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Han en Gieneke steunen wetenschappelijk onderzoek voor langere tijd

‘Een talentvolle alzheimeronderzoeker 
een goede start bieden’

Han Klinkspoor en Gieneke Riesebos hebben een bijzondere band met Amsterdam UMC. Hij groeide op vlak bij VUmc 
en is zelf alumnus van de VU; zij heeft een carrière in de zorg gehad, van verpleegkundige tot bestuurder bij een koepel 
voor zorginstellingen. Samen steunen ze verschillende onderzoeksprojecten binnen Amsterdam UMC: onderzoek 
op het gebied van vasculaire geneeskunde, het Corona Research Fonds, het Jonge Talentenfonds en onderzoek van 
Alzheimercentrum Amsterdam. “Een enthousiaste club, die met zorg werkt aan het welzijn van patiënten.”

Er zijn in Nederland ruim 25.000 mensen met 
de hersenziekte multiple sclerose (MS). Tussen 
deze mensen zijn er grote verschillen in de 
ernst van de ziekte, de hoeveelheid klachten 
en de mate en snelheid van verslechtering in 
de loop van de tijd. We kunnen aan het begin 
van de ziekte niet voor individuele patiënten 
voorspellen hoeveel klachten zij jaren later 
zullen hebben. Die onzekerheid leidt vaak  
tot angst en stress. 

Collega Menno Schoonheim, neuro-
wetenschapper op de afdeling Anatomie en 

Neurowetenschappen, wil daar verandering 
in brengen. Door gebruik te maken van heel 
uitgebreide gegevensverzamelingen (big 
data) van MRI-scans van mensen met MS wil 
hij een model ontwikkelen om het beloop 
van MS te voorspellen. Het doel is om op basis 
van een MRI-scan aan het begin van de ziekte 
een voorspelling te kunnen geven over het 
verloop van de ziekte per individu. 

In eerste instantie zal Schoonheim in die big 
data via speciale statistische rekenmethoden 
zoeken naar verbanden. Hiervoor zijn 

computers met grote rekenkracht nodig. 
Die zijn kostbaar en dat vraagt dus om 
investeringen. Wilt u ons helpen om die 
rekenkracht te kopen en zo bij te dragen  
aan het wegnemen van de onzekerheid
na de diagnose MS?

Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.  
Wij stellen dat zeer op prijs. 

Prof. dr. Bernard Uitdehaag
Directeur MS Centrum Amsterdam
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Help mee het verloop van MS te voorspellen

Grote rekenkracht nodig voor bigdata-analyses 

Han Klinkspoor en Gieneke Riesebos: ‘We zorgen dat 
kansrijke talenten aan de start kunnen verschijnen van 
hun klinkerpad naar de toekomst.’

Na zijn werkende leven raakte Han betrokken bij een 
regionale afdeling van Alzheimer Nederland en hoorde  
hij van het alzheimercentrum. Daarnaast kreeg zijn 
moeder de diagnose alzheimer. Han vertelt: “Ik zag hoe 
mijn moeder steeds verder weggleed in de schaduw. 
Dan zie je van dichtbij wat de impact is. Mensen met 
dementie lijken fysiek nog wel op degene die je kent, 
maar geestelijk niet meer.” Dat was de reden om het werk 
van Alzheimercentrum Amsterdam te gaan steunen.

Fonds Klinkerpad
Bij meerdere goede doelen hebben Han en Gieneke  
een fonds op naam opgericht, genaamd Fonds 
Klinkerpad, waarmee ze jongeren een kans willen 
geven, wetenschappelijk onderzoek steunen en 
projecten in de derde wereld helpen. “Een klinkerpad 
is een pad dat tot een doel leidt, het heeft ook kuilen  
en losse klinkers,” licht Han toe. “We zorgen dat  
kansrijke talenten aan de start kunnen verschijnen  
van hun klinkerpad naar de toekomst.” Gieneke vult  
aan: “Ze mogen best een keertje vallen, dat is niet erg, 

dat kan in de wetenschap ook gebeuren.” Het gaat 
om het geven van een startpunt, zodat ze zelf  
verder kunnen gaan. Zo maakt Fonds Klinkerpad V  
het onderzoek mogelijk van neuroloog dr. Argonde  
van Harten, naar validatie van biomarkers bij de ziekte 
van Alzheimer.
 
