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Simone van Seggelen is ambassadeur van Cancer Center Amsterdam

“IK BENADER MENSEN NETJES, MAAR  
OOK EEN BEETJE BRUTAAL” 
Tot haar grote verdriet moest Simone van Seggelen dit voorjaar afscheid nemen van haar echtgenoot Maerten 
met wie ze ruim vijftig jaar was getrouwd. Hij overleed aan de gevolgen van kanker. Ze vertelt: “Zo verdrietig, 
want door het coronavirus kon ik hem niet het mooie afscheid geven dat hij zo graag wilde.”

Prof. dr. Philip Scheltens: ‘Uw steun is hard nodig.’

Meer over het tweelingenonderzoek leest u in het interview met Pieter Jelle Visser en Anouk den Braber op pagina 3.

Dit jaar bestaat Alzheimercentrum Amsterdam twintig 
jaar. In die periode is er veel gebeurd op het gebied 
van alzheimeronderzoek. Zo kunnen we de ziekte nu 
bij leven diagnosticeren in plaats van pas na de dood. 
Ook weten we inmiddels dat er al vijftien tot twintig jaar 
voordat er klachten ontstaan processen in de hersenen 
starten die hersenschade gaan veroorzaken. 

Maar hoe ontstaat de ziekte van Alzheimer nou precies? 
Zit het in de genen of speelt leefstijl een rol? Dat is het 
beste te onderzoeken door eeneiige tweelingen te 
volgen. Zij hebben namelijk honderd procent hetzelfde 
DNA. Wanneer de een wel ziek wordt en de ander niet, 

moet de oorzaak voor de ziekte worden gezocht in 
verschillen in hun omgevingsfactoren, zoals leefstijl. 

Met het unieke tweelingenonderzoek, onder leiding van 
dr. Pieter Jelle Visser, proberen we de rol van erfelijke en 
niet-erfelijke factoren bij het ontstaan van alzheimer te 
achterhalen. Dit kan aanknopingspunten bieden voor 
een oplossing. Uw steun bij deze zoektocht naar de 
oorsprong van alzheimer is hard nodig. 
Helpt u ook mee? Dank u wel. 

Prof. dr. Philip Scheltens
Neuroloog en directeur Alzheimercentrum Amsterdam

Steun belangrijk alzheimeronderzoek!

Op zoek naar de oorsprong

Simone en Maerten van Seggelen.

Sinds 2009 zet Simone zich actief in voor stichting Cancer 
Center Amsterdam (CCA). “Maerten werd in 2004 ziek en 
werd geopereerd in Rotterdam. Na twee jaar kreeg hij 
uitzaaiingen en was het advies zich te laten bestralen. Dat 
wilde hij in eerste instantie niet.” Na een second opinion 
bij Cancer Center Amsterdam koos hij toch voor deze 
behandeling. “Het voelde altijd heel goed in Amsterdam,” 
vertelt Simone. “Ik hoorde van het bestaan van de stichting 
Cancer Center Amsterdam. Samen met Maerten bezocht ik 
een informatieve bijeenkomst en voor mij was het toen al 
snel duidelijk – ik wilde graag iets terugdoen.”

Simone en Maerten werden niet alleen donateur van de 
stichting. “Binnen de stichting CCA was net een nieuw 
initiatief genomen om zo veel mogelijk mensen te vragen 
‘familie’ te worden en zo het onderzoek naar kanker 
financieel te steunen. Ik heb me bij dit initiatief aangesloten 
en heb de afgelopen jaren meegeholpen bij de organisatie 
van diverse, succesvolle evenementen.”

Het goede moment afwachten
Tijdens de informatieavonden voor de CCA-familie 
is Simone steevast een van de vaste gasten en ze 

neemt ook altijd introducees mee. “Ik heb altijd in de 
reclamewereld gewerkt en daar heb ik geleerd mensen 
netjes, maar ook een beetje brutaal te benaderen.  
Ik heb altijd een groot netwerk gehad, mede door het 
werk van Maerten als retailer. Als het goede moment 
zich voordoet, benader ik mensen en vertel ze over het 
fantastische werk van Cancer Center Amsterdam.” Net 
als Simone zelf zijn deze mensen vaak onder de indruk 
van het enthousiasme van directeur Geert Kazemier en 
zijn team. “Dan is het niet zo moeilijk om ze het laatste 
zetje te geven en te vragen donateur te worden,” zegt 
Simone. Inmiddels heeft Cancer Center Amsterdam al 
veel nieuwe ‘familieleden’ mogen verwelkomen dankzij 
de inzet van Simone.

