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MAAK KENNIS MET ONDERZOEKER NIKOLAOS LOUROS

H

oe oud bent u en waar komt u vandaan?

Ik ben 33 jaar oud en ben geboren in Athene,
Griekenland, maar ik heb ook de Britse nationaliteit van mijn moeders kant.
Waarom hebt u ervoor gekozen om onderzoeker te
worden?
Als onderzoeker los ik (zeer) complexe puzzels op voor de
kost, terwijl ik gebruik kan maken van de modernste apparatuur en de kans krijg om zeer invloedrijke en briljante
mensen te ontmoeten. Het beste deel ervan? Als onderzoekers streven we ernaar om inzichten van onschatbare
waarde te verschaffen die wereldwijd veel mensen kunnen
helpen, en dat is wat ik met dit project hoop te bereiken. Is
er een betere stimulans dan dit?
Wat deed u voordat u onderzoeker werd?
Ik begon als student aan de faculteit Biologie van de Universiteit van Athene (NKUA) en werkte tegelijkertijd in ons
familiebedrijf in Plaka om zelf een centje bij te verdienen,
maar ook mijn familie financieel bij te staan. Als 3e jaar
student begon ik aan mijn thesis te werken en sindsdien
heb ik nooit meer omgekeken.
Hoe bent u in Leuven terechtgekomen en hoe bevalt
u het daar?
Nadat ik mijn doctoraat in mijn geboorteland Griekenland
had afgerond, ging ik op zoek naar een volgende stap om
mijn onderzoek naar eiwitaggregatie en amyloïdevorming
voort te zetten. Door de onfortuinlijke situatie en de economische crisis die op dat moment in Griekenland woedde, werd ik genoodzaakt om in het buitenland op zoek te
gaan naar opportuniteiten. Ik vond een vacature voor het
Switch Lab en solliciteerde meteen! Joost Schymkowitz
en Frederic Rousseau zijn gewoon briljante wetenschappers en pioniers die al een tijdje de voorlopers van dit vakgebied zijn, dus toetreden tot een uitstekend lab in een
voorbeeldige omgeving en faciliteit zoals de KU Leuven en
VIB was een logische beslissing!
Kunt u het project dat door onze stichting wordt gefinancierd omschrijven?
Eiwitten zijn de werktuigen van onze cellen. Normaal gezien hebben cellen een schoonmaakfunctie die zich ontfermt over gebruikte of niet goed geproduceerde eiwitten,
maar soms werkt dit niet naar behoren. Dit kan ertoe leiden dat “kleverige” eiwitten grote aggregaten vormen die

veel problemen veroorzaken voor cellen om optimaal te
kunnen functioneren. Bij de ziekte van Alzheimer zijn er
echter veel aanwijzingen dat sommige hersencellen zeer
kwetsbaar zijn voor deze aggregaten, terwijl andere celtypes juist resistent zijn. Jarenlang werd de focus gelegd op het begrijpen van de eigenschappen van deze
aggregaten, maar het lijkt erop dat hun interactie met
andere cellulaire componenten hun toxiciteit zou kunnen
sturen. In dit project wil ik de “kleverige” gebieden van
eiwitten die zich opstapelen in AD identificeren en verder
onderzoeken hoe ze zich kunnen vasthechten aan andere eiwitten en hun belangrijke functionaliteiten teniet
doen. Met behulp van dit platform ben ik van plan om
honderden potentiële eiwitmodulerende kandidaten te
screenen op hun vermogen tot interactie met amyloïde
aggregaten, zowel in laboratoriumomstandigheden als in
een cellulaire omgeving.
Wat zou de beste uitkomst van uw onderzoek zijn?
De indentificatie van eiwitmodulerende kandidaten die
een rol in de ziekte van Alzheimer spelen kan de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën bevorderen.
Was het belangrijk dat uw project wordt gefinancierd
door de Stichting Alzheimer Onderzoek?
Deze subsidie geeft mij de middelen om deze multidisciplinaire aanpak te ontwikkelen die in de toekomst mogelijk ook door anderen kan worden ingezet om deze
ziekten te kunnen overwinnen. <