Langere steun 
Han: “De onderzoekers van vandaag staan op de 
schouders van die van tien jaar geleden. En de 
onderzoeken van nu leveren weer iets op voor de 
toekomst. Door voor vijf jaar te steunen kunnen de 
onderzoekers vooruit plannen en krijg je zelf meer  
een film mee van het onderzoek in plaats van een 
snapshot.” Gieneke voegt toe: “Geweldig om te zien  
hoe goede research wordt bedreven en er voortgang 
wordt geboekt voor behandeling.”

“Er gebeuren een hoop mooie dingen, wij hopen 
anderen te enthousiasmeren om ook wetenschappelijk 
onderzoek voor langere tijd te steunen,” besluit Han. 

Meer over het onderzoek van Menno Schoonheim leest u op pagina 3.

MS-onderzoeker
dr. Menno Schoonheim:
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Onderzoek  
is teamwork
Mensen met een hersentumor hebben 
vaak last van veel verschillende 
klachten. Denk bijvoorbeeld aan 
ernstige vermoeidheid, somberheid, 
epileptische aanvallen en problemen 
met het geheugen en het denken.  
Door te onderzoeken hoe we deze 
klachten zo goed mogelijk kunnen 
behandelen, willen wij mensen 
met een hersentumor optimaal 
ondersteunen. Zo kunnen we hopelijk 
de kwaliteit van hun leven verbeteren.

Zelf doe ik onderzoek naar vermoeid- 
heid, samen met het GRIP-onderzoeks-
team (guarding quality survivorship, 
red). Het kan enorm overheersend en 
vervelend zijn om constant moe te zijn. 
Stel je eens voor dat je niet meer kunt 
werken door de vermoeidheid of dat 
het niet meer lukt om met vrienden af 
te spreken of te sporten! Wij hebben 
daarom een behandeling ontwikkeld 
gericht op vermoeidheid bij mensen 
met een hersentumor. De behandeling 
is gebaseerd op cognitieve gedrags- 
therapie en is gericht op de gedachten 
en het gedrag die te maken hebben 
met de vermoeidheid. In onderzoeks-
verband bestuderen we nu of deze 
behandeling effectief is.

Onderzoek doen is echt een team- 
effort: patiënten, onderzoeksdeelnemers, 
onderzoekers en behandelaren slaan 
de handen ineen om stapje voor stapje 
beter te begrijpen wat vermoeidheid 
precies is én hoe we het kunnen 
behandelen. Behandelingen moeten 
vooral goed aansluiten bij de situatie 
en de klachten 
van de individuele 
patiënt. Ik hoop dat 
wij de komende 
jaren grote stappen 
kunnen zetten met 
ons onderzoek en dat 
we in de toekomst de 
klachten van mensen 
met een hersentumor 
zo goed mogelijk 
kunnen behandelen!

Drs. Jantine Röttgering,  
arts-onderzoeker, 
CCA Hersentumorcentrum

Hier doen we het voor

Onderzoek naar de ziekte van Lyme  
en andere tekenbeetziekten

Per jaar komen in Nederland naar schatting 1,5 miljoen tekenbeten voor. Ongeveer één 
op de vijf teken draagt de Borreliabacterie bij zich. Deze bacterie kan de ziekte van Lyme 
veroorzaken. De beet van een besmette teek kan ingrijpende consequenties hebben. Wat 
begint als een rode ring op de huid kan leiden tot de ziekte van Lyme met ernstige fysieke 
gevolgen, zoals hartproblemen, chronische vermoeidheid en hersenbeschadiging. 
Naast de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, is het mogelijk dat de teek andere 
bacteriën, virussen en zelfs parasieten overbrengt die gevaarlijk zijn voor de mens. 

Prof. dr. Joppe Hovius werkt samen met zijn 
team aan onderzoek naar tekenbeetziekten.

