ik mij in voor de Stichting Alzheimer Onderzoek.”
Katrien Luyten, Managing Director van Vincent TV: “Ik
werd al vroeg met Alzheimer geconfronteerd, toen mijn
oma de weg steeds meer kwijt raakte.
De zondagse tochten naar het woonzorgcentrum waren vrij traumatisch,
want als jong kind begreep ik niet goed
wat er aan de hand was en waarom
oma mij niet eens herkende. Er werd in
die tijd ook niet echt over gesproken.
Vandaar dat ik de Stichting Alzheimer
Onderzoek van harte ondersteun.”
Peter Baert, Managing Partner van
Raygun Music Sound Radio: “Ik heb
recentelijk mijn vader aan Alzheimer
verloren. Ik hoop dat we zo snel mogelijk van deze mensonterende ziekte
verlost zullen zijn. Daarom dragen wij
Stichting Alzheimer Onderzoek een
warm hart toe.”

Kathleen bij de opname
van de spot door
Vincent TV

Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij: “De Stichting Alzheimer Onderzoek is een van de talrijke Goede
Doelen die we dankzij alle spelers van de Nationale Loterij kunnen ondersteunen. Ondanks dat er één miljoen
Belgen dagelijks, direct of indirect, met Alzheimer geconfronteerd worden, rust er helaas nog steeds een
taboe op dementie. Net daarom willen we ons steentje
bijdragen om de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie meer onder de aandacht te brengen
aan de hand van deze campagne.
Samen proberen we zo een verschil
te maken. #meerdanspelen <

Kathleen in de Raygun
Music Sound Radio

DE FDA KEURT VOOR HET EERST IN 20 JAAR WEER EEN GENEESMIDDEL
TEGEN DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER GOED

M

et hoopvol enthousiasme reageerden patiëntenorganisaties op de goedkeuring van het
Alzheimermedicijn aducanumab (Aduhelm)
door de Amerikaanse medicijnwaakhond, de U.S. Food
& Drug Administration (FDA) in juni. Er komt voor het
eerst sinds 2003 een middel op de markt tegen de
ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm
van dementie.

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.
Maar de geschiedenis van Aducanumab is een grillige.
In maart 2019 jaar moest het onderzoek naar het experimentele medicijn worden stopgezet omdat middel
geen enkel effect zou hebben. In november 2019 leidde Biogen uit aanvullende analyses af dat het middel
wel werkt in een hoge dosering en diende het een aanvraag in bij de FDA om de markt op te mogen. Biogen
claimt dat Aducanumab - in hoge doses - de achteruitgang van het denkvermogen, geheugen en dagelijks
functioneren van Alzheimerpatiënten met 22 procent
vertraagt - in vergelijking met proefpersonen die een
placebo kregen.
Een van de adviseurs van de FDA, Dr Caleb Alexander van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, een expert op het gebied van effectiviteit
en veiligheid van medicijnen, was zeer ongelukkig met
de heranalyse van de gegevens nadat het onderzoek
was afgesloten. Hij vertelde The New York Times: “Het
is als de Texaanse scherpschutter denkfout - het idee
dat een schutter op een schuur schiet en daarna een
schietschijf tekent op de plaats waar de meeste schoten zijn gevallen.”
De effecten van Aducanumab op de cognitieve aftakeling blijven beperkt en zijn enkel duidelijk zichtbaar bij
patiënten die met de hoogste dosis behandeld werden.
Daarnaast heeft het alleen een effect bij mensen in het
prille begin van de ziekte van Alzheimer. De heel hoge
dosis die nodig is, zal wellicht toekomstige behandelingen ook zeer duur maken.
Dit zeggen experts over Aduhelm (aducanumab)
“De geschiedenis heeft ons geleerd dat de goedkeuring van een eerste medicijn van een nieuwe categorie

