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Beste lezers,

Dit is de tweede nieuwsbrief in 2014 
en we kijken terug op een goed 
begin van 2014! De onderzoeken van 
Alzheimer Centrum Limburg laten 
hoopvolle resultaten zien! Mede dankzij 
de steun die de onderzoekers van 
Alzheimeronderzoekfonds Limburg 
krijgen - uw bijdrage dus - onderzoeken 
en creëren onze onderzoekers 
mogelijkheden voor patiënten en hun 
naasten om een zo goed mogelijk leven 

te kunnen leiden. Donaties, uw donaties, 
zijn daarom onontbeerlijk. Maar ook 
de mensen die geheel onbaatzuchtig 
meedoen aan deze onderzoeken en ze 
hierdoor mede mogelijk maken, zijn 
voor ons van onschatbare waarde!

Er wordt niet alleen hard gewerkt aan 
de onderzoeken, er gebeurt nog veel 
meer. Zo zijn op 5 april het Artiestengala 
in Echt en op 21 mei het symposium 
‘Dementie op jonge leeftijd’ in Leuven 
georganiseerd. Dergelijke symposia 
zijn een mooie gelegenheid om u bij te 
praten, u voor te stellen aan onze onder-
zoekers en u de gelegenheid te bieden 
workshops te volgen. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op 
een aantal geslaagde en gezellige eve-
nementen en leest u wat er de komende 
maanden allemaal op de agenda staat. 
Zo vindt op zondag 29 juni het event 
‘Alzheimer en Kunst, Samen Kijken’ 

plaats in de Wiebengahal in Maastricht 
en wordt op Wereld Alzheimer Dag op 
21 september een tv-programma over 
Alzheimer en muziek op RTV Roermond 
uitgezonden. Samen kunst bekijken of 
samen naar muziek luisteren. Dat  
beloven geweldige evenementen te  
worden. Iedereen kan hieraan meedoen!  
Misschien is het een idee om vrienden 
en familie uit te nodigen om samen op 
29 juni naar ‘Alzheimer en Kunst, Samen 
Kijken’ te komen en er een leuke dag 
van te maken.

Dankzij ieders inbreng, groot of klein, 
staat Alzheimeronderzoekfonds  
Limburg steeds beter op de kaart.  
Wij vinden het fijn als u af en toe een 
kijkje neemt in ‘onze keuken’ en zijn 
zeer verheugd over uw betrokkenheid bij 
onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Frans Verhey

Wetenswaardig
Voor de generaties Van nu en morgenNIEUWS 8

Limburg Helpt.  
Geef om Alzheimer!
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aLzheimeronderzoekfonds LimBurg 
krijgt € 8.500 Van jacques Pustjens en 
orBis de eghte
orbis de egthe organiseerde samen met jacques Pustjens en alzheimer onder zoek 
fonds Limburg op 5 april een Benefiet artiestengala in de royal servicebioscoop in 
echt. het werd een geweldige avond waaraan tal van Limburgse topartiesten pro deo 
meewerkten! hierdoor kwam de opbrengst van deze avond volledig ten goede aan  
wetenschappelijk onderzoek in alzheimer centrum Limburg van maastricht umc+.

“Dementie is een verschrikkelijke, vreten-
de ziekte. Daarom heb ik me voor de volle 
100% ingezet voor het Alzheimer Benefiet 
Artiestengala en de loterij,” aldus organi-
sator Jacques Pustjens. “Ik voel me altijd 
geraakt door mensen met Alzheimer en wil 
graag een bijdrage leveren aan Alzhei-
meronderzoekfonds Limburg. Door mijn 

werkervaring heb ik de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. Dit netwerk heb ik 
ingezet om deze avond tot een succes te te maken. Aan het begin van de avond was ik een 
beetje nerveus, een gezonde spanning, maar zodra de eerste artiest op het podium stond 
viel alle spanning van me af. Ik ben de hele avond actief bezig geweest met het delegeren 
en coördineren van de crew, het ontvangen en begeleiden van artiesten en gasten enz. 

Door de geweldige medewerking van 
middenstand, de gemeente Echt-
Susteren en het bedrijfsleven hebben 
we een fantastische donatie gereali-
seerd.”