Een vaccin voor mensen tegen de ziekte van 
Lyme of tegen de teek bestaat nog niet. Zo’n 
anti-tekenvaccin zou kunnen voorkomen dat 
de teek zich goed voedt en ziekteverwekkers 
overbrengt. Daarmee kan zo’n vaccin niet 
alleen de ziekte van Lyme voorkomen, maar 
ook andere ziekten door tekenbeten. 

In het Amsterdam UMC Multidisciplinair 
Lymeziekte Centrum wordt onderzoek 
gedaan naar een dergelijk vaccin en naar 
een vaccin specifiek tegen de Lymebacterie. 
Daarnaast wordt gefocust op het verbeteren 

van een diagnostische test voor de 
ziekte van Lyme.

De onderzoeken worden mede mogelijk 
gemaakt door giften van stichtingen en 
particulieren. Zo wordt de studie naar 
het verbeteren van een diagnostische 
test ondersteund door de horstingstuit 
foundation.

Meer informatie? Kijk op  
www.amsterdamumc.org/
tekenbeetziekten.

POLAR–onderzoek naar gevolgen van   
coronamaatregelen bij patiënten met dementie 
De coronapandemie is een groot gezondheidsprobleem en de maatregelen zorgen 
ook voor veel uitdagingen in het dagelijks leven. Mensen met cognitieve stoornissen 
en dementie worden dubbel geraakt. Niet alleen zijn zij extra vatbaar voor het virus, 
zij worden ook extra hard getroffen door beperkende maatregelen. De druk op de 
mantelzorgers is hierdoor flink toegenomen. 

mantelzorgers aan dat hun dierbaren meer 
geheugen-, slaap- en gedragsproblemen 
hebben.” In samenwerking met project- 
partners Alzheimer Nederland en kennis-
centrum Pharos is een lijst met tips 
voor mantelzorgers 
opgesteld. Daarnaast 
maakten we filmpjes 
in vijf talen om ook 
mensen die minder 
van lezen houden te 
bereiken. Het POLAR-
onderzoek krijgt 
subsidie van ZonMW 
en loopt tot eind 2022.

Met het POLAR-onderzoek brengen 
onderzoekers van Alzheimercentrum 
Amsterdam in kaart wat de effecten van 
corona zijn op gedrag, stemming en 
functioneren van de patiënt, belasting 
van de naaste en zorggebruik. POLAR 
heeft tot doel om mensen met dementie 
weerbaarder te maken tegen de gevolgen 
van de coronamaatregelen door het 

ontwikkelen van toepasbare informatie.  
De eerste resultaten laten zien dat 
sociale isolatie en psychologische en 
gedragsproblemen voorkomen bij een 
aanzienlijk deel van de patiënten. 
Promovenda Els Bakker licht toe: 
“Patiënten, en hun naasten maakten 
zich veel zorgen dat de patiënt cognitief 
sneller achteruit zou gaan. Verder geven 

Uw steun aan het onderzoek naar 
muziek en dementie is overweldigend. 
Onderzoekers dr. Betty Tijms en 
Jochum van ’t Hooft kunnen mede 
dankzij al uw geweldige bijdragen 
doorgaan met hun studie naar de 
impact van muziek op mensen met 
dementie. Met de resultaten van 
hun onderzoek hopen we beter te 
kunnen voorspellen welke patiënten 
bijvoorbeeld baat hebben bij 
muziektherapie. De resultaten kunnen 
mogelijk ook leiden tot nieuwe 
aanknopingspunten om achteruitgang 
in het denkvermogen te vertragen.

Mede namens Betty en Jochum  
veel dank.

Prof. dr. Philip Scheltens
Neuroloog Alzheimercentrum 
Amsterdam

Muzikaal 
dementieonderzoek

Dank voor 
uw hulp!

Ervaringen van een medewerker als patiënt

Meld u aan: Amsterdam UMC 
Wetenschapsfestival 
U kunt zich nog aanmelden 
voor gratis deelname aan 
het online Amsterdam 
UMC Wetenschapsfestival 
op donderdag 31 maart 
van 15.30 uur tot 16.45 uur.
 
