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April 2013

Als de bezuinigingsplan
nen van kabinet Rutte II
doorgaan, dan zullen de
gevolgen voor de gezond
heidszorg niet gering zijn.
Met name de zorg zal het
zwaar te verduren krijgen,
wat betekent dat mantel
zorgers nog belangrijker
gaan worden en onze steun
volop kunnen gebruiken. Iets waar wij al jaren mee bezig
zijn. Onze onderzoeken richten zich immers niet uitsluitend
op het vinden van betere behandelmethoden van dementie
patiënten, maar wij onderzoeken ook methoden om man
telzorgers beter te ondersteunen. In deze nieuwsbrief leest
u meer over INLIFE, een project binnen het programma
mantelzorgondersteuning, dat een virtuele sociale omge
ving creëert, waardoor wordt voorkomen dat dementie
patiënten en ook mantelzorgers in een sociaal isolement
terechtkomen. Er wordt ook onderzocht of een speciaal
elektronisch dagboek mantelzorgers kan ondersteunen bij
de dagelijkse zorg. Behalve een update van INLIFE krijgt u
meer informatie over baanbrekend onderzoek van dr. Saar
tje Burgmans. In de nieuwe rubriek ‘Wie is de onderzoeker…’
zal dr. Saartje Burgmans zich bovendien aan u voorstellen.
Altijd leuk om te weten wie de mens achter de onderzoeker is!

Foto: Jean Pierre Geussens

Op vrijdag 14 december jongstleden luidden Beppie Kraft,
Cristel Reneman en ruim 90 gasten Kerstmis in met een
avond vol prachtige kerstverhalen én ‘Teeke zingen’.

Verder kunt u lezen welke prachtige projecten de afgelo
pen maanden allemaal zijn georganiseerd ten bate van het
Alzmheimeronderzoekfonds Limburg. Zo heeft het fonds
de restantlappen van het Preuvenemint mogen ontvan
gen, heeft een groot aantal Limburgse restaurateurs
meegedaan aan de actie ‘Vergeet je wisselgeld’ en werd
er in februari een spinningmarathon georganiseerd in de
Polfermolen in Valkenburg. Het ‘Teeke zingen’ in decem
ber, waarbij onder aanvoering van de ambassadrice van dit
fonds, Beppie Kraft, een avond de mooiste Kerstliederen en
Limburgse meezingers werden gezonden is ook een actie
die navolging verdient. Allemaal mooie, bijzondere acties
die mooie bedragen opleveren! Bedragen die ons in staat
stellen onderzoek te blijven doen naar betere behandel
methoden van dementiepatiënten, maar zeker ook om
de kwaliteit van leven van mantelzorgers te verbeteren!
Mogen wij op u blijven rekenen?

Cristel Reneman, van Vertelhuis Raccontella, bracht
iedereen in kerstsfeer met haar ludieke Kerstverhalen,
waarna het samenzingen kon beginnen. Onder leiding van
Beppie Kraft werd er door iedereen gezellig meegezongen
met kerstliedjes en andere vooral Limburgse gouwe ouwe
meezingers. Het schitterende decor van Grand Café Maas
tricht Soiron in het Museum aan het Vrijthof maakte het
een bijzondere en intieme avond.Een avond die zeker voor
herhaling vatbaar is en volgend jaar weer zal plaatsvinden.
De opbrengst van deze avond komt in zijn geheel ten goede
aan het Alzheimeronderzoekfonds Limburg.
Via deze weg willen wij de
Bergère Group bedanken
voor het organiseren en
ondersteunen van dit
evenement.

Rest mij nog om u een mooi voorjaar toe te wensen.
Een voorjaar waarin wij, na alle kou en sneeuwval, hopelijk
volop kunnen gaan genieten van betere temperaturen én
de zon!
Prof. dr. Frans Verhey

PS. WANNEER U DE
NIEUWSBRIEF PER E-MAIL
HEEFT ONTVANGEN EN U
ANDERE MENSEN KENT DIE
GEÏNTERESSEERD ZIJN IN
ONS NIEUWS, STUUR DEZE
NIEUWSBRIEF PER E-MAIL
GERUST DOOR.
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ColUmn

