
F rederic Rousseau en Joost Schymkowitz, twee 
proffen die samen een labo runnen aan VIB en 
KU Leuven, zijn al hun hele carrière in de ban van 

hoe eiwitten worden gevouwen en waarom en hoe dat 
soms misloopt. In twee nieuwe studies melden zij nu 
dat duizenden eiwitten in onze cellen ook fragmenten 
bevatten die heel erg lijken op de stukjes die we ty-
pisch terugvinden in eiwitophopingen. Deze “lookalike 
eiwitfragmenten” blijken een belangrijke rol te kunnen 
spelen in het ophopingsproces, maar kunnen dus ook 
de sleutel vormen tot een mogelijke behandeling.

“Wat wij aggregatiegevoelige eiwitregio’s noe-
men zijn eigenlijk korte segmentjes die een 
sterke neiging hebben om samen te klonteren 
tot kleverige structuren,” legt Rousseau (VIB-
KU Leuven) uit. “De korte segmenten kunnen 
deel uitmaken van grotere eiwitten, en hoewel 
ze typisch rechtstreeks aan elkaar kleven, vroegen we 
ons af of andere eiwitten met dezelfde of gelijkaardige 
regio’s ook deze stroomversnelling van eiwitophoping 
in gang kunnen zetten.”

Een systematiek voor eiwitophoping?

Het team ging op zoek naar eiwitten met fragmenten 
die sterk lijken op amyloïde bèta, het eiwitfragment dat 
in eiwitophopingen bij alzheimer wordt aangetroffen. De 
onderzoekers testten uiteindelijk voor 600 eiwitten hoe ze 
interageren met amyloïde bèta, zegt Katerina Konstan-
toulea, doctoraatsstudent in het lab van Schymkowitz 
en Rousseau: “Duizenden eiwitten hebben fragmenten 
die sterk lijken op aggregatie-gevoelige regio’s van amy-
loïden, waardoor ze ermee kunnen interageren en het 
aggregatieproces kunnen stimuleren of juist stoppen.”

Om te begrijpen waarom sommige van die lookalike 
eiwitten aggregatie in de hand werken en anderen het 
juist vertragen, vergeleek postdoc Nikolaos Louros bij-
na honderd aggregatie-gevoelige regio’s, waaronder 
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LOOKALIKE EIWITTEN STEKEN STOKJE VOOR ZIEKTEPROCES

die voor ziekte-gerelateerde amyloïde beta en tau, die 
beiden ophopen bij de ziekte van Alzheimer.

Met behulp van computeralgoritmes modelleerde Louros 
alle manieren waarop kleine aanpassingen in die aggre-
gatie-gevoelige regio’s hun neiging tot samenklonteren 
zouden beïnvloeden. “We ontdekten dat de meeste 
veranderingen het aggregatievermogen op de een of 
andere manier verminderden,” zegt Louros. “Sommige 
door de snelheid van aggregatie af te remmen, anderen 
door de verspreiding van de ophopingen te belemmeren, 
weer anderen door de beginfase van het ophopen te 

bemoeilijken of de vorm van de aggregaten 
zelf te veranderen.”

Op zoek naar aggregatie-blokkers

Met deze nieuwe inzichten en met tau als pro-
totype, probeerden Louros en zijn collega’s een 
eiwitfragment te ontwerpen dat tau-aggrega-
tie zou blokkeren. In labomodellen bleek hun 

 zelfontworpen fragment de ophoping en verspreiding van 
tau wel vijf keer effectiever tegen te gaan dan eerdere 
kandidaat-ontwerpen, wat suggereert dat deze bena-
dering inderdaad veelbelovend zou kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

“Onze resultaten geven aan dat het ophopingsproces 
beïnvloed kan worden door de aan- of afwezigheid van 
andere eiwitten in de cel, wat op zijn minst gedeeltelijk 
de selectieve kwetsbaarheid van bepaalde hersenregio’s 
voor bepaalde hersenaandoeningen zou kunnen verkla-
ren,” zegt Schymkowitz (VIB-KU Leuven). “Belangrijk 
is dat we deze informatie nu ook kunnen inzetten om 
betere geneesmiddelen tegen verschillende van deze 
neurodegeneratieve ziekten te ontwikkelen.”

Beurzen

Professor Joost Schymkowitz kreeg van de Stichting 
Alzheimer Onderzoek in 2021 een beurs voor 3 jaar van 
€ 250.000 en postdoc Nikolaos Louros een beurs voor 
2 jaar van € 100.000.

De onderzoekers 
ontwierpen een 

eiwitfragment en testten 
of het de ophoping van 

tau kon tegengaan.

Frederic  
Rousseau

Joost  
Schymkowitz
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De Stichting Alzheimer Onderzoek financiert het 
onderzoek van Professor Bernard Hanseeuw 
en zijn team met een beurs van € 250.000 voor 

een periode van 3 jaar. Wat gaan zij doen? 