Nikolaos Louros

HET GEHEUGENLABYRINT - WEGWIJZER BIJ DEMENTIE

MAAK KENNIS MET EEN INDRUKWEKKEND BOEK VAN PROFESSOR RIK VANDENBERGHE

R

is de oorzaak daarvan? U leest ook over
ik Vandenberghe is professor
de vier mijlpalen in het ziekteproces en
en kliniekhoofd van de geheuof de persoonlijkheid van iemand die aan
genkliniek neurologie aan het
dementie lijdt kan veranderen.
UZ Leuven. Hij is een van de toonaanProfessor Vandenberghe gaat ook dieper
gevende specialisten op het gebied van
in op zinvolle activiteiten voor personen
onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.
met de ziekte van Alzheimer want de
Rik: “Ik had al een tijd in mijn hoofd om
grootste wens van patiënten is dat ze zo
mijn ervaringen van de laatste 20 jaar
lang mogelijk het leven kunnen voortzeteens op papier te zetten, omdat ik vaak
ten dat ze gewoon waren. Bij de ziekte
word geconfronteerd met dezelfde vraProfessor
Rik
Vandenberghe
van Alzheimer blijft onder andere het progen.” Het resultaat ‘het geheugenlaceduraal geheugen tot ver in het ziektebyrint’ mag er zijn. Dit boek is een abverloop goed behouden. Dit geheugen is verantwoorsolute noodzaak voor iedereen die met de ziekte van
delijk voor het motorisch gedrag, zoals bijvoorbeeld
Alzheimer of een andere vorm van dementie direct of
gebruikt wordt bij wandelen of tuinieren. Activiteiten die
indirect te maken krijgt!
Professor Vandenberghe schrijft vlot en zeer begrijpelijk
en het boek is opgesplitst in toegankelijke delen, waar
telkens de belangrijkste vragen beantwoord worden.
Een belangrijk gedeelte van het boek gaat over de
diagnose. Het begint natuurlijk met de eerste geheugenklachten. Maar hoe weten we dat er sprake is van
dementie? Vaak begint een onderzoek met een aantal
testen om vast te stellen of er sprake is van een normale
achteruitgang door ouderdom of dat er toch meer aan
de hand is. Wij begonnen op kantoor al spontaan ons
geheugen te testen, want het is vrij eenvoudig om veel
van deze testen thuis te doen. Som
bijvoorbeeld zo veel mogelijk dieren
op in één minuut. Dit vergt executieve
functies, werkgeheugen en strategie
en test ook het semantisch geheugen:
de kennis over de werkelijkheid waar
we allen over beschikken. Tenslotte
vergt deze test episodisch geheugen:
als we iets langer dan een halve minuut moeten bijhouden welke woorden we al gezegd hebben, hebben we
onze hippocampus en het episodisch
geheugen nodig. Iemand met beginnend amnesie zal dus na een halve
minuut al eens een woord herhalen.
Overigens haalde Soumaya, onze office manager 30 dieren exclusief twee
herhalingen.
De verschillende vormen van dementie worden helder uit de doeken gedaan en wat er op
dit moment aan gedaan kan worden. Welke moeilijkheden treden er op door het veranderend brein en wat

door dit geheugen worden ondersteund kunnen tot ver
in het ziekteverloop worden gedaan.
Daarnaast besteedt Rik aandacht aan de belangrijkste
ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. De laatste jaren is er enorm veel kennis opgedaan, maar het
hoofddoel, een medicijn tegen Alzheimer, is nog niet
gevonden. Het is echter hoopgevend dat er steeds
meer puzzelstukjes gevonden worden om tot de uiteindelijke oplossing te komen.
Tenslotte geeft het boek handige tips over:
>N
 ieuwe technologie als hulpmiddel voor het geheugen.
> Evaluatie over rijvaardigheid
> Hoe Alzheimer (deels) te voorkomen
Het is duidelijk dat Rik Vandenberghe
20 jaar ervaring in een zeer sterk boek
heeft samengebald. We kunnen het
daarom niet genoeg herhalen: Wanneer u direct of indirect met dementie
geconfronteerd wordt, geeft dit boek
duidelijke en heldere antwoorden op
praktisch al uw vragen. <

Het geheugenlabyrint
Wegwijzer bij dementie,

door professor Rik Vandenberghe.
Bestellen is heel eenvoudig: stuur
een mail naar info@stopalzheimer.be
en wij sturen u het boek voor
€ 25,99 + € 3,95 verzendkosten

TIPS VOOR GEZOND ETEN VOOR SENIOREN

V

olgens het rapport van de Amerikaans National
Council for Aging ligt de gemiddelde levensverwachting in de Verenigde Staten rond de 78
jaar. In België is de verwachting wat hoger, namelijk 81
jaar. Maar met de stijging van de gemiddelde levensduur, wordt het stimuleren van een goede gezondheid
en kwaliteit op oudere leeftijd van cruciaal belang.
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Maar makkelijker gezegd dan gedaan… het verbeteren
van de levenskwaliteit is een voortdurende uitdaging voor
alle senioren. Het is zelfs nog uitdagender
voor senioren met een afnemend
activiteitspeil. Wanneer er een
te lage activiteit is, daalt de
behoefte aan energie (calorieën) en dus ook de
voedselinname. Hoewel dit redelijk klinkt,
is er een kanttekening - wanneer
de voedselconsumptie daalt, zal
de inname van
voedingsstoffen
ook dalen.
Verminderde
eetlust en voedselinname zijn de
redenen waarom de
gezondheid van een
senior vaak verslechterd.
Onderzoek toont aan dat
onvoldoende voeding leidt tot
een slechtere gezondheid en een
langer verblijf in het ziekenhuis! Het kan
een eindeloze vicieuze cirkel worden.
Gelukkig is het perfect mogelijk om voedzame maaltijden
te nuttigen mits een beetje planning en een aantal slimme
voedingskeuzes. Laten we eens beginnen met eenvoudige manieren om gezonde maaltijden te kiezen en te eten.
Vijf eenvoudige tips:

1. Zorg voor vitale voedingsstoffen: Zorg ervoor dat u bij

elke maaltijd magere eiwitten, volle granen, magere
zuivelproducten, fruit en groenten eet. De National
Council for Aging beveelt dit aan als basis van een
gezonde maaltijd.
Magere eiwitten zijn bonen, zeevruchten, magere
vleeswaren.
Volkoren granen zijn onder meer volkoren pasta, bruine rijst, havermout, enz.