Twee jaar geleden kreeg Maerten slecht nieuws te 
horen. “Er werden uitzaaiingen gevonden en hij kreeg 
hormonale behandeling voorgeschreven. De laatste 
anderhalf jaar ging het echter steeds slechter en heb 
ik hem los moeten laten.”Maar," zegt Simone tot slot: 
“zo lang ik kan, blijf ik me inzetten voor Cancer Center 
Amsterdam, want er wordt enorm belangrijk werk 
gedaan dat steun verdient.”

Uniek tweelingen- 
onderzoek naar  
genetische factoren
Pagina 3

Bijdrage uit Corona 
Research Fonds maakt 
snelle start mogelijk
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Nieuwe Alzheimer Socks 
zijn weer te koop
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Wist u dat u heel eenvoudig een patiënt beterschap kunt wensen of een hart onder de riem kunt 
steken door een echt kaartje te sturen? En dat u op die manier tegelijk het wetenschappelijk 
onderzoek van locatie VUmc steunt?

Online kiest u zelf het ontwerp en u voegt daar een persoonlijke boodschap aan toe. 
De kaart wordt in een gefrankeerde envelop binnen meestal twee dagen bezorgd door 
PostNL. Voor elk verstuurde kaart ontvangt het VUmc Fonds standaard 50 cent. U kunt 
deze donatie zelf verhogen als u dat wilt. Deze bijzondere actie wordt georganiseerd 
door Cards to Care in samenwerking met Kaartje2go.

Ga naar www.vumcfonds.nl/kaartje-sturen voor meer informatie en om een kaartje 
te versturen.

Een ansichtkaartje sturen én 
wetenschappelijk onderzoek steunen

Een belangrijke complicatie bij COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met ernstige klachten, is dat 
er zogenaamde vaatlekkage ontstaat. Er komt dan via de vaten vocht in de longen. Hierdoor wordt de longfunctie ernstig 
belemmerd en kan het lichaam te weinig zuurstof opnemen. Met alle ernstige gevolgen van dien. Patiënten die zo'n vaatlekkage 
krijgen, moeten direct naar de IC en onmiddellijk aan de beademing. 

Prof. dr. Harm Jan Bogaard is als 
longarts en hoogleraar Experimentele 
Longgeneeskunde verbonden aan 
Amsterdam UMC. Met zijn team 
wilde hij in april jl. zo snel mogelijk 
een onderzoek starten naar het 
kankermedicijn Imatinib dat mogelijk 
ook kan worden ingezet bij de 
behandeling van vaatlekkages bij 
coronapatiënten.

Eerder onderzoek liet al zien dat Imatinib 
bij een longontsteking vaatlekkage remt. 
Het team van Bogaard onderzoekt nu of 
het middel ook werkt bij ernstig zieke 
coronapatiënten met vaatlekkages. 
Bogaard: ”Als het werkt, kunnen we 
voorkomen dat een deel van de 
coronapatiënten op de IC terechtkomt 
en aan de beademing moet. Daarmee 
neemt ook de eventueel grote druk op 
de IC’s af.”

Financiële bijdrage van twee kanten
Door een bijdrage uit het Corona 
Research Fonds van Amsterdam 
UMC (zie kader) kon het onderzoek 
van Bogaard snel van start gaan. Zijn 
onderzoek ontving in mei ook een 
subsidie van € 1,6 miljoen van de 
Europese Commissie. Hiermee kon 
het onderzoek worden uitgebreid naar 
andere patiënten die op de IC liggen, 
naar goede toediening van het middel  
en naar de juiste dosis.

