
De Stichting Alzheimer Onderzoek financiert het 
onderzoek van Ilse Dewachter met een beurs 
van € 250.000 voor een periode van 3 jaar. Wie 

is zij en wat gaat zij doen? 
Waar komt u vandaan en hoe lang werkt u al als we-
tenschapper?
Ik ben geboren en getogen in het Leuvense en ben 26 jaar 
geleden afgestudeerd aan de KU Leuven. Sindsdien ben ik 
aan de slag als onderzoeker en specifiek rond de ziekte van 
Alzheimer. Een ziekte die mij persoonlijk erg aangrijpt om-
dat ze zo genadeloos en hard toeslaat. Ik hoop dat ik met 
mijn onderzoek een steentje kan bijdragen. Hoewel er spijtig 
genoeg nog geen effectieve therapie gevonden werd, is er 
toch al heel wat vooruitgang geboekt in het wetenschappe-
lijk onderzoek naar Alzheimer wereldwijd.   

Hoe bent u aan UHasselt terechtgekomen?
Ik ben als onderzoeker begonnen aan de KULeuven, waar 
ik tijdens mijn onderzoek naar Alzheimer specifiek focuste 
op amyloïd. Dat zijn eiwitophopingen in de hersenen. Lan-
ge tijd werd er gedacht dat dit de enige oorzaak was voor 
Alzheimerontwikkeling, en dat door de ophoping van dit 
eiwit te stoppen, de ziekte kon geremd worden. Intussen 
weten we dat er meerdere factoren een rol spelen in de 
ontwikkeling van Alzheimer. In 2009 ben ik aan UCLouvain 
begonnen met onderzoek naar de rol van het tau-eiwit bij 
Alzheimer. De ophoping van tau hangt nauw samen met 
de ontwikkeling van symptomen, en wordt momenteel in-
tensief onderzocht als doelwit voor therapie. Intussen werd 
het voor mij ook duidelijk dat ook inflammatie een belang-
rijke rol speelt bij de ontwikkeling van Alzheimer. Aangezien 
BIOMED, UHasselt een erg uitgebreide expertise in neuro-
inflammatie heeft,  ben ik in 2017 mijn onderzoeksgroep 
hier gestart. De combinatie van deze 3 componenten biedt 
de basis van mijn huidig onderzoek, waarin, amyloid, tau 
en neuroinflammatie samenkomen, om een beschermend 
mechanisme tegen het ziekteproces te identificeren. 

Kunt u het project dat door onze stichting wordt gefi-
nancierd omschrijven?
In dit onderzoek richten we ons op het ontrafelen van het 
mechanisme achter een beschermende mutatie tegen 
Alzheimer, die de ziekte afremt. We gaan er van uit dat 
inzichten in deze mutatie en mechanisme bij kunnen dragen 
tot therapieën die op gelijkaardige manier de ziekte kunnen 
remmen.  Recent was er een hoopgevende vinding bij een 

patiënt die drager was van een bepaalde mutatie (ABeta) 
die de ziekte van Alzheimer al op jonge leeftijd veroorzaakt. 
Maar ondanks de aanwezigheid van deze mutatie, 
ontwikkelde de ziekte zich toch niet bij deze persoon. Iets 
in de hersenen remde het ziekteproces af, waardoor er zich  
geen symptomen ontwikkelden en hersencellen veel minder 
snel afstierven. Ondanks de hoge ophoping van amyloid 
in de hersenen van deze persoon, ontwikkelde deze geen 
afzettingen van tau, zoals andere patiënten, en ontwikkelde 
deze ook geen symptomen, zelfs tot op de leeftijd van 
70 jaar. Onderzoek wees uit dat deze persoon drager is 
van de APOE3ch mutatie, die een beschermend effect zou 
kunnen hebben op de ontwikkeling van het ziekteproces. 
In mijn onderzoek hoop ik nu te ontdekken of het werkelijk 
deze mutatie is die een beschermende rol kan spelen, om 
vervolgens het mechanisme hiervan te bestuderen. 

Wat zou de beste uitkomst van uw onderzoek zijn?
Baanbrekend zou zijn als we inderdaad zouden zien dat 
de APOE3ch mutatie letterlijk de ontwikkeling van amyloid 
ophoping naar de ophoping van tau aggregaten in de her-
senen te lijf gaat en de tau aggregaten geen kans geeft om 
te ontwikkelen. Vaststellen dat APOE3ch doeltreffend dit 
proces verhindert, legt de basis voor verdere ontwikkeling 
naar therapieën. 

