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MAAK KENNIS MET ONDERZOEKER ARUN THARKESHWA
Hoe oud bent u en waar komt u vandaan?
Ik ben 35 jaar oud en ik kom uit Madurai, een bruisende,
kleurrijke stad gelegen in het zuiden van India.
Waarom bent u onderzoeker geworden?
Ik ben een nieuwsgierig persoon. Al van jongs af aan stelde ik steeds wat, waarom en hoe vragen. Mijn ouders namen mijn vragen vaak niet serieus en gaven daarom ook
geen beduidend antwoord of zeiden alleen maar: zo is
het nu eenmaal of zo wordt het nu eenmaal gedaan, dus
volg nu gewoon maar! Ook op mijn school was mijn leraar mijn vragen op een gegeven moment zat. Als “straf”
nam ze me op een dag mee naar onze schoolbibliotheek
en liet me zelf naar antwoorden zoeken. Op dat moment
realiseerde ik me dat ik door onderzoek zelf antwoorden
kon vinden en niets steeds hoefde vragen te stellen. Later,
toen ik opgroeide, had ik ook (en heb ik nog steeds) die
drang om nuttig te zijn voor de maatschappij en iets terug
te geven aan de maatschappij. Zo ben ik dus begonnen
als onderzoeker en nu ben ik hier bij VIB-KU Leuven nog
steeds nieuwsgierig om veel onbeantwoorde vragen te
onderzoeken.
Hoe bent u in Leuven terechtgekomen?
Toen ik junior onderzoeker was bij het International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in
New Delhi, India, riep mijn mentor me op een dag naar
zijn kantoor en vroeg me naar mijn toekomstplannen.
Ik wilde graag een doctoraatspositie in zijn labo, maar
hij wees dat meteen af met het argument dat ik uit mijn
comfortzone moest komen en naar het buitenland moest
gaan om mijn kennis te verruimen. Daarom solliciteerde ik
voor het International Ph.D. programma bij VIB (Vlaams
Instituut voor Biotechnologie) en werd na verschillende
onderzoeks- en interviewrondes geselecteerd. Na mijn
doctoraat verhuisde ik naar Yale University in New Haven, USA voor mijn postdoc. Ik trouwde in de Verenigde
Staten, maar helaas moest ik na 1,5 jaar om persoonlijke redenen verhuizen. Toen had ik toevallig een gesprek
met mijn huidige supervisors Prof. Philip Van Damme en
Prof. Ludo Van Den Bosch. Het VIB-KU Leuven Center
for Brain & Disease Research met zijn multiculturele, coöperatieve onderzoekssfeer is een fantastische plek om
te werken en ik ben erg blij met mijn beslissing om terug
naar Leuven te verhuizen.
Kunt u het project dat door onze stichting wordt gefinancierd omschrijven?
Hoewel de ziektegenen die Frontotemporale dementie
(FTD) veroorzaken geïdentificeerd zijn, blijven vele aspecten van het ziektemechanisme onduidelijk. Daarom
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hebben we zelfs vandaag nog geen therapie of middel om
FTD te genezen. Studies hebben aangewezen dat mutaties in het gen dat codeert voor progranuline FTD veroorzaken en het progranuline eiwitgehalte met 50% verlagen.
Hoe deze verlaging van het progranulinegehalte tot FTD
leidt, is echter onbekend. Gebaseerd op de voorlopige
resultaten die we in ons lab hebben verkregen, stel ik de
hypothese dat de verlaging van het progranuline eiwitgehalte de functie van een cellulaire organel (lysosomen) beïnvloedt, wat leidt tot het verlies/de dood van hersencellen. Deze lysosomen, die aanwezig zijn in elke cel van ons
lichaam, zijn verantwoordelijk voor het recycleren van afvalstoffen en wanneer hun functie wijzigt, beginnen de afvalstoffen zich op te hopen in onze cellen, wat uiteindelijk
leidt tot hun dood. Ik wil ontdekken hoe de verlaging van
het progranulineniveau de lysosoomfunctie beïnvloedt,
wat leidt tot het verlies van zenuwcellen bij FTD-patiënten.

