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ONDERZOEK WIJST OP DIRECT VERBAND TUSSEN DE LENGTE VAN AMYLOÏDEFRAGMENTEN EN DE LEEFTIJD WAAROP DE EERSTE SYMPTOMEN ONTSTAAN

I

n de meeste gevallen is de ziekte van Alzheimer niet erfelijk en treden symptomen pas op na de leeftijd van 65
jaar. In zeldzame gevallen kan Alzheimer echter in een
familie worden doorgegeven, omwille van de aanwezigheid
van schadelijke mutaties in het DNA. Meestal manifesteert
deze erfelijke vorm zich ook al veel vroeger in het leven van
de patiënt.
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klinische beeld van een patiënt, kan ons helpen bepalen of
de mutatie in kwestie inderdaad Alzheimer veroorzaakt en
wanneer symptomen zullen ontstaan. We hebben dit al
voor meerdere mutaties kunnen ophelderen, wat betekent
dat families de juiste genetische counseling kunnen krijgen
en eventueel ook toegang kunnen krijgen tot klinische studies die nu al lopen voor deze vormen van de ziekte.»
Van biochemie naar therapie?
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Het team van Professor Lucía Chávez-Gutiérrez van het
VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek onderzocht de amyloïde-ß fragmenten die worden gegenereerd
door een gemuteerd PSEN1 eiwit (dat deel uitmaakt van
het γ-secretase enzym) om te kijken of en hoe dit verband
houdt met de eerste manifestatie van de ziektesymptomen. Hiervoor bestudeerde het team 25 verschillende
mutaties die allemaal werden ontdekt in families waar
Alzheimersymptomen optreden op leeftijden variërend van
25 tot 60 jaar. Dit onderzoek werd onder andere gefinancierd door de Stichting Alzheimer Onderzoek mede
dankzij uw giften.
Ze ontdekten een lineair verband tussen de veranderingen
(teweeg gebracht door de mutatie) in de moleculaire
samenstelling van het amyloïde-ß ‘profiel’ (de verzameling
van fragmenten met verschillende lengtes) en de leeftijd
waarop de eerste symptomen optreden. Bij mutaties die
voorkomen in families met een zeer vroege aanvang van
de symptomen is het duidelijk dat de amyloïde-ß profielen
meer langere fragmenten bevatten. Dit verschil is minder
uitgesproken bij families met een latere symptoom aanvang, maar nog altijd duidelijk meer dan bij mensen zonder
Alzheimer mutaties.
Lucía Chávez-Gutiérrez benadrukt dat het kunnen voorspellen van de leeftijd waarop de ziekte begint op basis
van amyloïde-ß profielen, echt nuttig kan zijn in een klinische context: «Informatie over hoe een bepaalde mutatie
de verwerking van amyloïde-ß beïnvloedt, samen met het

Hoewel de huidige studie betrekking heeft op
de zeldzame erfelijke vorm van Alzheimer, is het
zo dat de afzetting van amyloïde-ß in de hersenen een karakteristiek fenomeen is voor alle
gevallen van Alzheimer. Het is dus duidelijk dat
er gemeenschappelijke mechanismen zijn tussen de 2 vormen aangezien beiden uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van dezelfde
verzameling symptomen, zij het dan op een
verschillende leeftijd.

Lucía Chávez-Gutiérrez: «Ons ultieme doel is
om te achterhalen of we de moleculaire samenstelling van de amyloïde profielen in de hersenen zodanig
zouden kunnen veranderen dat we het begin van de
symptomen kunnen uitstellen. Dit is een fundamentele
vraag, die we vandaag nog niet definitief kunnen be
antwoorden, maar onze resultaten wijzen er wel op dat
vervolgonderzoek hiernaar de moeite kan lonen. Heel specifiek willen we op zoek gaan naar het therapeutisch
potentieel van experimentele moleculen die de amyloïde-ß
productie zodanig kunnen bijsturen dat er voornamelijk
kortere i.p.v. langere fragmenten geproduceerd worden.»
Vervolgonderzoek gefinancierd door Stichting
Alzheimer Onderzoek