Was het belangrijk dat uw project wordt gefinancierd 
door de Stichting Alzheimer Onderzoek?
Al verscheidene keren heb ik kunnen  rekenen op steun van-
uit de Stichting Alzheimer Onderzoek, en daar ben ik jullie 
ontzettend dankbaar voor. Het is een heel mooie erkenning 
voor het wetenschappelijk onderzoek van mijn hele team. <
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EEN WOORD VAN ONZE AMBASSADRICE, KATHLEEN AERTS

Geen seconde heb ik getwijfeld toen ‘Stich-
ting Alzheimer Onderzoek’ mij vroeg om 
ambassadrice te worden. 16 jaar geleden 

raakte mijn toen 50-jarige mama het spoor bijster. We 
wisten niet wat er aan de hand was tot enkele jaren 
later de diagnose ‘jongdementie’ en ‘Alzheimer’ viel. 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 rouw-
processen tegelijk die elkaar razendsnel en zonder tus-
senpauzes opvolgen. Het van mij ‘afschrijven’ bracht 
mij verlichting. Lotgenoten deelden hun verhalen met 
mij en voor het eerst had ik het gevoel dat ik toch niet 
alleen stond in dit immense verdriet. Ook het gevoel dat 
de ziekte van mijn mama niet voor niets is geweest; dat 
ze onbewust net door haar ziekte nog altijd anderen 
helpt zoals ze altijd heeft gedaan brengt troost. Vorig 
jaar is mijn moeder overleden. Vele mensen vragen me 
vaak hoe ik zo ‘optimistisch’ en ‘positief’ blijf; Mijn va-
der was slechts 52 toen hij stierf, mijn mama 50 toen 
de Alzheimer het overnam. ‘Mooie momenten koeste-
ren, elke dag leven alsof het je laatste is, alles uit het 
leven halen wat erin zit’ hebben mijn ouders mij met 
de paplepel ingegeven. Maar nu weet ik pas wat het 
echt betekent. De enige manier om met ‘Alzheimer’ 
om te gaan is naar mijn gevoel ‘aanvaarding’. Dit klinkt 
heel clichématig en is niet evident, maar toen ik het 

‘gevecht’ staakte, kwam er weer ruimte vrij om van de 
schaarse mooie momenten die ons nog samen resten, 
ten volle te genieten. Maar we mogen geen berustende 
houding aannemen als het aankomt op onderzoek. We 
moeten er met zijn allen in blijven investeren. Daarom 
mijn smeekbede: steun Stichting Alzheimer Onderzoek, 
want met uw giften stoppen wij Alzheimer voorgoed! <

Liefs, Kathleen

Kathleen Aerts met  
de Alzheimersokken
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HOE BIJDRAGEN BIJ LEVEN AAN EEN WERELD ZONDER ALZHEIMER

Indien u tijdens uw leven wil 
bijdragen om de weten-
schappelijke zoektocht naar 

een medicijn tegen Alzheimer 
snel te doen slagen dan kan 
u dat met een schenking aan 
onze stichting. Misschien zal uw 
schenking ervoor kunnen zor-
gen dat er een doorbraak komt 
in het onderzoek en bent u dan 
ook nog zelf getuige van de oplossing voor de 140.000 
Alzheimerpatiënten in België en wereldwijd zelfs 35 mil-
joen patiënten.
Het baanbrekende onderzoek aan onze Belgische univer-
siteiten wordt reeds 25 jaar lang mede gefinancierd door 
onze stichting. Dit konden we alleen maar doen door alle 
giften, legaten en schenkingen van onze trouwe dona-
teurs.

Wat kan u schenken?
Uw schenking kan zowel bestaan uit roerende goederen 
(een geldsom, een effectenportefeuille, …) als uit onroe-
rende goederen (woonhuis, grond, …). 
Wanneer u reeds bij leven uw woonhuis wenst te schen-
ken aan de stichting, maar er tevens wil voor zorgen dat 
u er zelf kan blijven wonen, dan kan dit op een veilige ma-
nier. U doet dan best een schenking met ‘voorbehoud van 
vruchtgebruik’.

Betaalt de stichting schenkbelasting?
De schenkbelasting voor goede doelen bedraagt momen-
teel 7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wal-
lonië.
De Vlaamse Regering heeft echter beslist om de schenk-
belasting voor goede doelen vanaf 1 juli 2021 terug te 
brengen tot 0%. Dit houdt meteen in dat uw schenking 
aan Stichting Alzheimer Onderzoek voor de volledige 
100% naar het wetenschappelijk onderzoek gaat.
De regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
van Wallonië hebben (voorlopig althans) nog geen wijzi-
gingen aangekondigd. (Van zodra hier wijziging in komt 
houden wij u hiervan op de hoogte in volgende nieuws-
brieven.)

Kan ik te allen tijde een schenking doen?
U bepaalt zelf het tijdstip waarop u een schenking wil 
doen. Dit houdt in dat u occasioneel zelfs nog op uw sterf-
bed een schenking kan doen.
Hou er wel rekening mee dat u nog lucide en volledig wils-
bekwaam moet zijn. Concreet betekent dit dat u niet de-
menterend mag zijn (of in coma liggen). Indien u er toch 
wil voor zorgen dat u nog te allen tijde een schenking 

kan doen, ook wanneer u zou lij-
den aan Alzheimer, dan kan u dit 
vooraf vastleggen in een zorgvol-
macht. In deze zorgvolmacht kan 
u één of zelfs meerdere personen 
aanduiden die uw geldzaken die-
nen te beheren op de dag dat 
u dat zelf niet meer zal kunnen 
doen. 