Wat zou de beste uitkomst van uw onderzoek zijn en
hoe zouden andere wetenschappers daarvan leren?
Op dit moment is er te weinig kennis over hoe de verlaging van het progranulineniveau de lysosoomfunctie
beïnvloedt. Met mijn project wil ik deze kenniskloof overbruggen. Als dit eenmaal is bereikt, kunnen potentiële
therapeutische interventiepunten worden geïdentificeerd
en kunnen medicijnen/strategieën worden uitgestippeld
om de normale cellulaire functies te herstellen.
Was het belangrijk dat uw project wordt gefinancierd
door Stichting Alzheimer Onderzoek?
Voor mij als post-doctoraal onderzoeker/beginnend wetenschapper is het ontvangen van financiële steun van
Stichting Alzheimer Onderzoek een soort van “schouderklopje”. Het ontvangen van een positieve feedback en
een subsidie na een grondige evaluatie door een panel
van wereldwijde experts in deze fase van mijn carrière
geeft mij veel zelfvertrouwen.

Arun Tharkeshwar en
directeur Joost Martens

DE MEDEMENS ALS MEDICIJN
MAAK KENNIS MET EEN INDRUKWEKKEND BOEK VAN KASPER BORMANS

K

asper Bormans is in Vlaanderen bekend om zijn medeleven met mensen die aan Alzheimer of een andere vorm aan dementie lijden. Hij studeerde onder andere
Communicatie, Management en Sociale Wetenschappen. Hij heeft al een aantal indrukwekkende boeken op
zijn naam staan. Over hoe je met elkaar in verbinding kunt
blijven, schreef Kasper Bormans het boek Tijd maken
voor mensen met dementie. 52 manieren om te blijven
communiceren.
Dementie treft niet alleen de patiënt, maar ook de mensen die rond de persoon staan. Hoe kun je van die verborgen ‘schaduwslachtoffers’ hulpbronnen maken? Als
je dementie enkel als geheugenverlies ziet, loop je vast,
want er is voorlopig geen geneesmiddel. Daarom verlegt
Kasper de klemtoon van het geheugenverlies naar het
communicatieverlies, en wat je daaraan kunt doen.
Met behulp van reclametechnieken helpt hij mantelzorgers om beter in verbinding te komen met iemand met
dementie. Zo wordt de medemens het medicijn.
Technieken van ‘zachte meegaandheid’, bijvoorbeeld.
Die worden veelvuldig toegepast om mensen iets aan te
smeren dat ze niet nodig hebben, maar je kunt ze ook
gebruiken om mensen iets te laten doen dat goed voor
hen is. Hun medicatie innemen, bijvoorbeeld, voldoende
eten of mee naar buiten gaan voor een wandeling. Het
is namelijk logisch dat als je iets van iemand verwacht,
dat je op weerstand botst. Maar die kun je grotendeels
omzeilen. Het helpt om iemand eerst al een paar keer ‘ja’
te laten zeggen, dan is de kans groter dat die ook op je
eigenlijke vraag ‘ja’ zal antwoorden. Vraag bijvoorbeeld
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of ze al gegeten hebben en of ze de zon al hebben zien
schijnen, voor je vraagt of ze mee naar buiten gaan voor
een wandeling. Ondertussen subtiel ja knikken versterkt
de methode nog.
Het is belangrijker dát we vertellen dan wát we vertellen
Nog beter is niet vragen óf de ander wil wandelen, maar
vragen of die naar het bos of naar het dorp wil. Ook dat
zie je vaak in de reclame. Fanta zal bijvoorbeeld vragen:
welke Fanta kies jij? En gaat er zo al van uit dat er sowieso voor Fanta gekozen wordt. Maar dát de ander een
keuze kan maken is heel belangrijk, voor je eigenwaarde
en je tevredenheid.
Bij mensen met dementie wordt er vaak gepraat over het
verleden, maar draai het om: verlies de toekomst nooit
uit het oog. Iedereen heeft iets nodig om naar uit te kijken. Heel wat activiteiten die wij doen met mensen met
dementie zorgen voor levensvreugde. Als je samen gehaktballen rolt, dan weet je dat je die straks gaat opeten.
Bewoners van een woonzorgcentrum die voor een plantje
zorgen, worden gemiddeld ouder en zijn gelukkiger. Ze
hebben een extra reden om op te staan. Zeg als je weggaat liever ‘ik kom volgende zondag terug’ dan ‘ik ga naar
huis’. Hoe je afscheid neemt, is belangrijk voor hoe die
persoon zich nadien gaat voelen én je geeft hem of haar
iets om naar uit te kijken.
Kasper: “Sommige mensen hebben het gevoel dat op bezoek gaan bij mensen met dementie zinloos is. Zodra je
weer weg bent, zijn ze het vergeten, maar dat is ons idee
van een zinvol gesprek: we hebben verteld wat voor ons
belangrijk is en we gaan ervan uit dat de ander dat onthoudt. Dat moet je loslaten. Het is belangrijker dát we vertellen dan wát we vertellen. De informatie is niet belangrijk, het delen van een gevoel wel. Da’s wat ons verbindt.”
Kasper geeft ook lezingen en workshops in heel België.
Neem hiervoor contact op met info@stopalzheimer.be
Kasper Bormans zocht jarenlang naar manieren om de
vergetende mens niet te vergeten. In zijn boek ‘Tijd maken voor mensen met dementie’ geeft hij op een vlot leesbare manier, zelfs met wat humor, 52 tips om te blijven
communiceren met mensen die lijden aan een vorm van
dementie.
Tijd maken voor mensen met dementie.
52 manieren om te blijven communiceren, door 
Kasper Bormans.
Bestellen is heel eenvoudig: 
stuur een mail naar info@stopalzheimer.be en wij sturen
u het boek voor € 19,99 + € 3,95 verzendkosten.

