
Van de 220.000 Belgen die aan een vorm van 
dementie lijden woont ongeveer 40% thuis. Zo’n  
132.000 leven in een woonzorgcentrum (WZC). 

Rond de 90% van hen beweegt onvoldoende, terwijl het 
bewezen is dat matig intensieve beweging een positief 
effect heeft op mensen met dementie en dit zowel op 
conditioneel als op geestelijk vlak. 

Er kan in WZCs meer aan fysieke therapie worden ge-
daan, maar ten eerste is er een gebrek aan motivatie bij 
de deelnemers en ten tweede is deze vorm van therapie 
vaak arbeidsintensief. 

Het AMusED-project (Adherence by MUSic to Exercise 
in Dementia) van Joke Spildooren en haar team wil de 
mensen letterlijk en figuurlijk in beweging zetten en zo 
het welzijn van de deelnemers verbeteren. Ze ontwik-
kelde daarvoor  een nieuwe oefentherapie voor mensen 
met dementie die in een WZC verblijven. Mede dankzij 
u test ze deze therapie nu in 10 Limburgse WZC’s. 
Want voor dit onderzoek kreeg zij van Stichting Alzheimer 
Onderzoek een beurs.

Joke Spildooren: “Het is een groepstraining op basis 
van muziek en videobeelden. In beeld zal een oudere 
persoon de bewegingen voordoen. Dit moet de drem-
pel verlagen om mee te doen. Vaak ontbreekt het aan 
zekerheid: kan ik het wel? Doordat ze iemand van hun 
eigen leeftijd de oefening zien voordoen, valt die onze-
kerheid weg. Dit combineren we met muziek, omdat 
dit aanzet tot bewegen. Met de muziek kunnen we het 
juiste tempo van beweging aangeven. We werken ook 
met muziek die voor hen heel herkenbaar is, van de jaren 
’40 tot ’60. De groep mag die muziek ook zelf kiezen, 
net als de achtergrond die in beeld komt: van het bos 
tot het strand. Die inspraak zorgt voor meer motivatie. “

Ongeveer 75 bewoners met matige dementie zullen in 
groepen van vijf personen vier maanden training volgen. 
Daarnaast is er ook een controlegroep die deze therapie 
niet krijgt. De groep die in de studie zit krijgt twee keer 
per week 45 minuten bewegingstherapie met muziek, 
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waar rond kracht, balans en uithouding gewerkt wordt. 
In een andere studie wordt een hometrainer gebruikt, 
waar de bewoners zelf de muziek en de omgeving mogen 
kiezen die ze zien op een scherm. De deelnemers krijgen 
feedback, wanneer ze onder de gevraagde trainingsin-
tensiteit fietsen. Het doel is dat ze meer kunnen bewegen 
in het WZC zonder dat dit een extra belasting is voor 
het zorgpersoneel. 

Joke en haar team bekijken de vooruitgang door cogni-
tieve testen te doen en kracht en uithouding te meten. 
Daarnaast hebben de bewoners continue een activity 
tracker bij zich, zodat ’s nachts het slaappatroon gevolgd 
wordt en overdag de mate van beweging. Daarnaast 
kijkt men of de deelnemers meer eetlust hebben. Tot 
slot krijgen deelnemers vragen over hun levenskwaliteit 
en worden gedragsproblemen gevolgd, want wellicht 
vermindert gedrag als roepen of ronddolen door de 
oefentherapie. 
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Stichting van openbaar nut

Young Researcher Award :  
Joke won ook samen met Renzo Mancuso de Young Researcher Award, 
waardoor ze nog eens € 25.000 voor haar onderzoek kreeg. Joke: “Dankzij de prijs kan ik ook een kosten-
batenanalyse doen. Voor mij is het namelijk uitermate belangrijk dat deze oefentherapie ook na de studie 
haalbaar is om te implementeren in een WZC. Als we dit project daarna in België kunnen uitrollen, kunnen 
we de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van duizenden bewoners van de WZCs verbeteren.”
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Joke Spildooren bij de opnames van de bewegingen.



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 Bescherm 
en plan uw nalatenschap door een mail naar   
info@stopalzheimer.be te sturen. 