Er is een bedrag opgehaald van  
€ 8.500 voor Alzheimer onderzoek-
fonds Limburg.  
Wij bedanken Jacques Pustjens en 
Orbis de Eghte hartelijk voor hun  
fantastische inzet en enthousiasme!
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n “mensen met dementie hebben 

direct profijt van onderzoek van 

Alzheimer Centrum Limburg”

Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over de 
wetswijzigingen in de langdurige zorg. Deze hebben 
namelijk grote consequenties voor mensen met 
dementie en hun naasten. Onze grootste zorg betreft 
de dagbesteding, voornamelijk de toegang en de 
kwaliteit ervan vanaf 2015. 
 
dam opwerpen
Om dementie beter te begrijpen, beter te behandelen 
en uiteindelijk te voorkomen is wetenschappelijk 
onderzoek natuurlijk hard nodig. In 2013 zette 
de Nederlandse overheid een belangrijke stap in 
de strijd tegen dementie: ze maakte 32,5 miljoen 
euro vrij voor het Deltaplan Dementie. Dit is een 
baanbrekend plan dat de explosieve groei van 
dementie moet indammen. Het staat voor onderzoek 
en zorginnovaties, het verbeteren van de zorg voor de 
patiënt van vandaag en het zoeken van oplossingen 
voor de patiënt van morgen.

europese samenwerking
Ook Alzheimer Centrum Limburg speelt een 
belangrijke rol binnen dit plan: het Europese project 
ACTIFCare is het eerste onderzoek dat subsidie 
ontvangt uit het Deltaplan Dementie. Met een subsidie 
van bijna 2,5 miljoen euro wordt vanuit Maastricht een 
grootschalig onderzoek naar zorgverbetering voor 
patiënten met dementie gecoördineerd.

relevant onderzoek
In 2000 werd het team in Maastricht als eerste 
officieel tot Alzheimer Centrum benoemd. Het 
onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg staat 
dicht bij de mensen om wie het gaat, nieuwe 
wetenschappelijke kennis wordt altijd vertaald naar 
ontwikkelingen waar patiënten direct profijt van 
hebben. Alzheimer Nederland, Alzheimer Centrum 
Limburg en Health Foundation Limburg - het 
fondsenwervende bureau van Maastricht UMC+ - 
hebben hun krachten in de strijd tegen dementie 
gebundeld in Alzheimeronderzoekfonds Limburg. 
Met dit fonds zamelen we geld in voor onderzoek dat 
wordt uitgevoerd door Alzheimer Centrum Limburg.
 
trots op samenwerking
De verwachting is dat het aantal mensen met 
dementie in de komende jaren enorm zal toenemen. 
Dementie is een probleem van de hele samenleving
en iedereen kan iets doen in de strijd tegen dementie. 
Als Alzheimer Nederland gaan wij voorop in die strijd, 
maar we kunnen een toekomst zonder dementie niet 
alleen realiseren. Daarom ben ik ontzettend trots 
op de goede samenwerking met Alzheimer Centrum 
Limburg en Alzheimeronderzoekfonds Limburg. 
Mede dankzij het Maastrichtse onderzoek, komen we 
samen steeds dichter bij ons uiteindelijke doel: het 
voorkomen en genezen van dementie. 

Gea Broekema-Procházka
Directeur Alzheimer Nederland 

Partner in BaLans

Vanaf juni 2014 kunt u zich weer inschrijven voor de 
cursus ‘Partner in Balans' van alzheimer centrum 
Limburg. deze cursus is bestemd voor partners 
van mensen met geheugenklachten. als iemand 
geheugenklachten heeft raakt dat niet alleen de persoon 
zelf, maar ook de partner. de partner krijgt te maken 
met veranderingen in de dagbesteding, onzekerheid en 
andere moeilijke situaties. 

Door de geleidelijke toename van zorg bestaat er 
bovendien een risico op overbelasting voor de partner. 
Het is daarom van groot belang dat partners al in een 
vroeg stadium leren om te gaan met de veranderingen in 
hun leven. Zo kunnen ze, samen met hun partner, langer 
van het leven genieten.

Wat houdt de cursus in? 
De cursus is gericht op het behouden van een gezonde 
balans in het dagelijks leven. Hoe kan een partner 
enerzijds toekomen aan eigen behoeften en een eigen 
dagritme en anderzijds op een goede manier omgaan met 
een partner, die steeds meer vergeet en steeds minder 
kan?  
 