Er wordt inmiddels intensief 
samengewerkt met zestien andere 
ziekenhuizen in Nederland.  
Op dit moment zijn ongeveer 
honderdvijftig patiënten in het 
onderzoek opgenomen. Om 
wetenschappelijk verantwoorde 
resultaten te krijgen moeten ongeveer 
vierhonderd patiënten aan het 
onderzoek deelnemen. Bogaard: ”Het is 
een dubbel gevoel. We willen natuurlijk 
met alle macht voorkomen dat patiënten 
op de IC terechtkomen. Tegelijk hebben 
we om dit onderzoek verantwoord uit 
te voeren meer COVID-19-patiënten 
nodig om Imatinib te testen. Maar 
het onderzoek ligt op schema en de 
tussentijdse rapporten zijn tot nu toe 
goed. Voor het eind van het jaar hopen 
we het onderzoek te kunnen afronden.” 

Corona Research Fonds
Normaal gesproken zijn 
onderzoekers vaak maanden 
bezig om de financiering van 
voorstellen rond te krijgen voor ze 
daadwerkelijk kunnen beginnen. 
Om dit te versnellen hebben de 
academische fondsenwervende 
stichtingen in Amsterdam in maart 
jl. het ‘Corona Research Fonds 
Amsterdam UMC’ opgericht. Met 
geld uit dit nieuwe fonds kan 
onderzoek naar COVID-19 snel 
worden gefinancierd. Tegelijk 
is binnen Amsterdam UMC een 
spoedprocedure ingericht, zodat 
de onderzoeksvoorstellen direct 
kunnen worden beoordeeld 
op kwaliteit, haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. 

Meer informatie over het Corona 
Research Fonds vindt u op 
www.coronaresearchfonds.nl.

Bijdrage uit Corona Research Fonds maakt snelle start mogelijk 

Onderzoek naar vaatlekkage bij COVID-19-
patiënten in volle gang

Muzikale actie voor 
Cancer Center 
Amsterdam 

Dj op de 
Zuidas

Column

Samenwerken met bedrijfsleven aan een betere 
toekomst voor mensen met MS
Bij het MS Centrum Amsterdam zien wij 
jaarlijks 1.800 patiënten voor hun MS-zorg. 
Daarnaast zien wij elk jaar meer dan 
500 mensen voor een second opinion. 
Gegevens van deze ziekenhuisbezoeken zijn 
nu alleen toegankelijk voor de individuele 
patiënt en hun behandelend arts. 

Ik ben samen met collega’s en het ICT-
consultancybedrijf VIQTOR DAVIS bezig 
de gegevens van alle ziekenhuisbezoeken, 
na specifieke toestemming van de patiënt, 

toegankelijk te maken voor onderzoekers 
in een aparte MS Centrum Database. Dit 
zijn gecodeerde gegevens, dat betekent 
dat de onderzoekers niet weten wie 
de patiënten zijn. Met de verzamelde 
gegevens en de toepassing van machine-
learning-technieken kunnen we sneller 
wetenschappelijke vragen beantwoorden, 
bijvoorbeeld over de diagnose en 
monitoring van MS, of de effectiviteit  
en veiligheid van MS-behandelingen.
Het opzetten van de MS Centrum Database 

is een groot en technisch project, waarbij 
we gelukkig hulp krijgen van VIQTOR 
DAVIS. In het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen stellen zij 3.500 
mensuren beschikbaar voor de komende 
twee jaar. 

Ik vind het belangrijk dat we meer van 
dit soort samenwerkingen aangaan met 
bedrijven. Op deze manier werken we 
samen aan een betere toekomst voor 
mensen met MS.

Isabelle Speekenbrink uit Bergen 
op Zoom is – onder de naam DJ 
Izzabelle – een aanstormend talent 
in de muziekwereld. Ze draaide al in 
voorprogramma’s van onder meer 
Ronnie Flex en Jebroer. Daarnaast 
produceert ze zelf ook muziek. 

Tijdens de coronaperiode zette ze een 
mooie actie op voor Cancer Center 
Amsterdam. Op 8 mei verzorgde 
de zestienjarige dj, na samen met 
haar ouders in alle vroegte uit hun 
woonplaats te zijn vertrokken, een 
spetterend muzikaal optreden op het 
Gustav Mahlerplein aan de Zuidas. 
Vooraf had ze via social media en door 
het uitdelen van flyers al aandacht 
gevraagd voor haar optreden. Met 
haar actie trok ze veel aandacht voor 
Cancer Center Amsterdam en haalde 
ze uiteindelijk het mooie bedrag van  
€ 330 op voor onderzoek naar kanker.