Veel Belgen regelen hun nalatenschap in een ei-
genhandig testament. Dit is een testament dat 
volledig zelf geschreven is door de hand van de 

erflater. In principe is het testament slechts rechtsgel-
dig, indien aan de vormvoorwaarden van art. 970 BW is 
voldaan. Een bewaargeving bij de notaris is niet noodza-
kelijk, maar kan bewijsproblematieken vermijden.    
Vormvoorwaarden
 In artikel 970 BW zijn de vormvoorwaarden van het 
eigenhandig testament geregeld: Het is niet geldig, indien 
het niet geheel met de hand van de erflater geschreven, 
gedagtekend en ondertekend is. Het is aan geen andere 
formaliteiten onderworpen.

Om geldig te zijn moet het testament dus voldoen aan 
drie voorwaarden:

1.  Het testament moet door de erflater zelf volledig 
met de hand geschreven worden. Een testament 
opgesteld met een typemachine of computer is in 
principe niet geldig.

2.  De vermelding van de naam en datum op het tes-
tament is noodzakelijk. Immers men moet kunnen 
beoordelen of het document werkelijk de laatste 
wilsbeschikking van de erflater is. Het testament 
vermeldt dus het jaar, de maand en de dag.

3.  Het testament wordt gehandtekend door de erfla-
ter. Zij is bij uitstek het identificatiemiddel van het 
document.

Nietigheid
Indien het eigenhandig testament niet voldoet aan de 
voorwaarden uit artikel 970 BW is het volgens de wet 
nietig, en wordt het voor niet geschreven beschouwd. 
Er kan dan ook geen rekening mee worden gehouden 
bij het vereffenen van de nalatenschap.

WAAR JE BIJ EEN EIGENHANDIG TESTAMENT OP MOET LETTEN

Nochtans is er Rechtspraak die oordeelt dat wanneer 
aan één van de voorwaarden niet werd voldaan, het tes-
tament toch uitwerking kan hebben indien de beoogde 
doelstelling voor deze voorwaarde werd bereikt. Het is 
de Rechter die bij betwisting hier het laatste oordeel over 
heeft, rekening houdende met het testament en eventuele 
feitelijke omstandigheden.

Bewaring bij de notaris
Het is in België nog niet verplicht het eigenhandig testa-
ment bij een notaris in bewaring te geven. De bewaar-
geving biedt echter belangrijke voordelen waaronder 
de mogelijkheid het testament te laten inschrijven in het 
Centraal Register van de uiterste wilsbeschikking (C.R.T.). 
Deze dienst laat toe het testament op te sporen, na het 
overlijden van de beschikker. Bovendien voorkomt de 
bewaargeving bij de notaris het gevaar dat het testament 
wordt weggemaakt door degenen die zich benadeeld 
achten. Het is de notaris die voor de registratie zal zorgen. 

Inhoud van het testament
Buiten de voormelde vormvoorschriften is de inhoud 
van het testament uiteraard eveneens erg belangrijk. 
Zo moet niet alleen nauwkeurig vermeld worden wie de 
begunstigden zullen zijn, maar ook wat elk van hen zal 
verkrijgen. Bevat het testament de gehele nalatenschap, 
of slechts een gedeelte ervan. Een bepaald woning of een 
roerend goed zoals een som geld of een wagen? Ieders 
erfdeel moet duidelijk en concreet omschreven worden. 
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BRUGSE POORTENWANDELING TEN BATE VAN HET ALZHEIMERONDERZOEK

Brugge is een van de mooiste steden van de wereld, 
groots geworden door haar meeslepende geschie-
denis en Unesco  Werelderfgoedstad. Naast een 

resem interessante locaties biedt de Brugse Poortenwan-
deling ook een schitterende brok natuur.  

Initiatiefnemer en kartrekker van deze wandeling, Philip 
Maene was 41 jaar getrouwd met Chris Vileyn, maar ver-
loor zijn echtgenote aan de vreselijke ziekte van Alzheimer.  
Vandaag is  Phi l ip  medeorganisator  van De Brugse 
Poortenwandeling om Alzheimer meer onder de aandacht 
te brengen en geld bijeen te brengen voor Belgische we-
tenschappelijk onderzoek naar dementie. 