CUPCAKE-ACTIE WEER SUCCESVOL
IN HET HEILIG-HARTZIEKENHUIS IN LIER
van de muffins, krijgen de patiënten van de geriatrische
afdelingen vandaag een uitgebreid ontbijt met natuurlijk een cupcake en kunnen ze liedjes uit de oude doos
aanvragen.”
Mattisse Van Roy haalt
de cupcakes uit de oven

I

n september startte de Cupcake-actie ten bate van
Stichting Alzheimer Onderzoek. Het Heilig-Hartziekenhuis in Lier doet elk jaar mee. En omdat het aantal verkochte cupcakes steeds groter wordt, werden de cupcakes dit jaar door de leerlingen van de opleiding Brood- en
banketbakkerij van COLOMAplus in Mechelen gebakken.
Wij namen een kijkje...
Paul Collijs, technisch adviseur afdeling bakkerij, ontvangt ons op de prachtige COLOMAplus school in het
praktijklokaal: “Voor de leerlingen is het een extra motivatie om voor het goede doel te bakken. En de cupcake
is natuurlijk een van de klassiekers die ze moeten kunnen
maken.” Voor de vierdejaars Mattisse Van Roy is het de
eerste keer dat hij ze maakt, maar onder de bezielende
leiding van praktijkleraar Dirk Spitael is hij er snel mee
weg. Nadat het deeg zo’n 3 minuten is gemixt, schept
hij het deeg in een spuitzak en vult de cakevormpjes voor
de helft. Daarna gaan de cakejes 20 minuten op 190 graden in de heteluchtoven. Het resultaat doet ons het water in de mond lopen. Dirk: “Tijdens de Covidlockdown
zijn mensen massaal thuis gaan bakken. Wij merken dat
er daardoor veel meer waardering is voor de pure ambachten, zoals bakker en patissier.”
De cupcakes gaan richting het Heilig-Hartziekenhuis in
Lier waar vrijwilliger Rik Vansprengel rondgaat om alle
bestelde cupcakes af te leveren. Barbara Kempeneers,
communicatieverantwoordelijke van het ziekenhuis
neemt de eerste cakejes in ontvangst: “Naast de verkoop