DJ Izzabelle in actie.

Dr. Eva Strijbis, neuroloog bij het MS 
Centrum Amsterdam, wil een MS Centrum 
Database opzetten die toegankelijk is voor 
wetenschappelijk onderzoek.

Prof. dr. Harm Jan Bogaard
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In Alzheimercentrum Amsterdam wordt bijzonder tweelingenonderzoek gedaan dat uniek is in de wereld. Dr. Pieter Jelle Visser en dr. Anouk den Braber en hun team 
onderzoeken eeneiige tweelingen om de invloed van erfelijke factoren op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer te achterhalen. Hiermee hopen ze meer te weten te 
komen over de erfelijke achtergrond van het wel of niet krijgen van geheugenproblemen.

Uniek tweelingenonderzoek naar genetische factoren

Oorsprong van alzheimer achterhalen om behandeling  
en uiteindelijk genezing dichterbij te brengen 
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Dr. Pieter Jelle Visser en dr. Anouk den Braber: 
‘Dit onderzoek geeft inzicht in de niet-erfelijke factoren bij alzheimer.’

Kort nieuws

Mensen met een chronische ziekte 
leven als een topsporter. Zij leveren 
elke dag een topprestatie. De 
Onbeperkte Elfstedentocht bood 
iedereen met een beperking de kans 
om de uitdaging met zichzelf en de 
buitenwereld aan te gaan. Of het 
nu honderd meter of tweehonderd 
kilometer was, voor deze helden klonk 
applaus van het publiek  
en lag een Elfstedentochtkruisje klaar. 

Yvonne Klaver heeft samen met Ria 
Hageman en zoon Rick meegedaan. 
Met hun deelname hebben zij een 
bedrag opgehaald van € 6.203. Dit 
geld is bestemd voor onderzoek van 
Antonio Luchicchi en Jeroen Geurts 
naar de oorzaak van MS. 

Onbeperkte 
Elfstedentocht voor MS 
23-27 september

Pieter Jelle: “De tweelingen in ons 
onderzoek hebben honderd procent 
dezelfde genen. Als een van de twee 
wel ziek wordt en de ander niet, dan 
spelen niet-erfelijke factoren een rol. Dat 
kunnen verschillen in omgevingsfactoren 
zijn, zoals hun leefstijl. Heeft de een 
bijvoorbeeld meer bewogen tijdens het 
leven of gezonder gegeten?” 

Tweelingen langdurig volgen
In het tweelingenonderzoek worden  
99 oudere tweelingenparen die cognitief 
(dat is het vermogen om kennis op te 
nemen en te verwerken) gezond zijn, 
gevolgd. Anouk vertelt: “Bij de start 
van het onderzoek in 2014 kregen zij 
vragenlijsten over hun leefstijl, een MRI- 
en een PET-scan. En we namen bloed 
en hersenvocht af.” In 2017 kwamen de 
deelnemende tweelingen terug voor 
dezelfde onderzoeken en bestudeerden 
de onderzoekers of er in de tussentijd 
iets was veranderd. “Nu komen de 
tweelingen voor de derde ronde terug 
en proberen we te achterhalen wat de 
eventuele invloed van de omgeving 
is op de ontwikkeling van de ziekte 

van Alzheimer,” licht Pieter Jelle toe. 
Anouk vult aan: “Hoewel de tweelingen 
genetisch identiek zijn, zien we wel 
verschillen in de hoeveelheid stapeling 
van het ‘alzheimer-eiwit’ amyloid in de 
hersenen. Dan is de vraag: hoe kan het 
dat de één wel deze stapeling heeft en de 
ander niet?” De oorzaak voor dit verschil 
ligt dus niet in de genen, maar  
in omgevingsfactoren. 