het aantal aan dementie lijdende mensen de komende jaren
schrikbarend toenemen. Het is dan ook van essentieel belang
dat het alzheimeronderzoek financieel gesteund wordt, om
verder wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. Zodat
men nieuwe inzichten kan verkrijgen in de ziekte Alzheimer,
betere en kosteneffectievere behandelmethodes kunnen
worden ontwikkeld en nieuwe diagnostische methodes, zodat
sneller een diagnose kan worden gesteld.
Het ZiekteproCes vAn mijn jAn
Het is eind 2006. Jan en ik zitten thuis lekker een kopje koffie te
drinken en wat bij te praten. Plots komt Jan niet meer uit zijn
woorden! Hij krijgt er geen enkele zin meer uit! Wij schrok
ken daar enorm van en gingen meteen naar de huisarts. Deze
regelde meteen een afspraak bij de neuroloog. Daar werd de
diagnose snel gesteld. De scan wees uit dat Jan lijdt aan afasie
in combinatie met dementie, met frontotemporale kenmerken.
Dit laatste geeft aan binnen welk gebied de ziekte zich bevindt.
In het geval van Jan dus, in de voor en zijkant van het hoofd.
Deze hersengebieden sturen de persoonlijkheid, gedrag en
taal aan. In een volgende column zult u lezen hoe Jan’s gedrag
veranderde van een zachtaardige lieverd naar een, op vele
momenten, onhandelbare man.

Astrid Seuren-Bömer vertelt hoe de ziekte van haar man Jan
hun leven heeft veranderd. En hoe ze er samen het beste van
proberen te maken.

Onlangs vroeg iemand van het Alzheimer Centrum Limburg
mij of ik eens wilde nadenken over het schrijven een column.
Lang bedenktijd had ik niet nodig om aan te geven dit te willen
doen. De ervaringen die ik heb met de dementie bieden mij
genoeg gesprekstof, in dit geval voldoende schrijfstof.

Met het negatieve bericht van de neuroloog moet je dan naar
huis. Binnen enkele dagen staat je leven helemaal op z’n kop!
Want hoe zou het zich allemaal gaan ontwikkelen? Zal het een
snel verloop hebben of juist niet? We hadden nog zoveel plan
nen. Samen gezond oud worden was er een van. Hoe nu verder?
We waren er kapot van. Vanaf dat moment ging het erom zoveel
mogelijk samen, vooral leuke, dingen te gaan ondernemen.

Aan de hand van deze columns wil ik u meenemen naar ons
verhaal: het ziekteproces van mijn man. Daarmee hoop ik u,
indien u er behoefte aan heeft, tot steun te zijn.
Alvorens ik u ‘getuige’ laat zijn van onze ervaringen stel ik me
aan u voor. Ik ben Astrid SeurenBömer, 62 jaar en getrouwd
met Jan, 70 jaar. Wij hebben geen kinderen. Jan was sport
journalist bij Dagblad de Limburger totdat hij eind 2004 met
vervroegd pensioen ging.

Ondanks dat dit grote verdriet inmiddels onze ‘metgezel’ is ge
worden hebben we veel ontspanning gezocht. Veel gewandeld
en gefietst. Veel buiten! Genietend van de mensen, de bloemen
en de dieren, van alle geuren en kleuren om ons heen! En
vooral van elkaar...!

Sinds eind 2006 lijdt Jan aan dementie. Hij was toen pas 64 jaar.
Veel te jong, hoor ik u zeggen. Ja, dat is zo. Helaas moeten wij
concluderen dat er nóg jongere mensen lijden aan deze ver
schrikkelijke ziekte. En met name door de vergrijzing zal

Astrid

like onZe
FACebook
pAginA!

rosÉ proeverij
CAFÉ servAAs
mAAstriCHt
Op zondag 7 april organiseerde
Just for Friends Private Wine
Buyers een zeer geslaagde
rosé-proeverij bij café Servaas
in Maastricht. Het publiek kon
genieten van de zon op het terras én de zomer in het glas! Wij
danken Just for Friends Private
Wine Buyers voor hun bijdrage aan
het Alzheimer Onderzoeksfonds
Limburg.
Voor meer informatie over Just for
Friends en hun heerlijke wijnen
kijk op: www.justforfriends.nl

Onder de naam ‘Alzheimeronderzoek
fonds Limburg’ vindt u ons op Facebook
(www.facebook.com). Volg ons en Like
ons! Iedere vijfde ‘liker’ krijgt namens
het Alzheimeronderzoekfonds Limburg
en Grand Café Soiron in Maastricht
een cadeaubon ter waarde van € 5,.
Deze bon is in te wisselen voor heerlijke
typische Maastrichtse patisserie zoals
Gateau Grenache mét een aangeklede
‘tas koffie’.

like ons! iedere vijFde
‘liker’ HeeFt prijs!
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interview bas klomp