De cursus bestaat uit acht modules die elke keer 
een andere thema behandelen. Naast een heleboel 
informatie leren de deelnemers te reflecteren op de 
persoonlijke situatie. Op basis van deze reflectie stellen 
de deelnemers, samen met een coach, persoonlijke 
doelen en behoeften op en stellen zij een programma 
samen waarmee deze persoonlijke doelstellingen kunnen 
worden bereikt. 

Partner in Balans is deels een online cursus waardoor 
mensen ten alle tijden kunnen instromen! We starten 
in juni met nieuwe aanmeldingen, maar mensen 
kunnen zich dus het hele jaar door aanmelden en de 
cursus volgen. Partner in Balans, een initiatief van 
Alzheimer Centrum Limburg, wordt mogelijk gemaakt 
door Alzheimeronderzoekfonds Limburg en Alzheimer 
Nederland.

Als u meer wilt weten of zich wilt aanmelden voor 
de cursus, dan kunt u contact opnemen met Lizzy 
Boots via e-mail l.boots@maastrichtuniversity.nl of via 
telefoonnummer (043) 388 1994. 

kijk ook www.partnerinbalans.nl voor meer informatie. 
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dr. marjoLein de Vugt
In Alzheimer Centrum Limburg werken veel 
mensen die op de een of andere manier betrokken 
zijn bij alzheimeronderzoek. Deze keer stellen 
we aan u voor dr. Marjolein de Vugt, dagelijks 
werkzaam als coördinator van Alzheimer 
Centrum Limburg, universitair hoofddocent en 
gezondheidszorgpsycholoog.
  
Dr. Marjolein de Vugt is in 1975 
geboren in Tilburg. “Op een zon-
dag! Ik wist al vroeg dat ik ‘iets met 
geestelijke gezondheid’ wilde gaan 
doen. Als mensen in mijn omgeving 
het moeilijk hadden, dan lag het in 
mijn aard er over in gesprek te gaan. 
Het intrigeerde me. Hoe kan het dat 
mensen soms anders omgaan met 
problemen? Wat zit daar achter? Ik 
ben in 1993 in Maastricht begonnen 
met de studie gezondheidsweten-
schappen, een leuke studie, maar 
tijdens de studie miste ik verdieping 
als het ging om de meer biologische mechanismen 
achter ‘wat is normaal, wat is abnormaal’. Wat draagt 
ertoe bij dat mensen psychische problemen krijgen? Ik 
had het geluk dat in mijn derde studiejaar de oplei-
ding biologische psychologie startte. Dat ben ik naast 
gezondheidswetenschappen gaan doen. Een ideale 
combinatie!

Tijdens mijn studie werkte ik als student-assistent 
op de Geheugenpoli. Toen ik hier na mijn afstuderen 
promotieonderzoek kon gaan doen bij prof. dr. Frans 
Verhey, was ik bijzonder blij. Aan het einde van mijn 
promotieonderzoek kon ik instromen in de postdocto-
rale opleiding tot gezondheidspsycholoog. Nadat ik deze 
opleiding had afgerond, ben ik in 2007 begonnen als 
coördinator van Alzheimer Centrum Limburg. Binnen 
het centrum kon ik klinisch werk als psycholoog op de 
geheugenpoli gaan combineren met wetenschappelijk 
onderzoek.

Het centrum heeft drie pijlers: patiëntenzorg, onder-
zoek en de maatschappelijke projecten. Mijn drijfveer 
is dat ik mijn onderzoeksresultaten kan vertalen naar 
mensen die ik in de praktijk zie. Bij Alzheimer Centrum 
Limburg willen we onderzoek doen dat er toe doet in 
de maatschappij. In de praktijk zie ik de knelpunten, de 
worsteling die patiënten en hun naasten doormaken. 
Als hulpverlener wil ik ze zo goed mogelijk ondersteu-
nen, iets waarin je eigenlijk best beperkt bent bij een 
ziekte als dementie. Maar soms kun je al met kleine 
dingen heel veel voor iemand betekenen. Het onderzoek 
geeft mij mogelijkheden om de ondersteuning en zorg 
structureler te verbeteren. De vooruitgang die dit biedt, 
zie ik vervolgens weer terug in de praktijk. Dit geeft veel 
voldoening.

Ik werk fulltime, waarvan een dag thuis. Ik heb twee 
kinderen (van 4 en 7 jaar) en als ik thuis kom roepen ze 
‘mama is weer thuis’! Dat betekent dat er niet zo heel 
veel tijd is voor hobby’s. Maar ik probeer wel een paar 
keer in de week te gaan hardlopen. Ook om even buiten 
bezig te zijn, om te ontspannen. Als de kinderen in bed 
liggen, dan klap ik de laptop weer open tot een uur of 
tien…. En dan is het goed geweest. Ik werk met veel 
plezier, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een dag 
met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. 