Aan wie kan ik wat schenken?
U bepaalt als schenker altijd zelf wie wat krijgt. Ook in 
een zorgvolmacht kan u de modaliteiten bepalen van de 
schenking: aan wie wat moet geschonken worden.
Maar opgelet: u mag met uw schenking geen afbreuk 
doen aan de rechten van uw reservataire erfgenamen, 
zijnde de langstlevende echtgenoot/echtgenote en uw 
kinderen. (Noteer hierbij dat sinds 01/09/2018 de ouders 
‘geen’ reserve meer hebben.)
Het bedrag van uw welbedoelde schenking mag nooit 
meer bedragen dan de helft van uw beschikbaar vermo-
gen wanneer er reservataire erfgenamen zijn.

Besluit
Door nu bij leven reeds een (belangrijke) som te schenken 
aan Stichting Alzheimer Onderzoek kan u bijdragen aan 
dé oplossing: een remedie om de ziekte van Alzheimer 
voorgoed te stoppen! 
De stichting betaalt slechts een klein bedrag aan schen-
kingsrechten of zelfs niets in Vlaanderen zodat uw schen-
king voor het grootste deel effectief kan gebruikt worden 
om het wetenschappelijk onderzoek verder te zetten.
Indien u na het lezen van deze informatie nog met vra-
gen blijft zitten, aarzel dan zeker niet om ons te con-
tacteren. Dit kan op tel. 02/424.02.04 of via e-mail op:  
info@stopalzheimer.be.  Wenst u echter uw persoonlijke 
situatie en wensen of uw testament te bespreken dan kan 
u ook altijd een totaal vrijblijvend gesprek aanvragen bij u 
thuis. Dit gebeurt steeds in alle vertrouwelijkheid en zon-
der kosten noch verplichtingen. <

Maatschappelijke zetel:  
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
Ondernemingsnummer: 
0457.127.445



Rustige, 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 groe-
ne natuur met centraal het Kasteel ter 
Meren...
Tijdens de wandelingen maakt u ken-
nis met het “Meester Crapspad”. Louis 
Craps was een onderwijzer uit Sterre-
beek (1907-1976) die zeer bekommerd 
was om de culturele vorming van de in-

woners en een zeer grote natuurvriend. 
Daarom werd dit wandelpad naar hem 
genoemd.
De verschillende afstanden leiden de 
wandelaars niet alleen langs lande-
lijke en holle wegen, maar ook langs 
de oude hoeve “Hof ter Heide” (17de 
eeuw). Paden doorkruisen de groene 
bossen die ons leiden naar een mooie 
kasteeldreef waar een toren staat, af-
komstig van het kasteel Beaulieu uit 
Machelen.

De nabijgelegen dorpen Moorsel, Kor-
tenberg (met o.a. het Prinsenbos) als-
ook Everberg (via het Achterenberg-
bos) zijn zeker niet te versmaden door 
de wandelaar.  
Keuze tussen verschillende wandelrou-
tes. Trek uw wandelschoenen maar aan!

Meer info of www.stopalzheimer.be

In samenwerking met de Wandelclub 
De Parkvrienden Zaventem en 
Wandelsport Vlaanderen
Startlocatie op 10 oktober:
Zaal Ons Huis • Kerkdries  
1933 Sterrebeek (Zaventem)
Inschrijving ter plaatse tussen  
7.30 en 15 uur: € 2

DRAAG UW ALZHEIMER SOKKEN OP 21 SEPTEMBER 
EN STUUR ONS EEN FOTO!

SAVE THE DATE EN WANDEL MEE MET STICHTING ALZHEIMER  
ONDERZOEK OP ZONDAG 10 OKTOBER IN STERREBEEK!
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Al uw Giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40  
en dit tot maximum 45%!

Op 21 september is het Wereld 
Alzheimer Dag. 1 op de 5 mensen 

krijgt alzheimer of een andere vorm van 
dementie. Toch wordt er veel te weinig 
over gesproken. De Alzheimersokken 
met vergeet-me-nietjes symboliseren 
de dagelijkse strijd die mensen met 
Alzheimer of een andere vorm van 
dementie moeten leveren, maar ook dat 
we hen niet vergeten. Door het dragen 
van Alzheimer Socks steunt u ook 
zichtbaar de strijd tegen Alzheimer en 
maakt u Alzheimer bespreekbaar.
Draag uw Alzheimer sokken op 21 
september, maak een foto, zet hem 

op Facebook en LinkedIN en roep 
ook mensen op om te storten op 
stopalzheimer.be/doneer ten bate 
van het Belgisch wetenschappelijke 
onderzoek naar Alzheimer en andere 
vormen van dementie. 

En stuur ons een foto!
Stuur uw foto naar 
info@stopalzheimer.be. 
Wij zullen uw foto op onze site en 
facebook publiceren.

Office Manager Soumaya Mesnani  
en directeur Joost Martens met de 

Alzheimersokken
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