Vetarme zuivelproducten zijn melk en melkproducten,
of andere zuivelvrije melkalternatieven verrijkt met
vitamine D en calcium.

2. Maak uw bord kleurrijk: Vers fruit en sommige rauwe
groenten worden makkelijk verteerd. Naast de vitaminen en mineralen levert het ook enzymen die de
spijsvertering vergemakkelijken.

3. Drink voldoende water: Naarmate u ouder wordt, daalt
ook uw dorstgevoel, wat kan leiden tot een daling van
het vochtgehalte. Veranderingen in het vochtgehalte van het lichaam kunnen leiden tot
een slechte concentratie, stemmingsproblemen, constipatie
en veranderingen in de
bloeddruk.

4. Bereid uw maaltij-

den voor: Plan uw
maaltijden. Overweeg om een
week lang maaltijden te bereiden
met de hulp van
een familielid of
verzorger. Bewaar de bereide
maaltijden met
een etiket met de
bereidingsdatum
en de naam van het
recept. Vries de maaltijden in of bewaar ze in
uw koelkast, afhankelijk van
wanneer u ze wilt nuttigen.

5. Verminder het zoutgehalte: Vervang
zout door kruiden en specerijen. Kruiden zoals
koriander en dille en specerijen zoals gember en kurkuma zijn ontstekingsremmers en verlagen het risico op
ziekten en degeneratieve aandoeningen.

Gezond eten is de beste manier om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen, maar naarmate u ouder wordt,
vermindert uw vermogen om bepaalde voedingsstoffen op
te nemen. Praat met uw zorgverlener over het opnemen
van goede gezondheidssupplementen in uw dagelijkse leven. Vitamine D en B12 zijn twee cruciale voedingsstoffen
die u kunt overwegen als supplementen te nemen.
Ongeacht of u ouder dan 65 of ouder dan 80 bent, het
soort voedsel dat u kiest kan een wereld van verschil maken in hoe u zich mentaal en fysiek voelt.. <

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. 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 heer B, weduwnaar met 3 kinderen, wil een testament opmaken.
Hij heeft zijn vrouw zien achteruitgaan
door die vreselijke ziekte Alzheimer.
Hij zou dan ook graag een som geld
achterlaten voor de Stichting Alzheimer
Onderzoek.
De eenvoudigste manier om dit te
doen, is te schrijven dat zijn testament
niet afwijkt van de wettelijke erfopvolging, behoudens het bijzonder legaat
voor de SAO:
“Ik, ondergetekende, mijnheer B, wonende te $ (met rijksregister nr $), ver-

klaar mijn testament op te maken als
volgt:

1. Ik herroep alle eerdere laatste wils-

beschikkingen en/of testamenten die
ik voor heden heb of zou hebben gemaakt.

2. Ik wens dat mijn gehele nalatenschap, zowel roerend als onroerend,
vererfd wordt door mijn wettelijke erfgenamen volgens de gewone wettelijke regels terzake, doch onder voorbehoud van navolgend bijzonder legaat.

3. Ik legateer, bij wijze van bijzonder

legaat, de som van $ euro aan de
Stichting Alzheimer Onderzoek, Z1

Researchpark 310, 1731 Zellik, ondernemingsnummer BE0457.127.445.
Voor het geval deze som niet meteen
beschikbaar/aanwezig is in mijn nalatenschap, is het de bedoeling dat
die som zo snel mogelijk gerealiseerd
wordt door de verkoop van effecten of
anderszins desgevallend. De bedoeling
is dat deze som binnen een redelijke
termijn na mijn overlijden effectief wordt
uitbetaald aan de Stichting (uiterlijk 6
maanden na mijn overlijden), bij gebreke waaraan de te betalen som een
intrest zal opbrengen aan de wettelijke
intrestvoet verhoogd met 2 procent”. <

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.
Meer weten? Bestel dan gratis onze brochure Bescherm en plan uw
nalatenschap door een mail naar info@stopalzheimer.be te sturen

BESTEL NU KERSTKAARTJES
Het is nu 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.

1 set:

A

+

B

+

Kaarten : 10 x 15 cm en omslagen : 11 x 15,5 cm

C

+9x

= € 7,85
(verzendingskosten inbegrepen)

U kunt ze bestellen via
info@stopalzheimer.be
of via 02/424.02.04
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