Wat maakt iemand tot een goed onderzoeker?
Je moet eerst en vooral gedreven en nieuwsgierig zijn. 
Je moet willen bijdragen aan het vinden van een nieuw 

puzzelstukje, waarmee je de 
puzzel kunt oplossen. Daar-
naast vind ik het ook belang-
rijk, dat je in staat bent, om je 
bevindingen en kennis te kun-
nen overdragen aan anderen, 
middels een artikel of presen-
tatie. Daarmee breng je wat 
je hebt uitgezocht de wereld 
in! Dat is wel essentieel, dat 
je het niet alleen maar voor 
jezelf doet... Een voorbeeld 
is de NeedYD-studie. Deze 
studie heeft geresulteerd in 
twee mooie proefschriften van 
Christian Bakker en Deliane 

van Vliet, maar die proefschriften zijn voor de leek 
moeilijk te begrijpen. Daarom hebben we dit op laten 
schrijven in een boekje, dat wel begrijpelijke taal bevat 
en voor iedereen toegankelijk is. 
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samen met radar, daelzicht, hulp bij dementie en Vivantes 
organiseren wij de eerste Limburgse dementietafel! op 18 
september bieden wij een plek waar je als familie, mantelzorger 
en professionele hulpverlener kan praten over de zorg en 
ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking 
en dementie. 

In een open en ongedwongen sfeer ervaringen en kennis 
uitwisselen. Zorgen dat vragen die nog onbeantwoord 
blijven, nader worden onderzocht en uitgewerkt. Dat zijn de 
belangrijkste uitgangspunten van het project ‘Dementietafel: 
delen en verbeteren’. We hopen veel verwijzers, behandelaren, 
zorgprofessionals, maar ook familieleden en begeleiders van 
mensen met een verstandelijke beperking en met dementie 
te mogen verwelkomen. Deze kick off willen we gebruiken om 
samen te kijken naar wat ons te wachten staat, en te evalueren, 
doen we het goed zo of kan of moet het beter? En als het beter 
kan, hoe gaan we dit dan samen bereiken! 

De avond begint met een film, die u meeneemt in de wereld 
van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. 
Vervolgens zal Rachel Dautzenberg, gedragskundige van Radar, 
vertellen over dementie bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Waarna Marian Maaskant, onderzoekcoördinator 
Pergamijn, ons informeert over de stand van zaken rondom de 
demografische gegevens. Johan Schers, aandachtsfunctionaris 
ouderenzorg Daelzicht, zal ons blij verrassen met een Good 
Practice voorbeeld. Na de presentaties is ruimschoots tijd om 
vragen te stellen en de dialoog aan te gaan. Wij verwachten een 
interessante en interactieve avond.

De eerste dementietafel is in Wijksteunpunt Amusant, 
Wagenaarstraat in Geleen. We starten om 19.00 uur en 
verwachten rond 21.30 uur te kunnen afsluiten. De toegang is 
gratis. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@
alzheimercentrumlimburg.nl o.v.v. aanmelding dementietafel.
Dementietafels kunnen voor betere zorg en ondersteuning 
zorgen en dus een betere kwaliteit van leven voor mensen. 

needYd 2 
zo’n zes tot negen procent van alle mensen met dementie in 
nederland is jonger dan 65 jaar. soms zijn patiënten pas rond 
de veertig! mensen die volop bezig zijn met gezin en carrière, 
sporten, het verzorgen van ouders… en waarbij gemiddeld 
pas na 4,4 jaar blijkt, dat hun gedragsveranderingen te maken 
hebben met het verlies aan cognitieve vaardigheden. 

Als de diagnose eenmaal is gesteld, krijgt een jong persoon met 
dementie te maken met specifieke problemen; de ziekte heeft 
een enorme impact op de toekomstplannen van het gezin en 
door verlies van werk ontstaan er vaak financiële problemen. 
Vooral wanneer degene die ziek is ook hoofdkostwinner is. 