Het team van Lucía Chávez-Gutiérrez gaat door met het
bestuderen van mutaties in die eiwitten die de amyloïde-ß
productie bepalen. Meer bepaald het γ-secretase enzym
speelt hierin een cruciale rol. Dit enzym is verantwoordelijk
voor het verknippen van de eiwitketens waaruit het
‘pre’-amyloïde-ß eiwit is opgebouwd. Als dit verknippingsproces niet meer correct verloopt, bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van Alzheimer mutaties, ontstaan er amyloïde-ß kluwens die de hersenschade bij de ziekte van
Alzheimer veroorzaken. Het hoofddoel is om γ-secretase,
‘de schaar’, weer goed te laten knippen. “Op het moment
dat we weten hoe we γ-secretase weer goed kunnen laten
werken, kunnen we daarna een therapie ontwikkelen om
Alzheimer daadwerkelijk te voorkomen”, vertelt Lucía.
Daarom wordt ook dit belangrijke vervolgonderzoek gefinancierd door Stichting Alzheimer Onderzoek.

VOORTAAN GEMAKKELIJKER OM EEN ERFENIS AAN TE GEVEN

D

e Vlaamse Belastingdienst lanceert ERFonline,
een digitale toepassing die de aangifte van
nalatenschap aanpast in functie van het vermogen en de persoonlijke situatie van de overledene
en die de erfgenamen stap voor stap begeleidt bij het
invullen van de aangifte.
Wie erft, moet een aangifte van nalatenschap indienen.
Voor erfgenamen is dat niet altijd eenvoudig. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Belastingdienst ERFonline, een
digitale module waarin het aangifteformulier wordt aangepast in functie van de complexiteit van de erfenis.
Aangifte op maat
De grootste troef van deze digitale module in vergelijking
met het papieren aangifteformulier is dat ze zorgt voor een
‘aangifte op maat’. Hoe eenvoudiger het erfenisdossier,
hoe eenvoudiger het aangifteformulier.
Neem de situatie waarin de overledene niet gehuwd was.
Zijn erfgenamen zullen in hun aangifte via ERFonline niet
gevraagd worden naar gegevens over het huwelijks
contract of over het gemeenschappelijk huwelijksver
mogen van de overledene.
David Van Herreweghe, administrateur-generaal van de
Vlaamse Belastingdienst: ‘In ERFonline krijgen de aangevers geen complex en paginalang standaard aangifteformulier voorgeschoteld, maar 1 scherm met 9 gerichte
vragen over (het vermogen van) de overledene. In functie
van de antwoorden op die vragen, wordt een aangifteformulier op maat samengesteld.’

De gegevens die de erfgenamen in ERFonline invoerden,
komen rechtstreeks in de systemen van de Vlaamse
Belastingdienst terecht. Daardoor kunnen de aangiftes
sneller worden verwerkt en wordt het risico op handmatige invoerfouten uitgesloten.
De aangevers blijven zelf verantwoordelijk voor de juistheid
en de volledigheid van de aangifte. Bij twijfel of complexe
erfenisdossiers blijft het aangewezen een specialist in te
schakelen, zoals een notaris. Zij zijn vertrouwd met het
indienen van complexere erfenisaangiftes en gebruiken
hiervoor een eigen applicatie die in nauw overleg met de
Vlaamse Belastingdienst ontwikkeld werd.
Privacy gegarandeerd
Meestal zijn er verschillende erfgenamen betrokken bij een
nalatenschap. Om te vermijden dat zij persoonlijke gegevens van elkaar te zien krijgen, bevat het digitale aangifteformulier binnen ERFonline geen vooraf ingevulde
persoons- of vermogensgegevens van de overledene
noch van de aangevers. Zo garandeert de Vlaamse Belastingdienst de privacy van alle betrokkenen.
Waar is ERFonline te vinden?
Via het eenvoudig te onthouden vlaanderen.be/erfonline.
Nadat u zich heeft aangemeld, komt u via de knop ‘online
aangifte toevoegen’ terecht in ERFonline.Wie dat wil, kan
ook nog altijd de aangifte van nalatenschap met de hand
invullen en het papieren formulier via de post indienen of
via pdf opladen in ‘Mijn dossier’.

Stap-voor-stap-begeleiding
ERFonline begeleidt de aangevers stap voor stap bij het
invullen van hun aangifte. Dat gebeurt aan de hand
van handige hulpwidgets, met onder andere uitleg bij de
gebruikte juridische termen en het antwoord op enkele
veelgestelde vragen.
De kans dat erfgenamen informatie vergeten aan te geven
wordt beperkt, omdat de module aangeeft welke informatie verplicht is.

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:
Stichting Alzheimer Onderzoek, Z1. Researchpark 310, 1731 Zellik, 
ondernemingsnummer 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.