Als er niks gegeven wordt,
kan er ook niks worden gedaan
“Er wordt dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar een benefietavond
georganiseerd ten bate van het Alzheimeronderzoekfonds Limburg. “Het eerste
jaar heeft het benefietdiner op ‘WinselerHof’ plaatsgevonden. Het diner was
uitverkocht, het was prachtig weer en er werd goed gekocht tijdens de veiling!”
Bastiaan Klomp, directeur van de WinselerHof, onderdeel van Camille Oostwegel
ChâteauHotels & -Restaurants, kijkt met tevredenheid terug.
“Een veiling tijdens
een diner is altijd een
spannende combina
tie… je wilt dat alles
klopt qua timing.
Dat moet van tevoren heel goed worden afgestemd. Als
ik mijn steentje kan bijdragen in het organiseren van
dingen, dan doe ik dat graag. Wij, van Camille Oostwe
gel Châteauhotels, staan voor het goede leven, maar
daarnaast staan wij zeker ook stil bij de dingen die
niet goed gaan of niet zo vanzelfsprekend zijn in het
leven. Mevrouw Oostwegel is ambassadrice van Health
Foundation Limburg. Ze is erg betrokken en juicht dit
soort initiatieven toe! Elke directeur kan hier zijn eigen
invulling aan geven. WinselerHof heeft ook al tweemaal
meegedaan aan de actie ‘Vergeet je wisselgeld’. Mede
werkers besloten naar aanleiding van de benefietavond
dat ze ook een steentje wilden bijdragen. ’In plaats van
365 dagen met fooi, zijn we ook tevreden met 364 dagen
fooi’, zo werd gezegd. Dat vind ik erg krachtig en chic! Ik
was verbaasd en trots over het opgehaalde bedrag!
Afgelopen jaar heeft er een walking dinner plaats
gevonden in het restaurant van de Hoge Hotelschool
(Hogeschool Zuyd). Alle consuls die in en om Maastricht
gevestigd zijn, waren uitgenodigd en bereid gevonden
om mee te werken. Tijdens het walking dinner werden
er, onder leiding van de voormalig sous chef van Château
Neercanne die momenteel docent is aan de hogeschool,
gerechten geserveerd, afkomstig uit de landen die de
aanwezige consuls vertegenwoordigden. Op dit moment
zijn we met een clubje mensen aan het nadenken over
de volgende benefietavond 'Bikken en Bieden'. Samen
met Paul ’t Lam, Wijnand van Damme,Tamara Piatkiewitz
en Alan Leysner én Ellen van de Ven en Fabiënne Dierx
van het Alzheimeronderzoekfonds Limburg denken we

na over waar mensen wel of niet voor open staan. Als je
fondsen moet werven, staat de hele dag je eigen crea
tieve motor aan. Als je dan af en toe kunt sparren met
andere mensen, die werkzaam zijn in een heel andere
discipline, samen kunt nadenken, dan kom je tot hele
andere dingen. Het gaat er om dat je supporters vindt,
die allemaal positief staan tegenover datgene wat je doet
en organiseert. Dan ontstaat en rolt die sneeuwbal van
zelf. Je bent kwetsbaar als fonds als je maar op een paar
mensen bent aangewezen. Wij willen zoveel mogelijk
mensen om ons heen verzamelen, die iets met en vóór
het Alzheimeronderzoekfonds Limburg willen doen. Zo
kunnen we het meeste bereiken! Het volgende benefie
tevenement willen wij in het najaar organiseren. We zijn
aan het nadenken over een soort van dienstenveiling.
Een bijvoorbeeld: ik kan iemand helpen om zijn wijn
kelder op orde te krijgen. Of er is iemand die bijlessen
aanbiedt. Iedereen is erg enthousiast over het idee.
Persoonlijk vind ik Alzheimer, als ziekte, erg onder
belicht. Er wordt nog te weinig stilgestaan bij deze
ziekte. Ook wordt nog steeds gedacht dat alleen oudere
mensen door de ziekte getroffen worden, maar er is een
hele groep jonge dementerenden, mensen die nog in het
werkproces zitten. Daar verwacht je de ziekte niet bij.
Dat is wel de clou: je staat er niet bij stil dat het feitelijk
iedereen kan overkomen. Het is belangrijk om het taboe
rondom deze ziekte te doorbreken.
Positief vind ik van het Alzheimeronderzoekfonds
Limburg dat ik weet dat de geworven fondsen regionaal
worden uitgegeven. Het komt niet op een grote hoop!
Je hebt het idee dat je het in de gaten kunt houden. En
je kunt ook vragen stellen: wat is ermee gebeurd? Maar
je weet ook dat als er niks gegeven wordt, er niks kan
worden gedaan… De oplossing komt echt niet vanzelf.”

Vergeet je Wisselgeld
Meer dan 70 Limburgse restaurateurs deden zaterdag 22 september 2012 mee aan de actie ‘Vergeet je
Wisselgeld Limburg’. Alle ‘wisselgeld’ van die avond werd geschonken aan het goede doel. Dit initiatief van
het Alzheimeronderzoekfonds Limburg, dat voor de tweede keer werd georganiseerd, is gekoppeld aan
Wereld Alzheimer Dag, die plaatsvond op vrijdag 21 september 2012.
Een overzicht van alle deelnemende restaurants is te vinden op
www.geefomalzheimer.nl/vergeetjewisselgeld.