Op zoek naar een snelle diagnose

De ziekte van Alzheimer wordt gekarakteriseerd door een 
voortschrijdende achteruitgang van verschillende cog-
nitieve vaardigheden, zoals geheugen, taalvaardigheid, 
besluitvaardigheid en het vermogen beelden te verwerken. 
In de hersenen ontstaan er steeds meer klonters van het 
eiwit bèta-amyloïde en kluwens (verstrengelingen) van 
het eiwit Tau.

Het is zeer belangrijk om de ziekte van Alzhei-
mer zo snel mogelijk vast te stellen. Recente 
studies tonen aan dat de aanwezigheid van 
het eiwit Tau veel meer de cognitieve achter-
uitgang voorspelt dan bèta-amyloïde. Op dit 
moment kan het eiwit Tau via een PET-scan 
worden opgespoord, maar dat is een zeer 
dure methode. Daarom zou een combinatie  
van psychologisch testen en het aantonen van 
Tau in het bloed veel idealer zijn.

Professor Bernard Hanseeuw van UCLouvain: 
“We gaan eerst onderzoeken of de achteruit-
gang van cognitieve vaardigheden inderdaad 
aangetoond kan worden met de aanwezigheid 
van Tau in die delen van de hersenen die gebruikt worden 
voor die taken.

Ten tweede zijn de huidige psychologische testen niet 
specifiek genoeg om de eerste tekenen van Alzheimer 
op te sporen. Daarom onderzoeken we of we speciale 
testen die zich toespitsen op een van de cognitieve 
vaardigheden een betere voorspellende waarde hebben. 
Zo laten we mensen een computerspelletje doen waarbij 
ze eerst een mandje moeten pakken om daarna een 
appel te plukken. Ze moeten daarna de mand weer op 
dezelfde plek terugleggen. Deze test laat zien hoe goed 
iemand in staat is om planmatig in beelden te denken. 

Ten derde testen we de nieuw Single Molecule Array 
technologie: deze techniek maakt het mogelijk om middels 
een simpele bloedafname  zeer precies bèta-amyloïde- 
en Tau-concentraties te bepalen. Daarna kijken we of 
de Tau concentratie overeenkomt met de aanwezigheid 
van Tau in de hersenen.”

Dit is een uniek project, omdat de deelnemers ook na 
1,5 jaar en 3 jaar getest worden, zodat Bernard veran-
deringen in de tijd kan waarnemen. Zo kan een methode 
ontwikkeld worden om mensen met Alzheimer sneller 
op te sporen. De therapie tegen Alzheimer die hopelijk 
binnen 10 jaar wordt ontwikkeld kan dan zo snel mogelijk 
worden opgestart. 

Deelnemers gezocht!
Bernard Hanseeuw en zijn team zoeken echter nog deel-
nemers: “Elk deelnemer wordt 3 jaar lang gevolgd en 
ondergaat naast psychologische testen een bloedafname, 
een PET-scan en een MRI-scan. We zijn op zoek naar 
mensen die ouder zijn 18 jaar. De onderzoeken vinden 
plaats in het universitair ziekenhuis St Luc in Brussel. 

Ook Joost Martens, directeur van de Stichting Alzheimer 
Onderzoek, doet als vrijwilliger mee aan het onderzoek: 
“De psychologische testen zijn bijzonder interessant. De 
cognitieve taaltesten heb ik in het Nederlands kunnen 
doen. Vooral het computerspelletje waarbij je een appel 
in een mand moet doen is leuk. Hoe dichter je de mand 

bij de plek legt waar je hem oorspronkelijk 
hebt opgepakt hoe meer sterren je krijgt. 
Daarnaast doe je het computerspelletje 
ook als je in de MRI-scanner ligt, zodat de 
onderzoekers kunnen zien welke hersen-
delen daar een rol bij spelen. Zo help ik 
de wetenschap weer een stapje verder.”

Wilt u als vrijwilliger meedoen met dit 
project? Stuur dan een mail naar   
recherche-alzheimer@uclouvain.be

MAAK KENNIS MET HET ONDERZOEK VAN PROFESSOR BERNARD HANSEEUW 
EN ZIJN TEAM

Bernard Hanseeuw en zijn team. Van links naar rechts Lisa Quenon, Thomas Gérard, Lise Colmant,  
Emilien Boyer, professor Bernard Hanseeuw, Vincent Malotaux en professor Pascal Kienlen-Campard.

Lise Colmant bekijkt  
beelden van de MRI-scan 

van een van de deelnemers.

Deelnemer  
Joost Martens  
plukt een appel.



Het aantal testamenten dat door een notaris 
werd opgemaakt is vorig jaar met meer dan 
10% toegenomen. Een groot voordeel van 

zo’n testament is dat het geregistreerd wordt, zodat 
u zeker weet dat de zaken na uw heengaan volgens 
uw wensen worden geregeld. 

Uit de Familiebarometer van de Federatie van het No-
tariaat (Fednot) blijkt dat het aantal geregistreerde tes-
tamenten in 2021 met +11,2% is gestegen. Vooral de 
toename in Vlaanderen is opmerkelijk met een stijging 
van maar liefst +14%.