In 2007 werd het Needs in Young Onset Dementia (NeedYD) on-
derzoek gestart en inventariseerden onderzoekers de specifieke 
behoeftes van mensen die op jonge leeftijd worden getroffen 
door dementie. Ook de behoeften van de directe naasten kregen 
in dit onderzoek aandacht. Gedurende twee jaar voerden onder-
zoekers, elke zes maanden, metingen uit bij 215 jonge mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. Deze metingen bestonden 
uit gestructureerde interviews en gestandaardiseerde vragen-
lijsten. De studie heeft belangrijke inzichten opgeleverd voor de 
dagelijkse praktijk.  
 
Zo blijkt dat het langer duurt, voordat de diagnose gesteld wordt 
op jonge leeftijd, in vergelijking met ouderen. De reden hiervoor 
is dat problemen vaak moeilijk te herkennen zijn als dementie, 
omdat lang niet altijd geheugenproblemen op de voorgrond 
treden. Een onzekere periode waarin het gezin veel spanningen 
ervaart en er vaak misverstanden ontstaan door de onduidelijk-
heid. Tijdens het onderzoek is een aantal vroege herkennings-
signalen geïdentificeerd die in de richting wijst van dementie. 
In samenwerking met Alzheimer Nederland wordt momenteel 
de bekendheid van deze signalen verspreid onder huisartsen, 
bedrijfsartsen en andere hulpverleners, wat zal bijdragen aan 
een tijdige herkenning van dementie op jonge leeftijd.  
 
Ook is onderzocht hoe lang het duurt, voordat iemand met de-
mentie op jonge leeftijd wordt opgenomen in een verpleeghuis: 
de duur tot aan opname is gemiddeld negen jaar. Dit betekent, 

dat het grootste deel van het zorgtraject thuis plaatsvindt mid-
dels mantelzorg. In de helft van de gevallen is er slechts één 
mantelzorger. Het gebruik van professionele zorg wordt zo lang 
mogelijk uitgesteld. Pas als de ernst van dementie, de gedrags-
problemen en de verminderde zelfredzaamheid flink zijn toege-
nomen wordt hulp van buitenaf ingeschakeld. 
 
De in 2012 gestarte vervolgstudie NeedYD 2 maakt deels gebruik 
van reeds verkregen gegevens binnen NeedYD 1. De verkregen 
gegevens van de mantelzorgers (partner en kinderen) worden 
geanalyseerd en deelnemers worden na zeven jaar opnieuw 
bezocht om meer inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte. 
 
NeedYD 2 heeft als doelstelling het vergroten van inzicht in: 
-  de impact van dementie op jonge leeftijd op de mantel-

zorgers (partners en thuiswonende kinderen) gedurende de 
verschillende fases van de ziekte, ten opzichte van  dementie 
op oudere leeftijd.

-   De specifieke problemen en zorgbehoeften die de gezins-
leden ervaren in de verschillende fases van de ziekte. 

-   De redenen van / ervaringen rondom opname in het 
 verpleeghuis.

Deze inzichten zijn essentieel voor de ontwikkeling van een  
specifiek zorgaanbod. Het onderzoek loopt nog door tot 2017. 
Een aantal aanbevelingen die tot nu toe op basis van de  
bevindingen van NeedYD is geformuleerd, is:

-   Vroegere diagnose is belangrijk voor zowel de jonge mensen 
met dementie als hun naasten.

-   Gezinsaanpak is belangrijk. De behandeling en begeleiding 
dient zich te richten op alle gezinsleden. Inzet van een  
gespecialiseerde casemanager kan bijdragen aan onder-
steuning van het hele gezin middels psychosociale begelei-
ding en door het meehelpen en coördineren van de nood-
zakelijke zorg. Ook biedt dit laagdrempelige ondersteuning 
voor eventueel thuiswonende kinderen.

-   De problematiek moet als thema worden opgenomen in 
bestaande opleidingsprogramma’s van zorgprofessionals en 
in trainingen voor professionals, die al werkzaam zijn in de 
zorg voor jonge mensen met dementie.