investeringen in nieuwe behandelingen doet toenemen
en meer innovatie bevordert. We zijn hoopvol en dit is
het begin, voor dit middel en voor betere behandelingen voor Alzheimer.”
Maria Carrillo,
chief science officer Alzheimer’s
Association in Chicago
“Het is geen wondermiddel, want het kan de
ziekte nog altijd niet genezen, maar dit is toch
wel een belangrijke stap.
Tot nog toe hadden we
enkel medicijnen tegen
de symptomen van de
ziekte van Alzheimer, en
die hadden maar een
Sebastiaan Engelborghs
matig effect. Dit daarentegen is het eerste geneesmiddel dat ook inwerkt op
de biologie van de ziekte zelf en dat de achteruitgang
van de ziekte afremt. ”
Sebastiaan Engelborghs,
professor neurologie (UAntwerpen, VUB) en lid van de
wetenschappelijk adviesraad van Stichting Alzheimer
Onderzoek.
“Er is geen overtuigend bewijs dat Aduhelm werkt. De
goedkeuring door de FDA is het resultaat van een ‘ongetwijfeld enorm machtige’ politieke en economische
lobby.”
Pim van Gool,
hoogleraar Neurologie van het Amsterdam Universitair
Medisch Centrum
“Je mag als arts een patiënt niet schaden. Nu is er
een medicijn toegelaten
in de Verenigde Staten
waarvan echt onduidelijk is of het iemand met
alzheimer op termijn iets
oplevert. Ondertussen
geeft het wel een groot
risico op breinschade
Marcel Olde Rikkert
door bijwerkingen. Zo’n
middel moet je als arts dus niet voorschrijven.”
Marcel Olde Rikkert,
hoogleraar geriatrie aan de Radboud
Universiteit Nijmegen

DE GIFT OF SCHENKING DOOR MEERDERE OF DOOR ALLE ERFGENAMEN

W

anneer de erfgenamen van een persoon die
overleden is aan de ziekte van Alzheimer toch
nog de nodige dankbaarheid willen betuigen
voor het leven van hun dierbare kunnen zij beslissen een
gift te doen met de ontvangsten uit de nalatenschap.
Hiermee brengen ze niet alleen postuum hulde aan de
overledene doch uiten zij ook hun erkentelijkheid voor de
ontvangen erfenis.

1. Een schenking gedaan door alle erfgenamen samen. Hiervoor moeten vier voorwaarden vervuld
worden, nl. :
> alle erfgenamen moeten meerderjarig en handelingsbekwaam zijn
> alle erfgenamen moeten de nalatenschap zuiver en
eenvoudig aanvaard hebben
> alle erfgenamen moeten akkoord gaan met de schenking en met het bedrag van de schenking
> er moet voldoende geld aanwezig zijn in de nalatenschap (liggend geld of tegoeden op bankrekening)
Wanneer het geld op de bankrekening staat
is in principe geen notariële akte vereist.
Men spreekt hier van een onrechtstreekse schenking, en deze kan simpelweg
gebeuren door overschrijving naar de
rekening van Stichting Alzheimer Onderzoek. Indien echter de banktegoeden
nog dienen vrijgemaakt te worden dan is
er of een notariële akte vereist of een attest
van erfopvolging. Dit attest wordt afgeleverd
door de bevoegde ontvanger van de registratie. Wanneer er liggend geld aanwezig is en de schenking hiermee
gebeurt, dan gebeurt dit door middel van een handgift.
2. E
 en schenking door één of meerdere erfgenamen.
Wanneer meerdere erfgenamen geroepen zijn tot
de nalatenschap dan zijn zij in onverdeeldheid.
> eerste situatie: er vindt een verdeling in natura plaats.
De erfgenaam/erfgenamen die bij de verdeling geld krijgt/
krijgen uit de nalatenschap, kan/kunnen dit geld of gedeelte ervan schenken aan de stichting indien voldaan is aan
twee voorwaarden:
> erfgenaam-schenker moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn
> erfgenaam-schenker moet de nalatenschap zuiver en
eenvoudig aanvaard hebben
De techniek van deze schenking: het geld uit de nalatenschap wordt door de notaris gestort op rekening van
de erfgenaam. Deze maakt vervolgens het geld over via
bankoverschrijving op de rekening van de stichting. Men
spreekt hier van een onrechtstreekse schenking.