“We merken dat steeds meer mensen de controle willen 
behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een 
testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je 
huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op 
een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de 
rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen 
testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld 
volgens de bestaande wetgeving”, commentarieert notaris 
Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be, de tendens.

Het duolegaat afgeschaft
Wat niet in de cijfers te zien is, is hoeveel mensen een 
nieuw testament hebben laten maken, omdat sinds 
1 juli 2021 het duolegaat in Vlaanderen is afgeschaft. 
Bij een testament met een duolegaatbepaling berekent 
de Vlaamse fiscus nu de erfbelasting over de volledige 

erfenis, waardoor het te ontvangen bedrag voor het goede 
doel vaak negatief is en het goede doel de erfenis moet 
weigeren. Mocht u een testament hebben opgemaakt 
met een duolegaat en u woont in Vlaanderen, dan raden 
we u ten sterkste aan om een nieuw testament te maken. 

Centraal Register voor Testamenten
Testamenten opgemaakt door de notaris (de authentieke 
testamenten) en eigenhandig geschreven testamenten die 
nadien ter registratie aan een notaris zijn aangeboden zijn 
ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten 
(CRT) dat wordt beheerd door Fednot. De testamenten 
zelf zitten niet in dit register, maar wel wie het testament 
heeft opgemaakt, wanneer en via welke notaris. Ook de 
naam van het notariskantoor dat het testament bewaart, 
zit in het register. Dankzij het CRT kunnen nabestaanden 
na een overlijden vlot achterhalen of er een testament is 
en bij welke notaris ze het kunnen opvragen.

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 heen-
gaan meehelpt om de ziekte van Alzheimer voorgoed 
te stoppen. Zorg er voor dat de volledige gegevens 
van de stichting in het testament staan: 

Stichting Alzheimer Onderzoek, Z1. Researchpark 310, 
1731 Zellik, ondernemingsnummer BE 0457.127.445. 

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

STEEDS MEER BELGEN LATEN  
HUN TESTAMENT REGISTEREN

Aantal geregistreerde testamenten in 2020 en 2021 

2020 2021 stijging in %
Brussel 3.984          4.255          6,8%

Vlaanderen 41.260       47.048       14,0%
Wallonië 16.436       17.302       5,3%

België 61.680       68.605       11,2%
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De Airportwandeling staat volledig in het teken van de Natio  - 
nale Luchthaven. Wandel langs landelijke wegen met veel 
groen en vergezichten. Een prachtige mozaïek van een 
wisselende natuur rond en bij de luchthaven. U wandelt 
tevens langs het vernieuwde ‘Spottersplatform van Brussels 
Airport’ waar men een prachtig zicht heeft op de luchthaven. 
Dit panoramisch uitzichtpunt biedt de gelegenheid om mooie 
foto’s te nemen van startende en landende vliegtuigen.  
Steun Stichting Alzheimer Onderzoek op 
de Wandeltocht!
Mits betaling van € 1 extra bij uw inschrijving steunt u de 
stichting en krijgt u bovendien een pinnetje als geschenk. 
U heeft ook de mogelijkheid om een T-shirt van de stichting 
aan te kopen voor slechts € 8, beschikbaar in: XS, S, M, L, 
XL, XXL.  
Meer info op: www.stopalzheimer.be/wandeldag

De Lucien van Impe Classic is een eerbetoon aan een van 
de grootste wielrenners van België. U rijdt door de prachtige 
Vlaamse Ardennen volgens uw eigen niveau. Tegelijk kan u 
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer 
sponsoren. 

Voor meer informatie of inschrijvingen:  
www.stopalzheimer.be/lucienvanimpe

Voorinschrijvers betalen slechts 8 euro 
Wilt u het wetenschappelijk  
onderzoek naar de ziekte  
van Alzheimer steunen  
én in een mooie wieleroutfit  
de classic rijden?  
Bestel dan ook het bollen  
T-shirt voor € 20 of het bollen  
wielershirt voor € 50.
Naast uw gewone inschrijving  
hebt u ook de mogelijkheid om u  
te laten sponsoren door familie, vrienden of collega’s 
via een handige actiepagina op   
                www.stopalzheimer.be/lucienvanimpe

Iedereen die meer dan € 300 weet in te zamelen, krijgt 
 GRATIS het wielershirt mét bolletjes!

WANDEL MEE VOOR HET GOEDE 
DOEL EN DOE MEE MET DE 
AIRPORTWANDELING VAN STICHTING 
ALZHEIMER ONDERZOEK OP  
ZONDAG 8 MEI IN ZAVENTEM!

FIETS MEE TEGEN ALZHEIMER OP  
18 JUNI IN DE VLAAMSE ARDENNEN

30 km, 60 km, 
90 km  

of 145 km

Hartteam: Jef De Smedt en Ben Rottiers fietsen mee  
tegen Alzheimer op 18 juni.