-   Gespecialiseerde zorg en ondersteuning zal leiden tot een 
meer persoonsgerichte en meer doelmatige aanpak. 

kick off dementietafeL in LimBurg: schuif aan oP 18 sePtemBer!
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eind april vond de kickoff plaats van rhaPsodY, een 
europees project over dementie op jonge leeftijd. doel van 
het project: de zorgbehoeften van jong mensen met dementie 
en hun mantelzorgers op europees niveau bekijken en 
met elkaar vergelijken. “We brengen in kaart of de mate 
waarin men toegang heeft tot zorg aansluit bij de behoeften. 
Verschillen deze behoeften in de deelnemende landen? deze 
gegevens worden als basis gebruikt voor de ontwikkeling van 
een online interventie, een internet cursus, voor met name 
naasten van mensen met dementie. het geeft ze informatie 
over de ziekte en hoe daarmee om te gaan. het is eigenlijk 
een spinoff van de needYd studie”, aldus dr. marjolein de 
Vugt, projectleider van het nederlands onderzoeksteam. 
overige deelnemende landen zijn duitsland, frankrijk, 
engeland, Portugal en zweden. tijdens de bijeenkomst in 
münchen kwamen alle projectpartners, afkomstig van zes 
academische centra, een bedrijf voor communicatie en 
informatietechnologie en een patiëntenorganisatie samen.

“Het is altijd inspirerend om collega’s uit andere landen 
te ontmoeten. Dan krijg je een indruk van de visies op het 
project en op de manier waarop de mensen het project willen 
aanpakken. Het is heel interessant om aan het begin van het 
project discussies te voeren waarmee je de verschillen in (zorg)
culturen ontdekt en de context waarin mensen denken. Dat 
scherpt je eigen geest, ook omdat je heel veel din gen hier in 
Nederland als vanzelfsprekend beschouwt. Terwijl je, als je in 
zo’n internationale discussie zit, merkt dat er in Nederland voor 
mensen met dementie op jonge leeftijd eigenlijk best al veel 
voorzieningen zijn ontwikkeld. En dat wij door de NeedYD-studie 
al heel wat kennis en inzichten hebben vergaard, waar 
de andere landen graag van profi teren. 

Ik doe dit project samen met promovendus Joany Millenaar en 
post-doc onderzoeker dr. Christiaan Bakker, daarnaast zijn 
ook Prof. dr. Frans Verhey en Prof. dr. Raymond Koopmans bij 
het project betrokken. Ons werk ligt vooral aan het begin van 
het project, wat ik prettig vind, want dan kun je meteen aan de 
slag en hoef je niet af te wachten wat andere deelnemers je 
aanreiken.”

De kosten voor RHAPSODY worden gedekt vanuit Joint 
Programming Neurodegenerative Diseases (JPND). Dat houdt 
in dat ieder land zijn eigen subsidiegelden vergaard om tot een 
Europees project te komen; in Nederland hebben ZonMw en 
Alzheimer Nederland een bijdrage verstrekt. De totale omvang 
van dit driejarige project bedraagt 1,7 miljoen (voor het hele 
consortium). “We proberen zo effi ciënt en kosteneffectief 
mogelijk te werken, dus we zullen vooral via online platforms 
gegevens en kennis uitwisselen. Wij moeten de onderzoekers 
in de verschillende landen gaan trainen en dat zullen we vooral 
via Skype, e-mail en telefonisch doen. Over een jaar komen we 
weer bij elkaar in Maastricht en aan het einde van het project 
ontmoeten we elkaar in Portugal. 

We hadden destijds in 2007 bij de start van NeedYD niet 
verwacht dat we internationaal zo goed op de kaart zouden 
staan. We lopen met dit onderzoek voorop. Het is motiverend 
om op deze manier het onderzoek nog een stap verder en hoger 
te tillen om zo de zorg voor jonge mensen met dementie en hun 
naasten verder te verbeteren!”

kickoff rhaPsodY

“Het is van belang om 
ook te kijken naar de 
impact van dementie 
op jonge leeftijd op de 
andere gezinsleden. 
Ik houd me daar als 
jonge onderzoeker van 
Alzheimer Centrum 
Limburg mee bezig.” 

Joany Millenaar, promovendus

“Het is van belang om 
ook te kijken naar de 
impact van dementie 
op jonge leeftijd op de 
andere gezinsleden. 
Ik houd me daar als 
jonge onderzoeker van 
Alzheimer Centrum 
Limburg mee bezig.” 

Joany Millenaar, promovendus
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op 20 en 21 september organiseert de stichting 
2bike4alzheimer voor de derde keer een 24uurs 
tandemtocht. hiermee wordt aandacht gevraagd 
voor deze ingrijpende, onomkeerbare ziekte en 
probeert men zoveel mogelijk geld op te halen 
voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte 
van alzheimer. de tandem symboliseert de ziekte 
van alzheimer: wie achterop zit, heeft de regie niet 
meer zelf in handen en is afhankelijk van een goede 
samenwerking met de bestuurder.  
 