> tweede situatie: de erfgenamen blijven in onverdeeldheid. In dit geval dienen alle erfgenamen akkoord te
gaan met de schenking (door één of meerdere erfgenamen). Het geld staat namelijk op een gemeenschappelijke bankrekening van alle erfgenamen. Bij
een eventuele akkoord van schenking gebeurt dit
eveneens door een onrechtstreekse schenking.
Welke zijn de fiscale implicaties?
>b
 ij een onrechtstreekse schenking en bij handgift zijn
geen schenkingsrechten verschuldigd. Er is ook geen
notariële akte die geregistreerd wordt.
> indien de schenker echter zelf overlijdt binnen de 3 jaar
na de schenking dan is er alsnog erfbelasting verschuldigd door de stichting. In Vlaanderen is dit 4 jaar.
BELANGRIJK: in Vlaanderen wordt deze erfbelasting
(8,5 %) vanaf 1 juli 2021 afgeschaft. In het Brussels
gewest en Wallonië betaalt de stichting dan 7 % op
de schenking.
> Indien de schenking gebeurt via een notariële akte
dan is de schenkbelasting dadelijk verschuldigd.
In Vlaanderen was dit 5,5 % en dit is nu na
01/07/2021 0% geworden ! In Wallonië is
dit 5,5 % voor roerende goederen en 7 %
voor onroerende goederen. In Brussel zijn
stichtingen van openbaar nut 6,6% verschuldigd.
Indien u dus toch postuum nog de nodige eerbied en erkentelijkheid wil betuigen
aan de aan Alzheimer overleden persoon
dan kan dit eenvoudig met een gift of schenking
aan Stichting Alzheimer Onderzoek. Met deze fondsen
financieren wij het broodnodige wetenschappelijke onderzoek naar de ziekte van Alzheimer in de hoop dat wij deze,
nog steeds dodelijke ziekte, binnen afzienbare tijd kunnen
afremmen of zelfs stoppen. <
Ter herinnering: alle voornoemde giften en/of schenkingen
kunnen geboekt worden op het speciaal voorziene
bankrekeningnummer:
BE93 2300 0602 8467

Maatschappelijke zetel:
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
Ondernemingsnummer:

0457.127.445

SAVE THE DATE EN WANDEL MEE MET STICHTING ALZHEIMER
ONDERZOEK OP ZONDAG 10 OKTOBER IN STERREBEEK!

R

ustige, landelijke, bosrijke
parcours met holle wegen. Via
de vroegere hippodroom van
Sterrebeek, waar het mooi en aangenaam wandelen is langs het golfterrein in een waaier van groene natuur
met centraal het Kasteel ter Meren.
Er werd noch inspanning noch moeite
bespaard om zes mooie afstanden uit
te stippelen. U heeft de keuze tussen
verschillende wandelroutes: 5, 8, 12,
16, 20 en 25 km. Voor vele wandelaars is dit de mooiste periode van het
jaar. De bossen met hun verschillende
kleuren en de bladeren die een zacht
tapijt vormen om u te laten genieten
van de zoete geuren van de natuur.

de oude hoeve “Hof ter Heide” (17de
eeuw). Paden doorkruisen de groene
bossen die ons leiden naar een mooie
kasteeldreef waar een toren staat, afkomstig van het kasteel Beaulieu uit
Machelen.
De nabijgelegen dorpen Moorsel,
Kortenberg (met o.a. het Prinsenbos)
alsook Everberg (via het Achterenbergbos) zijn zeker niet te versmaden
door de wandelaar.
Trek uw wandelschoenen
maar aan!

Meer info of www.stopalzheimer.be
In samenwerking met de Wandelclub
De Parkvrienden Zaventem en
Wandelsport Vlaanderen
Startlocatie:

Zaal Ons Huis • Kerkdries
1933 Sterrebeek (Zaventem)
> Inschrijving ter plaatse tussen
7.30 en 15 uur: € 2
> Laatste aankomst 18u00.

> Voldoende parking is voorzien.

Steun de Stichting Alzheimer
Onderzoek op de wandeltocht!
Mits betaling van € 1 extra bij uw inschrijving steunt u de Stichting en krijgt
u bovendien een speldje met een vergeet-me-nietje als geschenk.
U heeft ook de mogelijkheid om een T-shirt
van de Stichting aan te kopen voor slechts
€ 8, beschikbaar in volgende maten: XS, S,
M, L, XL, XXL

De verschillende afstanden leiden de
wandelaars niet alleen langs landelijke en holle wegen, maar ook langs

Dit kan u ter plaatse doen bij uw
inschrijving voor de wandeling of via
voorbestelling per mail naar info@stopalzheimer.be

Al uw Giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40
en dit tot maximum 45%!
©
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Tijdens de wandelingen maakt u
kennis met het “Meester Crapspad”.
Louis Craps was een onderwijzer uit
Sterrebeek (1907-1976) die zeer bekommerd was om de culturele vorming van de inwoners en een zeer
grote natuurvriend. Daarom werd dit
wandelpad naar hem genoemd.