De rol van omgevingsfactoren
Welke omgevingsfactoren een rol spelen 
bij de ontwikkeling van de ziekte van 
Alzheimer kunnen de onderzoekers 
helaas niet zeggen. Pieter Jelle: “Het is 
duidelijk dat de omgeving, zoals leefstijl, 
een belangrijke rol speelt bij het ontstaan 
van alzheimer. Wij willen de tweelingen 
gedurende een langere tijd blijven volgen, 
omdat de ontwikkeling van alzheimer 
meer dan tien jaar kan duren.” Hoe beter 
we de oorsprong kunnen achterhalen, 
des te groter wordt de kans om alzheimer 
te kunnen behandelen en uiteindelijk 
te genezen. “Dát is onze droom en 
daar kunnen we alle hulp heel goed bij 
gebruiken,” sluit Anouk af. 

Op 13 oktober vond de derde editie 
van het Concert om niet te Vergeten 
plaats in Het Concertgebouw. 
Met dit bijzondere concert vroeg 
Alzheimercentrum Amsterdam 
aandacht voor de ziekte van Alzheimer 
en onderzoek hiernaar. Leden van het 
Koninklijk Concertgebouworkest en 
het VU-Orkest speelden belangeloos 
prachtige werken van Rossini, 
Schubert en Mozart. Professoren Philip 
Scheltens en Erik Scherder vertelden 
meer over muziek en de verwerking 
door de hersenen. 

De opbrengst van het concert komt 
ten goede aan onderzoek naar het 
effect van muziek op mensen met 
dementie. 

Concert om niet 
te Vergeten voor 
Alzheimercentrum

Afgelopen voorjaar schitterden 
klasgenoten Fons Posthumus Meyjes 
(links) en Mantas Skersys (rechts), beiden 
10 jaar, op televisie in de Beste Vrienden 
Quiz. Ze namen het op tegen andere 
koppels en beantwoordden vragen over 
onderwerpen als sport en wetenschap. 
Ze speelden maar liefst € 240 bij elkaar 
voor Cancer Center Amsterdam. “Mijn 
tante heeft borstkanker gehad. Ik hoop dat 
er een nog betere behandeling dan die 
heftige chemo kan worden gevonden,” 
aldus Fons, “en mijn moeder werkt bij 
Amsterdam UMC dus het geld komt goed 
terecht,” vervolgt hij. Mantas: “Ik vind het 
belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan 
naar een medicijn.” Mantas en Fons zijn 
terug te zien op www.zapp.nl in de Beste 
Vrienden Quiz van 12 mei 2020.

Beste Vrienden Quiz:  
€ 240 voor Cancer 
Center Amsterdam

Met een statiegeldactie in een 
supermarkt in haar woonplaats  
haalde Ellen Meijer € 413 op voor 
onderzoek naar MS door het  
MS Centrum Amsterdam.

Ellen Meijer (1958) kreeg in 2006 de 
diagnose MS. Ze heeft een progressieve 
vorm. In de afgelopen veertien jaar 
heeft ze van veel afscheid moeten 
nemen: haar baan, kunnen lopen en 
de fijne motoriek in haar handen. 
Meer geld voor onderzoek vindt zij 
belangrijk, daarom organiseerde ze in 
de maand mei een statiegeldactie in 
een supermarkt in haar woonplaats. 

”Ik vind dat er veel meer geld voor 
onderzoek moet komen. Alleen door 
wetenschappelijk onderzoek kan er een 
oplossing komen voor MS. Voor mij 
komt een oplossing misschien te laat.  
Ik kreeg MS toen ik 47 jaar was. Ik heb 
een lang leven gehad vóór mijn MS. Ik 
heb heel veel gereisd en de halve wereld 
gezien. Maar er zijn ook veel mensen 
die MS krijgen als ze nog heel jong zijn 
en net bezig zijn hun volwassen leven in 
te richten. Vooral voor hen hoop ik dat 
er heel snel een oplossing komt.”

Het complete verhaal van Ellen is te 
lezen op www.zonderms.nl onder 
verhalen.

Statiegeld 
voor MS
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EENMALIGE GIFT
Via een overschrijving op 
rekeningnummer:  
NL46 INGB 0000 0048 18 
ten name van VUmc Fonds. 
Vergeet niet te vermelden 
om welk project het gaat. 
Online doneren kan ook via:  
www.VUmcFonds.nl.  
Betaling via IDEAL is 
eenvoudig en veilig.