Vrijwilligster Olga Pals gaat langs de bedden met een tablet waar de patiënten hun favoriete liedjes kunnen uitkiezen. Mevrouw Augusta Meeusen wil graag Hey Nana van
Micha Marah horen en beweegt vrolijk mee met het aanstekelijke nummer. Neuropsychologe Annelies Schoenmaker: “Muziek maakt veel los bij mensen. Het heeft een
positief effect op emotioneel welbevinden en vermindert
onrust en angst. En naast de positieve reacties op alle
activiteiten in het ziekenhuis vandaag heeft de verkoop
van de cupcake € 1021 voor de Stichting Alzheimer Onderzoek opgeleverd!”
De cupcake-actie loopt tot einde december door!!!
Stichting Alzheimer Onderzoek is uitermate trots dat haar
cupcake-actie al 6 jaar een groeiend en succesvol evenement is. Deze actie loopt van september tot eind december – dit om iedereen de kans te geven ze goed te
kunnen plannen en voorbereiden!
Omdat ook het bakken van cupcakes niet altijd eenvoudig is trekken we deze actie opnieuw open naar bakken
van lekkere pannenkoeken, koekjes, wafels enz.
Gratis folders en affiches zijn beschikbaar. U kunt ze aanvragen via info@stopalzheimer.be of telefonisch op:
02 424 02 04
Hoe Meedoen?
1. BAK samen met vrienden of familieleden, partners,
kinderen en kleinkinderen; medebewoners van het
WZC of met het verzorgend personeel; collega’s of
werkmakkers; clubgenoten of vrienden uit het verenigingsleven leuke, mooie, maar vooral lekkere cupcakes en geniet van deze toffe activiteit !
2. VERKOOP jullie cupcake creaties voor het goede doel:
het Alzheimeronderzoek!
3. STORT de opbrengst op de speciale cupcake-rekening van Stichting Alzheimer Onderzoek:  BE 83 0017
5620 5915 met als melding: “cupcake actie 2021”.
Olga Pals laat mevrouw
Augusta Meeusen
Hey Nana horen

Rik Vansprengel
overhandigt eerste cupcakes
aan Barbara Kempeneers

AMBIANCE GEGARANDEERD MET DANNY WUYTS, DE HUMAN JUKEBOX!

U

kent deze muzikale duizendpoot ongetwijfeld nog van
‘De Notenclub’ op TV-één. Met dit programma zal de
‘human jukebox’ u zeker verbazen. Hij speelt en zingt
zowat elk verzoeknummer. Dankzij zijn stemimitaties, humor
en interactie met het publiek is het elke keer weer een show
vol ambiance.
De eerste muzikale namiddag in samenwerking met Stichting
Alzheimer Onderzoek is doorgegaan bij OPcura in Opwijk.
Talrijke bewoners hebben, samen met hun gezin, genoten
en gedanst op de vreugdevolle melodieën gezongen door
Danny Wuyts! Will Tura, Jo Vally, Peter Maffay, … het klonk
allemaal even melodieus….
U ook kunt genieten van onvergetelijke pareltjes die nauwelijks nog op de radio worden gedraaid en prachtige herinneringen zullen oproepen.
CONTACT
• Soumaya van Stichting
Alzheimer Onderzoek
• Telefoon: 02/424.02.04
• Of mail naar 
info@stopalzheimer.be

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Een optreden is elke middag of
avond mogelijk.
• Duur: 90 à 120 minuten
• Omdat de Stichting Alzheimer
Onderzoek dit optreden ondersteunt,
is de kostprijs slechts € 500 ex BTW,
prijs in het weekend op aanvraag

DE GOUDEN TIP VAN DE NOTARIS

S

tichting Alzheimer Onderzoek verheugt zich er op dat er
steeds meer mensen onze stichting in hun testament opnemen. We konden daardoor in 2020 nog meer Belgische
wetenschappelijke projecten ondersteunen. Daarom delen
we elke nieuwsbrief een gouden tip voor u voorkomend uit de
praktijk van een notaris op het gebied van erven en schenken.