Het thema: erfelijke 
aandoeningen. 
Jonge onderzoekers gaan 
tijdens een talkshow onder 

meer in gesprek over de 
volgende onderwerpen: 
hoe erfelijk is de aanleg 
voor obesitas? Hoe dragen 
genen bij aan gezond oud 
worden? En zijn er 40.000 
mensen in Nederland 
die niet weten dat zij een 
grote kans op hart- en 
vaatziekten hebben door 
een foutje in hun genen? 

Meer informatie over het  
programma en aanmelden:  
www.amcfoundation.nl/
wetenschapsfestival.
Het Wetenschapsfestival is een 

initiatief van VUmc Fonds en 

AMC Foundation.

Judith Weeda schreef  
‘De Witte Muur’
Hoe kijk je naar het ziekenhuis waar 
je werkt als je er plotseling zelf als 
patiënt ligt? Judith Weeda werkte vol 
toewijding als projectleider in het 
ziekenhuis aan verbetering van de 
patiëntervaring. Tot ze op haar 28e zelf 
patiënt werd omdat er lymfeklierkanker 
(Hodgkin) bij haar werd geconstateerd. 

Na een zwaar medisch traject in haar eigen 
ziekenhuis is ze genezen en weer aan het 
werk. Met net zoveel toewijding, maar met 
een andere blik draagt ze nu verder bij aan 
de organisatie van de zorg. Dat doet Judith 
ook met haar boek De Witte Muur. Daarin 
deelt ze haar persoonlijke ervaringen, die 
zijn geïllustreerd door haar broer Herman. 
Zij laten hiermee zien hoe de beleving 
van een patiënt door heel veel meer 
wordt bepaald dan alleen de medisch-
inhoudelijke zorg. Herkenbaar en leerzaam. 

Bovendien dragen Judith en Herman 
met de opbrengst van het boek ook bij 
aan het wetenschappelijk onderzoek 
naar kanker. Zo helpen ze ook de zorg 
voor patiënten met kanker te verbeteren. 
Judith: “We krijgen veel reacties van 
herkenning en verbazing op ons verhaal 
en hebben al meerdere lezingen en 
workshops gegeven bij zorginstellingen 
in Nederland. Inmiddels hebben we  
de tweede druk van het boek zelfs  
al binnen!”
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Symptomen bij de hersenziekte multiple sclerose (MS) zijn zeer divers, bijvoorbeeld 
slechter zien, verminderde handfunctie, verlammingen van de benen of cognitieve 
problemen. Hoe bepaalde patronen van schade in het centrale zenuwstelsel leiden 
tot specifieke symptomen wordt in Amsterdam onderzocht. Menno Schoonheim, 
neurowetenschapper van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen, heeft zich 
als doel gesteld om op individueel niveau te kunnen voorspellen wat voor symptomen 
iemand zal krijgen. Hij gebruikt hiervoor de data afkomstig van MRI-scans.

Big data helpen ziekteverloop van MS te voorspellen

‘Onzekerheid 
verminderen is 
mijn doel’

Dr. Menno Schoonheim: ‘Een betrouwbare voorspelling van het ziekteverloop kan gevolgen 
hebben voor het voorschrijven van medicijnen.’

Kort nieuws

Het voorspellen van toekomstige 
symptomen bij mensen met MS is cruciaal 
vindt Schoonheim: “Als je muzikant bent 
van beroep, zijn zeer precieze bewegingen 
van je hand heel erg belangrijk. Als vlak 
na het stellen van de diagnose MS bij een 
muzikant wordt voorspeld dat na tien jaar 
de handfunctie achteruitgaat, zal wellicht 
sneller de keuze worden gemaakt om 
eerder met een behandeling te beginnen 
dan bij een milder voorspeld beloop.” 
Een betrouwbare voorspelling van het 
ziekteverloop kan zo in de toekomst 
gevolgen hebben voor het voorschrijven 
van medicijnen, maar daarvoor is eerst dit 
onderzoek noodzakelijk.