Aan de eerste editie in 2011 namen zeven restaurants deel.
De deelname van ruim 70 restaurants in het tweede jaar, mag
daarom met recht een succes genoemd worden. De deelnemende
restaurants waren verspreid door heel Midden en Zuid Limburg:
onder meer in Maastricht, Roermond, Sittard, Valkenburg,
Meerssen en Landgraaf. Gasten van de deelnemende restaurants
werden bij de rekening uitgenodigd om hun wisselgeld of wat
extra fooi te laten liggen voor het goede doel.

De totale opbrengst van deze actie bedroeg ruim € 1.200,-. De
volgende editie vindt plaats op 21 september 2013. Het doel is om
dit jaar nog meer Limburgse restaurants aan dit initiatief te laten
deelnemen. Wij willen de deelnemende restaurants nogmaals
heel hartelijk danken voor hun deelname aan de actie!
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venloop
op 23 maart liepen zo’n 3000 deelnemers de eerste ‘de kersten
memory walk’. wandelaars wandelden 25 km door een zeer gevarieerd
landschap van geasfalteerde wegen tot onverharde bospaden.
deze wandeltocht bood de afdeling noord-limburg van de stichting
Alzheimer nederland de mogelijkheid om dementie bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen.
Voorafgaande aan deze wandeling vond op 21 maart een symposium
plaats met de titel ‘Alzheimer in Beweging’. Tijdens dit symposium werd
gesproken door Gea Broekma, Bestuurder bij Alzheimer Nederland,
Prof. Erik Scherder, Hoogleraar Neuropsychologie Vrije Universiteit
Amsterdam en Prof. dr. ir. Lisette de Groot, Buitengewoon Hoogleraar
Universiteit Wageningen over de veranderende inzichten rondom
dementie en het belang van gedegen onderzoek, en de effecten van
bewegen en voeding.

neem een
goed doel
op in Uw
testAment!
Heeft u er wel eens over nagedacht een
goed doel op te nemen in uw testament?
Alzheimeronderzoekfonds Limburg is een
erkend goed doel. Zowel de schenker als de
ontvanger hoeft geen belasting te betalen
over de gift.
Wenst u meer informatie?
Kijk op www.hﬂ.nl of neem contact met ons
op via 0434077365.
Rekeningnummer Alzheimeronderzoekfonds
Limburg: ING 50.73.958

Limburg Helpt. Geef om Alzheimer!

ColoFon
De nieuwsbrief is een uitgave van het
Alzheimeronderzoekfonds Limburg.

BANK 2528

steun ons! elke donatie – klein of groot – is welkom
leest u onze nieuwsbrief en bent u (nog) geen structurele donateur, steun ons!
Al vanaf € 6, per maand steunt u structureel het Alzheimeronderzoekfonds
Limburg. Door middel van een maandelijkse afschrijving draagt u dan bij aan
wetenschappelijk onderzoek op de diverse gebieden.
Bankrekeningnummer: ING 50.73.958 (ovv Alzheimeronderzoekfonds Limburg)
U kunt contact opnemen met Fabiënne Dierx op telefoonnummer:
043 407 73 65 of per mail op f.dierx@hﬂ.nl
voor meer informatie: www.hﬂ.nl of kijk op www.geefomalzheimer.nl

ContACtgevens
Alzheimeronderzoekfonds Limburg
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7365
I: www.hﬂ.nl
E: info@hﬂ.nl
AAn dit nUmmer werkten mee
Prof.dr. Frans Verheij, dr. Marjolein de Vugt,
dr. Saartje Burgmans, Bastiaan Klomp,
Mevr. Seuren, Ellen van de Ven,
Fabiënne Dierx, Joyce Larue
vormgeving
DiGittaal

AgendA:
22-25 AUGUSTUS
21 SEPTEMBER
7 NOVEMBER

Heeft u vragen over het Alzheimeronderzoekfonds Limburg?
Neem dan contact op met Fabiënne Dierx via onderstaand
telefoonnummer.

drUk
MTB Grafisch

PREUVENEMINT
"VERGEET JE WISSELGELD"
"BIKKEN EN BIEDEN"

Indien u onze nieuwsbrief niet op prijs stelt, kunt u dit doorgeven per post aan het
Alzheimeronderzoekfonds Limburg, antwoordnummer 1006, 6200 VB Maastricht of per
mail aan info@hﬂ.nl.

Limburg Helpt. Geef om Alzheimer!

WORD DONATEUR!
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