
Op zoek naar 
de eerste veranderingen 
van de hersenen bij de  
ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is momenteel 
nog niet te genezen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de opstapeling van twee 
eiwitten in de hersenen een belangrijke 
rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. 
Echter, het verwijderen van deze eiwitten 
vertraagt of geneest de ziekte niet. De 
reden is dat we te laat ingrijpen, op een 
moment waarop de hersenen al aangetast 
zijn. 



Persoonlijkheid, leefstijl en 
hersengezondheid
In dit project gaan we op zoek naar de 
eerste veranderingen in de hersenen die 
samenhangen met geheugenprestatie en 
mogelijke ontwikkeling van de ziekte van 
Alzheimer. Daarnaast willen we bepalen 
hoe deze veranderingen samenhangen met 
een groot aantal persoonlijke en levensstijl 
factoren die onze hersenen beschermen 
of het risico op achteruitgang van het 
geheugen vergroten, zoals opleiding, slaap, 
genetische risicofactoren en stress. Veel van 
deze factoren zijn te beïnvloeden en bieden 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
nieuwe behandelmethoden. 

Elke 3 seconden krijgt iemand dementie
De ziekte van Alzheimer is de meest voor
komende vorm van dementie. Het aantal 
mensen met dementie blijft de komende 
jaren stijgen in Nederland, naar ruim een half 
miljoen in 2040. Omdat er op het moment 
nog geen geneesmiddel beschikbaar is, is het 
belangrijk dat we investeren in het zo vroeg 
mogelijk opsporen van het begin van de ziekte. 

Als we het beginpunt van de ziekte van 
Alzheimer kunnen bepalen, kunnen we 
al veel vroeger voorspellen wie straks de 
ziekte zou kunnen ontwikkelen op latere 
leeftijd. We kunnen hiermee bijdragen aan de 
behandelingen die ingezet kunnen worden 
voordat de eerste symptomen beginnen.

Waarom dit onderzoek uw steun 
verdient
Het onderzoek richt zich op het opsporen 
van de eerste veranderingen bij de ziekte van 
Alzheimer en het voorkomen van dementie. 
Tijdige en betere behandeling zorgen ervoor 
dat mensen langer leven. 
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