Vroege schade is een voorspeller
Eerder MRI-onderzoek van Schoonheim 
en collega’s heeft laten zien dat klinische 
achteruitgang bij mensen met MS, 
zoals verminderd fysiek en cognitief 
functioneren, gerelateerd is aan vroege 
schade van specifieke hersengebieden. 
Schoonheim: “We hebben in onze eigen 
data gevonden dat hersenkrimp (atrofie) 
en snelle fysieke achteruitgang vroeg in 
de ziekte voorspellers zijn voor fysieke 
beperkingen en verminderd cognitief 
functioneren zes tot elf jaar later. Ook 
blijkt uit een aantal recente internationale 

studies dat vroege en ernstige schade 
in de hersenschors (buitenkant van de 
hersenen) en de thalamus (een belangrijke 
hersenstructuur) voorspellend is voor 
snellere achteruitgang. Met deze nieuwe 
inzichten is het nu het moment om door 
te pakken.”

Samenwerken met andere centra
In Amsterdam wordt veel onderzoek 
gedaan naar het PrograMS Cohort. Dit 
zijn zo’n 350 mensen met MS die sinds 
2004 worden gevolgd. Op verschillende 
momenten tijdens hun ziekte zijn bij de 
deelnemers metingen gedaan waarmee 
het verloop van de ziekte goed kan 
worden onderzocht. Schoonheim: “Op 
basis van onze eigen data hebben we 
op groepsniveau al wel een voorzichtige 
voorspelling kunnen doen, maar we 
willen juist op individueel niveau kunnen 
voorspellen. Daarvoor hebben we veel 
meer MRI-data nodig. Dit gaan we 
realiseren door de komende jaren nauw 
samen te werken met een aantal grote 
buitenlandse MS-centra, waaronder centra 
in Barcelona, Milaan en Londen.”

Het antwoord zit in de data
In de loop van 2022 zullen alle MRI-scans 
van de verschillende centra in Amsterdam 

Stichting Mission Summit, opgericht 
door Niels van Buren in 2011, wilde  
in 2021 nog één keer knallen en  
€ 10.000 ophalen voor MS-onderzoek. 
De stichting heeft door middel van 
verschillende activiteiten, waaronder de 
beklimming van de Mount Everest door 
Niels vijf jaar geleden, geld ingezameld 
voor Project Y. Dit is een bijzonder 
onderzoek waarbij alle mensen met 
MS die in 1966 in Nederland geboren 
zijn, werden uitgenodigd voor een 
onderzoeksdag om zo meer inzichten  
te verkrijgen in de ziekte MS. 

Als afsluiting van tien jaar Mission 
Summit werden een aantal activiteiten 
georganiseerd, waaronder een serie 
onlinelezingen en een masterclass.

Onlinelezingen en
een masterclass

Het dekbed Crane Birds werd in 2018 
speciaal ontworpen voor Amsterdam 
UMC door leverancier SNURK. Eigenaar 
Peggy van Neer van SNURK: “Ons motto 
is: Wij zijn er om je horizontale leven 
beter en relaxter te maken. Een creatieve 
club mensen in Nederland en Portugal 
ontwerpt onze duurzame producten. 
Tegelijkertijd willen we daarmee een 
steentje bijdragen aan maatschappelijke 
doelen. Dat is waarom we hier vijftien 
jaar geleden mee zijn begonnen.”

Via de SNURK-website wordt het dekbed 
aan de consument verkocht. Jaarlijks 
wordt een euro per verkocht exemplaar 
aan Cancer Center Amsterdam 
gedoneerd. Inmiddels is er € 9.000 voor 
het onderzoek naar kanker ontvangen.

Een beter en relaxter 
horizontaal leven

Op 10 oktober 2021 liep Maud Ewalts 
de marathon van Eindhoven. Zij ging 
deze sportieve uitdaging aan om geld 
in te zamelen voor onderzoek naar 
frontotemporale dementie (FTD).  
De vader van Maud kreeg op 48-jarige 
leeftijd de diagnose FTD. 

Na zijn overlijden op 15 oktober 2020 
weigerde Maud echter om langer bij de 
pakken neer te zitten. Naast het lopen 
van de marathon om geld in te zamelen 
voor onderzoek naar medicijnen en 
verwante oplossingen, is zij actief 
deelnemer aan Team Alzheimer en 
betrokken bij de onderzoeken naar FTD. 

Dank Maud voor jouw prachtige bijdrage 
van € 2.556!