1 op de 5 mensen krijgt alzheimer of een andere vorm van dementie. Toch wordt er veel te weinig over gesproken.  
Met de Brugse Poortenwandeling wenst Stichting Alzheimer Onderzoek de brede samenleving te informeren 
en te sensibiliseren. Kom dus met z’n allen wandelen op 2 oktober in Brugge, samen stoppen wij Alzheimer! 

Chris en Philip

Trek uw wandelschoenen maar aan!
Steun de Stichting Alzheimer Onderzoek door uw tocht te laten sponsoren! 

Laat uw Brugse Poortenwandeling sponsoren door familie en vrienden.  
Zet een actie op door naar www.stopalzheimer.be/brugespoortenwandeling  
te gaan. Als u meer dan € 200 sponsorgeld bij elkaar brengt, ontvangt u GRATIS  
het Keep Walking shirt! Ook teams kunnen een actiepagina maken!

Ga naar wwww.stopalzheimer.be en klik op “Acties” om uw sponsorpagina  
aan te maken.

Praktische info:
Wanneer: zondag 2 oktober. Starten tussen 8 uur en 15 uur.

Startlocatie: Beweegzaal Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 
112, 8310 Assebroek (Brugge). Voldoende parking is voorzien.

Prijs: leden Wandelsport Vlaanderen: € 3 – Niet-leden: € 4,50 - 
€ 1,50 ten voordele van Alzheimeronderzoek.

Inschrijven: ter plaatse de dag zelf.

Er werd noch inspanning noch moeite bespaard om twee mooie 
afstanden uit te stippelen. U heeft de keuze tussen afstand 1 (10 km) 
en afstand 2 (14 km).  

Afstand 1: 10 km  
Brugse vesten.

Afstand 2: 14 km  
Fort van Beieren.

In samenwerking met:

Meer info of  
www.stopalzheimer.be/

brugsepoortenwandeling
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LUCIEN VAN IMPE CLASSIC GROOT SUCCES

te zijn. Vele wielrenners wilden natuurlijk op de foto met 
deze levende legende en dat was geen enkel probleem. 

De hitte was natuurlijk een extra uitdaging voor de fietsers, 
maar de routes werden als bijzonder mooi ervaren. En 
kon u dit jaar niet meedoen, dan niet getreurd, want ook 
volgend jaar wordt de Lucien Van Impe Classic ten bate 
van de Stichting Alzheimer Onderzoek georganiseerd!

Heel hartelijk dank aan alle deelnemers en natuurlijk 
speciaal aan iedereen die via een actiepagina geld voor 
Belgische wetenschappelijk onderzoek bijeen bracht.

Op de allerheetste 18 junidag in België ooit 
kwamen vanuit heel Vlaanderen meer dan 
700  enthousiaste f ietsers bijeen om de 

Lucien Van Impe Classic te fietsen. Maar liefst 
41 fietsers en teams lieten zich sponsoren door een 
actiepagina op Stopalzheimer.be en zamelden zo 
€ 13.726,40 voor  Alzheimeronderzoek bijeen. 

En de eregast van het bollenfestijn, Lucien Van Impe, is 
niet alleen de grootste klimmer aller tijden, maar blijkt ook 
nog de allersymphatiekste Tour de Francewinnaar ooit 

Speciale dank aan wielerclub Serskamp voor de organisatie, 
het Neutrale Ziekenfonds Vlaanderen voor de sponsoring en 

natuurlijk onze eregast Lucien Van Impe!

Onze voorzitter  
Wilfried Nys samen met  

Lucien Van Impe. 

Om zijn fantastische moeder te herdenken 
en te eren bracht Raf Labie (midden)  

maar liefst € 2.240 bijeen!

Professor Wim Annaert en 
Joost Martens reden de 

145 kilometer.

Met professor David Wilson 
(Uhasselt) hadden we zelfs 

een Amerikaan aan de 
start staan! 

Joke Spildooren (zie ook blz 1) 
reed met de hele familie de 

30 kilometer.

Het hartteam met onder 
andere Jef De Smedt en 

Ben Rottiers in actie.