JEF DE SMEDT EN BEN ROTTIERS FIETSEN MEE TEGEN ALZHEIMER

O

p 18 juni wordt voor de negende keer de
Lucien Van Impe Classic georganiseerd, dit
jaar in samenwerking met de Stichting
A
 lzheimer Onderzoek. Ook het Hartteam met o.a. Jef en
Ben doet belangeloos mee met dit event. We kennen
uiteraard allemaal Jef, pionier van de Vlaamse soap Familie en Ben als Pol uit F.C. De Kampioenen. Ook Zohra AïtFath, beter bekend als Zohra van het groepje 2 Fabiola en
Rudy Van Snick, de eerste Belg op de Mount Everest
fietsen mee! And last but not least: Fien Lammertyn, de
West-Vlaamse mountainbikester die maar liefst 8.962
hoogtemeters bij elkaar fietste tijdens een ‘Everesting
Challenge’ mogen we verwelkomen. Het team rijdt 60
kilometer en hoopt een mooi bedrag op te halen voor het
onderzoek.

30 km, 60 km,
90 km
of 145 km

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

Jef De Smedt, Francky Bettens en Ben Rottiers

Fietst u ook mee op 18 juni?
Voorinschrijvers betalen slechts 8 euro! Wilt u het
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer
steunen én in een mooie wieleroutfit de classic rijden?

€ 20

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
EXTRA: iedereen die meer dan € 300 weet in te zamelen
krijgt GRATIS een leuk wielershirt mét bolletjes!

De stichting is verheugd dat het
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen de
Lucien van Impe Classic sponsort!

€ 50

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 18 juni, starten vanaf 7.30 uur
Start en aankomst: Polyvalente zaal Schoolstraat 4,
9260 Serskamp
Afstanden: 30, 60, 90 en 145 kilometer
Prijs voorinschrijving: € 8 per persoon
Parking: U kan parkeren in het dorp van Serskamp,
makkelijker is wel om de parking te gebruiken van
KVV Schelde. Het adres van deze parking is: Bruin
kruis 1, 9260 Serskamp.

WAT WEET U ECHT OVER DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER?

D

e ziekte van Alzheimer wordt beschouwd als
één van de belangrijkste uitdagingen voor de
volksgezondheid in de komende decennia.
Naar schatting zal één op de twintig mensen boven
de 65 jaar door de ziekte worden getroffen. Boven de
85 jaar zal één op de vijf mensen worden getroffen.
Aangezien de levensverwachting blijft stijgen, is het
van essentieel belang het onderzoek te steunen, zodat een behandeling kan worden gevonden. Zo niet,
dan zullen binnen 25 jaar 2 miljoen Belgen direct of
indirect door de ziekte worden getroffen.

DOE DE QUIZ EN ONTDEK HOEVEEL U OVER DE ZIEKTE WEET:
1. Wanneer is het Wereld Alzheimer Dag?
A. 15 mei     B. 21 september    C. 8 december
2. Bestaat er op dit moment een remedie?
A. Ja, maar erg duur   B. Ja, maar zeer pijnlijk   C. Geen
3. Welk pathologisch fenomeen wordt niet geassocieerd met de ziekte van Alzheimer?
A. De ophoping van beta-amyloïden buiten de neuronen
B. Het opzwellen van neurotransmitters
C. Abnormaal hoge hoeveelheid van tau-eiwitten
4. Welke symptomen worden geassocieerd met de ziekte van Alzheimer? Verschillende antwoorden zijn
mogelijk.
A. Aantasting van geheugenfuncties (d.w.z. moeite met het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse taken)
B. Geheugenproblemen
C. Ruimtelijke en temporele desoriëntatie
D. Psychologische en gedragsstoornissen
E. Abnormaal gewichtsverlies
F. Veelvuldige valpartijen
5. Waar of niet waar:
In België zal 1 op 3 vrouwen aan dementie lijden
6. Waar of niet waar:
In België zal 1 op 10 mannen aan dementie lijden
7. Als we het onderzoek blijven steunen zoals we nu doen, zou er een remedie moeten zijn binnen:
A. 5 jaar   B. 10 jaar   C. Onmogelijk te voorspellen
1. B

2. C

3. B

4. Alle antwoorden zijn juist

5. Juist

6. Fout, statistisch gezien 1 op de 7 mannen

7. B

Alle giften aan Stichting Alzheimer Onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40!
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