Maud loopt marathon 
voor FTD-onderzoek

zijn en kan het zoeken naar verbanden 
tussen de data beginnen. Schoonheim: 
“Data van de verschillende centra 
samenbrengen is belangrijk om tot een 
model te komen dat overal ter wereld kan 
worden gebruikt. De data van de centra 
verschillen namelijk door het gebruik 
van andere MRI-scanners en door de 
verschillen tussen de groepen mensen die 
de centra volgen: mensen met nog maar 
kort de ziekte MS, of juist al heel lang.” 
Berekeningen met zoveel ingewikkelde 
data gaan heel langzaam. 

Amsterdam UMC (locatie VUmc) heeft 
al lange tijd een samenwerkingsverband 
met het Moi Teaching and Referral 
Hospital in Kenia. Artsen uit Nederland 
dragen daar hun kennis over aan lokale 
artsen zodat deze leren deze zorg, 
inclusief niertransplantaties, te geven 
aan hun patiënten.

Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid 
van de viering van tien jaar transplantatie 
werden foto’s getoond van de gang van 
zaken in het ziekenhuis in Eldoret. Een 
dankbare patiënt in Nederland werd 
hierdoor geïnspireerd tot het doen van 
een grote gift voor het ziekenhuis in 
Kenia. In overleg met locatie VUmc 
kan daar nu een mobiel echoapparaat 
worden aangeschaft.

Grote impuls voor 
Keniaans niercentrum

Om het onderzoek te 
versnellen kan worden 
gebruikgemaakt van 
computers met  
heel veel rekenkracht. 

Schoonheim: “Computers met veel 
rekenkracht zijn cruciaal binnen 
Amsterdam UMC. Niet alleen voor 
onderzoek naar MS, maar ook voor andere 
onderzoekers die zich bezighouden met 
het voorspellen van ziektebeloop, zoals 
bij alzheimer en kanker.” 
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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. 

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. 

SCAN DE QR-CODE  
Steun ons onderzoek  
op pagina 3.

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.

Laatste wensen 
vastleggen in 
een (levens)-
testament
Nadenken over een testament is voor 
velen een lastig en gevoelig onderwerp. 
Wanneer iemand een ernstige diagnose 
krijgt, is dat vaak aanleiding om toch na 
te denken over een (levens)testament. 
Het kan rust geven als zaken goed 
geregeld zijn en dat biedt meer ruimte 
om je te richten op een mogelijke 
behandeling en herstel, of het leren 
accepteren van een ziekte. 

Bij bepaalde ziekten of aandoeningen is 
het extra belangrijk om dingen helder 
en spoedig vast te leggen, bijvoorbeeld 
wanneer wilsonbekwaamheid een rol 
kan gaan spelen of als er uitdrukkelijke 
wensen rond behandeling, zorg of 
euthanasie zijn. Partners of kinderen zijn 
niet automatisch bevoegd om iemand te 
vertegenwoordigen wanneer een patiënt 
bijvoorbeeld door dementie, ziekte of een 
ongeval zelf geen beslissingen meer kan 
nemen. In een levenstestament wordt 
iemand aangewezen om diens belangen 
te behartigen. Een levenstestament is een 
verzameling van volmachten voor onder 
meer financiële en medische zaken.

Verschil tussen testament
en levenstestament
Waar in het levenstestament de wensen 
gedurende het leven vastgelegd zijn, geeft 
een testament aan wat er na overlijden 
met de nalatenschap dient te gebeuren. In 
het laatste geval benoemt u een executeur 
die uw laatste wensen uitvoert. Ook geeft 
u aan wie erfgenamen en legatarissen zijn. 
Dat kunnen familie of vrienden zijn, of een 
goed doel, zoals Stichting VUmc Fonds, 
om ook na het overlijden wetenschappelijk 
onderzoek te steunen.

Mocht u vragen hebben over dit 
onderwerp, neemt u dan gerust  
contact op met onze relatiemanager  
op dit gebied, Sylvia Voogt.  
Zij is bereikbaar via 06-11 58 61 69  
of nalaten@amsterdamumc.nl. 