De gouden tip: Een persoon zonder afstammelingen denkt
al eens aan zijn of haar testament bij het ouder worden. Hij/
zij gaat daarvoor best te rade bij een notaris, liefst deze die
hem of haar al jaren kent.
Maar meer dan eens gebeurt het niettemin dat iemand een
eigenhandig testament maakt. Soms vanuit een bepaalde
koppigheid, in de zin van “Wat we zelf doen, doen we evengoed of beter”… En dan blijkt de redactie van het testament
niet optimaal te zijn.
Zo is het bijvoorbeeld niet handig om enkel een paar legatarissen (vzw’s of stichtingen) aan te stellen aan wie een duidelijk omschreven som of goed wordt achtergelaten. Alle bestanddelen van de nalatenschap (*) die namelijk niet vermeld
werden in het testament, komen dan toe aan de ‘laatste’
erfgenaam, zijnde de Belgische Staat.
Dat is natuurlijk niet erg als dat de bedoeling is van de testator, maar meestal vinden mensen dat de Belgische staat al
genoeg heeft gekregen via belastingen tijdens hun leven.

Zoals bij elke jukebox
moet u er natuurlijk wel
een euro ingooien om uw
nummer te horen. Deze
komt ten goede aan de
Stichting Alzheimer Onderzoek die zich inzet om
Belgisch wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte
van Alzheimer en andere
vormen van dementie te
ondersteunen.
Heel wat woonzorgcentra
en organisaties hebben
Danny Wuyts reeds ingeboekt, aarzel dus niet langer en reserveer meteen.
Dit programma staat voor een heerlijke middag of avond live
luister- en dansplezier….
Lach, dans, zing, leef en geniet!
Ga naar w
 ww.stopalzheimer.be/t-f-v/humanjukebox/
voor meer informatie en sfeerbeelden
Vandaar het groot belang om in het testament altijd een “tijden een ruimteclausule” te voorzien in de stijl van:
“Dit is mijn testament:
1/ Ik herroep alle eerdere laatste wilsbeschikkingen en/of
testamenten die ik voor heden heb of zou hebben gemaakt.
2/ Ik stel aan als enige algemeen legataris(sen), aan wie mijn
ganse nalatenschap toevalt, zowel roerend als onroerend:
…”
De algemeen legataris heeft immers een ‘residuaire roeping’.
Dat wil zeggen dat alles wat niet expliciet aan de bijzondere
legatarissen (of legatarissen ten algemene titel waarover een
volgende keer meer), wordt nagelaten, toekomt aan de algemene legataris.
Hoe neemt u Stichting Alzheimer Onderzoek op in uw
testament?
De stichting is blij met elk bedrag, hoe klein ook, en dankt
u hartelijk voor het feit dat u ook na uw heengaan meehelpt om de ziekte van Alzheimer voorgoed te stoppen.
Zorg er voor dat de volledige gegevens van de stichting
in het testament staan met daarbij het stichtingsnummer:
Stichting Alzheimer Onderzoek, Z1 Researchpark 310,
1731 Zellik, stichtingsnummer BE 0457.127.445.
Meer weten? Bestel dan gratis onze brochure Bescherm en
plan uw nalatenschap door een mail naar 
info@stopalzheimer.be te sturen.
(*) Roerende tegoeden, meubels en meubilaire voorwerpen, onroerend patrimonium, soms zelfs ook één
of ander verzekeringsproduct waarvan men de begunstigde alsnog had kunnen of willen wijzigen.
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