PERIODIEKE MACHTIGING
Een vast bedrag per maand, 
kwartaal of jaar. Daarmee 
ondersteunt u een project 
voor langere tijd. U bepaalt 
zelf welk project en hoe lang 
u dat doet.

PERIODIEKE SCHENKING
Dat is een schenking van een 
vast bedrag voor minimaal 
vijf jaar. Een periodieke 
schenking is zonder 
drempel aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. 

LEGAAT OF ERFSTELLING 
Dat legt u vast in uw 
testament, bij de notaris. Bij 
een legaat gaat het om een 
vast bedrag of percentage. 
Een erfstelling is een bepaald 
aandeel van de gehele 
erfenis. 

Uw bijdrage helpt

U kunt ons belangrijke werk
op verschillende manieren steunen:

DONEER OP REKENINGNUMMER NL46 INGB 0000 0048 18 T.N.V. STICHTING VUmc FONDS TE AMSTERDAM.

Meer informatie vindt u op onze website: www.VUmcFonds.nl.
Wij willen u graag bedanken, vermeld daarom uw naam en adres bij uw donatie.

Rokjesdag 2020: een echte maar ook virtuele 
belevenis

Dit jaar zou Rokjesdag Run4MS | Walk4MS de 
eerste zaterdag van april plaatsvinden, maar 

corona kwam daartussen. Van vrijdag 9 tot en 
met maandag 12 oktober heeft Rokjesdag 

2020 toch plaatsgevonden. Door in eigen 
omgeving te wandelen, rennen of rollen, 
hebben alle deelnemers samen € 37.755 
ingezameld voor onderzoek van het  
MS Centrum Amsterdam.

Via nieuwsbrieven en video’s werden 
de 625 deelnemers opgepept en 
voorbereid op het ultieme Rokjes-
weekend. Iedereen deed mee op een 

eigen moment en in eigen omgeving. Alleen, met een vriend of vriendin of met een 
groepje werd de vijf of tien km nu ergens in Nederland afgelegd. Het doel bleef hetzelfde: 
zo veel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar MS. De opbrengst is bestemd voor 
Stichting MS Research en is bestemd voor onderzoek van het MS Centrum Amsterdam. 
De deelnemers registreerden via de app Strava hun afstand en tijd. Hun prestatie 
deelden ze vervolgens met de organisatie en op hun actiepagina. Na afloop kregen alle 
deelnemers hun medaille thuis gestuurd.

Virtual TCS Marathon Amsterdam voor Cancer Center Amsterdam
Ook de TCS Amsterdam Marathon is een virtuele run geworden. Om de lopers extra 
te inspireren en motiveren tijdens het lopen én om extra geld in te zamelen voor het 
onderzoek naar kanker, heeft hoofdsponsor Tata Consultancy Services een zestig 
minuten durende soundtrack opgenomen, omlijst met Amsterdamse geluiden. De lopers 
en het publiek konden de soundtrack downloaden via Spotify. Anders dan anders, maar 
lopers, TCS en de soundtrack hebben het geweldige bedrag van € 65.000 opgebracht 
voor onderzoek naar kanker. Wat een prestatie!

Echte acties in een virtuele omgeving
Hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen, roeien. Veel mensen steunen het onderzoek van Amsterdam UMC met sponsorgeld door een sportieve prestatie. Ook voor dit jaar 
stonden er weer vele evenementen op het programma. Er werd voorbereid, er werd getraind, er werd geld opgehaald. En toen was er opeens corona. Vanaf het voorjaar 
werden vrijwel alle evenementen afgelast. Maar de betrokkenheid en het enthousiasme bleven en leverden vaak prachtige alternatieven op. Twee voorbeelden.

Nalatenschap 
als kweek-
vijver voor 
jong talent
Regelmatig mag Stichting VUmc Fonds 
een nalatenschap ontvangen voor 
wetenschappelijk onderzoek. Het 
blijft heel bijzonder dat mensen ook 
na hun overlijden een bijdrage willen 
leveren aan oplossingen voor ziekten. 
Daar zijn wij zeer dankbaar voor. 
Ongeacht de omvang zijn schenkingen 
uit nalatenschappen heel welkom om 
speciale onderzoeken mogelijk  
te kunnen blijven maken. 