U kunt lezen over onderzoek, maar wist u dat u ook kunt 
kijken en luisteren naar onderzoek? Zo maken diverse 
afdelingen van Amsterdam UMC hun eigen podcast of 
vlog over hun werk. 

Alzheimercentrum Amsterdam maakt bijvoorbeeld 
maandelijks de podcast ‘HersenHelden’ voor iedereen die 
meer wil weten over dementie. Onderzoeker Jetske van 
der Schaar presenteert deze podcast en gaat in gesprek 
met uiteenlopende gasten, van hoogleraar tot patiënt en 
van mantelzorger tot proefpersoon. Ze praten over alles  
wat komt kijken bij het ontrafelen en oplossen van vragen  
en problemen rond dementie. 

MS Centrum Amsterdam heeft een groot aantal vlogs 
gemaakt over de ziekte en het onderzoek in Amsterdam 
UMC. Op www.vumcfonds.nl/podcast vindt u een 
overzicht van de podcast ‘HersenHelden’ en andere 
podcasts en vlogs van en over Amsterdam UMC. 

Kijken en luisteren 
naar onderzoek

Bij het horen van de diagnose zit de schrik er goed in bij Shanna 
en Ben, die bekend is van onder andere het nummer De Clown 
en zijn hoofdrol in de musical The Phantom of the Opera. 
Shanna loopt met een stok en voor lange afstanden heeft ze  
een rolstoel. Ze werkte als zangeres in het entertainmentteam 
van de Efteling. Helaas is ze door MS snel vermoeid en moest  
ze noodgedwongen stoppen met haar werk. Dat loslaten was 
niet makkelijk. Vader en dochter hebben een duet, getiteld  
‘Ik wil even met je praten’, opgenomen. Het gaat over de periode 
waarin een vader zijn dochter leert op eigen benen te staan en 
dat het leven hobbels kent waarmee je moet leren omgaan. De 
muziek is gecomponeerd door Hans Rusche en de tekst is van 
Ben Cramer. Elke download van Spotify levert een bijdrage op 
voor MS-onderzoek.

Ben Cramer en dochter 
Shanna zingen voor MS
In 2018 kreeg Shanna, de dochter van zanger Ben Cramer,  
te horen dat ze MS heeft. Hun leven stond op zijn kop. 
Gelukkig gaat het nu naar omstandigheden goed met  
Shanna, maar het leven met MS heeft wel meer onzekerheid 
gebracht over de toekomst. Ben en Shanna hebben een 
nummer uitgebracht waarvan de opbrengst gaat naar 
onderzoek van MS Centrum Amsterdam.

Kom in beweging tegen alzheimer

Doe mee met de Alzheimer Challenge!
In tijden van COVID-maatregelen zijn veel mensen gaan 
wandelen of fietsen. Bewegen is goed voor de gezondheid en 
vermindert het risico op dementie. Genoeg redenen dus om in 
beweging te blijven én een sportieve uitdaging aan te gaan. 

Vorig jaar vond de eerste editie van de Alzheimer Challenge 
plaats. Er werd massaal gefietst voor een wereld zonder 
alzheimer en er is maar liefst € 360.000 opgehaald voor weten-
schappelijk onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam!

In 2022 komen we opnieuw in beweging. De uitdaging is om 
in de maand mei 290 kilometer af te leggen: lopend, fietsend, 
zwemmend, alle beweging telt. Deze afstand staat voor 
één meter per patiënt in Nederland. Vorig jaar is er 220.756 
kilometer afgelegd, dit jaar willen we verder komen. Helpt u 
ook mee? 

Meld u aan voor de Alzheimer Challenge en maak een 
actiepagina aan op www.alzheimerchallenge.nl. Vraag familie, 
vrienden of kennissen om uw sportieve prestatie te sponsoren 
en daarmee uw streefbedrag te bereiken. U kunt de voortgang 
eenvoudig bijhouden en delen via de Strava-app.
Natuurlijk kunt u ook een actie van een andere deelnemer 
steunen met een donatie. Inschrijven of doneren kan op  
www.alzheimerchallenge.nl. Prof. Wiesje van der Flier moedigt een team aan in 2021.

Ben Cramer en dochter Shanna.