Zo werd in 2014 een nalatenschap 
ontvangen van een patiënt met de 
specifieke wens om deze te besteden aan 
opleidings- of onderzoeksplaatsen voor 
jonge neurologen op het gebied van de 
ziekte van Parkinson. 

Het parkinsononderzoek in Amsterdam 
UMC, onder leiding van prof. dr. 
Henk Berendse, is opgezet rond het 
inzicht dat parkinson meer is dan een 
bewegingsstoornis. En dat dit gepaard 
gaat met ontluisterende stoornissen in 
het functioneren van zowel lichaam 
als geest. Onze zorg en ons onderzoek 
richten zich daarom sterk op niet-
motorische aspecten van de ziekte, 
waaronder cognitieve stoornissen 
en dementie, en neuropsychiatrische 
stoornissen, zoals depressie en angst. 
Deze aspecten van de ziekte van 
Parkinson hebben, ondanks hun grote 
impact op patiënten en hun naasten, 
jarenlang relatief weinig aandacht 
gekregen. 

Dankzij 
de 
nalatenschap 
hebben 
inmiddels drie jonge 
neurologen zich kunnen specialiseren 
in de behandeling van de ziekte van 
Parkinson en tegelijkertijd een bijdrage 
kunnen leveren aan het wetenschappelijk 
onderzoek. Naar verwachting komt daar 
nog een vierde neuroloog bij. 

Berendse uit zijn enorme dankbaarheid: 
“Door de nalatenschap van deze 
patiënt zijn wij in staat geweest om het 
vakgebied met vier gespecialiseerde 
neurologen te verrijken. Een geweldige 
vooruitgang op weg naar een betere 
behandeling! Dat was zonder deze 
schenking niet mogelijk geweest.”

Neuroloog en directeur van 
Alzheimercentrum Amsterdam  
prof. dr. Philip Scheltens is op  
13 oktober jl. benoemd tot Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Deze uitzonderlijke koninklijke 
onderscheiding is een waardering 
voor zijn grote voortvarendheid 
om de ziekte van Alzheimer op de  
maatschappelijke agenda te zetten 
in binnen- en buitenland. 

Philip Scheltens is door zijn 
jarenlange inzet uitgegroeid tot 
dé ambassadeur voor de ziekte 
van Alzheimer. Samen met u blijft 
Philip Scheltens onvermoeibaar en 
gedreven doorgaan met zijn strijd.

Met sporten ga je het gevecht aan om te winnen van de tegenstander. Onze 
onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam vechten ook dagelijks. Ze vechten 
tegen ziektes die dementie veroorzaken. Ze vechten om de strijd tegen dementie te 
winnen. U kunt daarbij helpen door de nieuwe Alzheimer Socks te kopen, te dragen  
of cadeau te geven. 

Marco van Basten is dit jaar een van de ambassadeurs van de Alzheimer Socks: "Geestelijk 
contact, met elkaar praten en emoties delen, is voor mij van wezenlijk belang voor mijn 
relatie met dierbaren. Mijn moeder leefde nog na haar hersenbloeding, maar het geestelijk 
contact was verdwenen. Daarom zet ik mij in voor meer onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer. Ik weet hoe het is wanneer je geen contact meer hebt met je dierbaren.  
Let’s Fight Alzheimer!"

Alzheimer Socks zijn twee verschillende sokken die de verwarring symboliseren van 
alzheimerpatiënten. De opbrengst van de verkoop van de sokken komt geheel ten goede 
aan het wetenschappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam.
 
Vecht net als Marco van Basten, Humberto Tan en vele anderen mee om de noodzakelijke 
oplossingen dichterbij te brengen. Koop uw sokken via www.alzheimersocks.nl. 

Nieuwe Alzheimer Socks zijn weer te koop 

Marco van Basten:  
“Let’s Fight Alzheimer!”

Koninklijke 
onderscheiding  
voor Philip 
Scheltens