De deelnemers fietsen in 24 uur een 400 km lange 
estafette door Nederland. De verwachte opbrengst 
van maar liefst € 50.000 is dit jaar bestemd voor 
Alzheimer Centrum Limburg. Met dit bedrag zal 
een bijdrage worden geleverd aan de aanschaf van 
een gloednieuwe DCE-MRI scan, een scan waarmee 
schade in de hersenen wordt opgespoord. 

doe ook mee! 
Iedereen kan deelnemen aan 2bike4alzheimer. U 
kunt zich, samen met uw tandempartner, inschrijven 
tot 30 juni 2014 via www.2bike4alzheimer.nl. Het 
inschrijfgeld is € 75 per team. Er kunnen maximaal 
50 teams meedoen. Naast de sportieve prestatie 
verwachten we van alle deelnemende teams een 
sponsorbijdrage van tenminste € 1.000. Uiteraard 
mag dit ook het veelvoudige zijn. Doet u ook mee? 
Samen kunnen wij het!

20 en 21 sePtemBer
2Bike4aLzheimer

 
 
Vanaf 29 april 2014 ligt het boek ‘dementie op 
jonge leeftijd’ in de boekenwinkel. ‘dementie 
op jonge leeftijd’ is geschreven door dr. 
marjolein de Vugt en annemie janssens en 
geeft een totaalbeeld van de ziekte en biedt 
veel praktische informatie en persoonlijke 
ervaringen.
 
Mensen met dementie op jonge leeftijd (jonger 
dan 65 jaar) vormen een aparte groep met 
specifieke problemen en uitdagingen. Over 
dementie op oudere leeftijd bestaat veel lectuur, 
maar bij jongere mensen met dementie en hun 

familieleden blijft de nood aan informatie en 
erkenning als aparte groep bestaan. Het boek 
biedt antwoorden en informatie die aan deze 
nood tegemoet komen, zowel voor mensen die 
nog maar pas geconfronteerd worden met de 
ziekte, als voor de mensen die er al langere tijd 
mee te maken hebben.  

‘dementie op jonge leeftijd’ kost € 24,99  
en is te bestellen via 
www.lannoo.be/dementieopjongeleeftijd. 
 

Wanneer we ouder worden gebeurt 
er van alles in ons lichaam. ook de 
hersenen veranderen voortdurend als 
functie van de leeftijd. We merken dit 
bijvoorbeeld aan ons vermogen om 
nieuwe vaardigheden te leren, of om 
informatie te onthouden. de verschillen 
tussen mensen zijn echter groot. 

Wat verklaart deze verschillen? En wat 
kunnen we zelf doen om de gezondheid 
van onze hersenen goed op peil te 
houden - en daarmee misschien het 
krijgen van dementie tegen te gaan? In 
deze lezing van Dialogen rond Dementie 
wordt ingegaan op de biologische en 
medische factoren, die van invloed zijn 
op de veerkracht van onze hersenen.  
De sprekers op deze avond, Dr. Martin 

van Boxtel (arts) en Dr. Jennifer 
Reijnders (psycholoog), zijn beiden 
betrokken bij het landelijk programma 
'Houd uw brein vitaal!'. 
U bent 2 juli van harte uitgenodigd 
voor ‘Mindfulness en dementie’ in de 
Greepzaal, niveau 4, Maastricht UMC+. 
Het adres van is: P. Debyelaan 25 
in Maastricht. Toegang is gratis en 
aanmelden is niet nodig.  

dementie oP jonge Leeftijd

diaLogen rond dementie 2 juLi 2014,maastricht umc+
‘mindfuLness en dementie’ Veroudering Van de hersenen: feit of fictie? 
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WereLd aLzheimer dag LimBurg  

21 sePtemBer 2014  

demensie
in Limburg zijn diverse organisaties actief rondom de zorg 
voor mensen met dementie. Wereld alzheimer dag (Wad) 
op 21 september is bij uitstek een geschikt moment, om op 
energieke wijze en provinciebreed de handen in elkaar te slaan 
en dementie in de schijnwerpers te zetten. na een succesvolle 
reeks gastlessen in 2013, stellen wij ook dit jaar scholen in de 
gelegenheid zich in te schrijven voor onze zeer dynamische 
en interactieve gastlessen. Wij hopen vooral die leerlingen 
te bereiken, die niet tijdens hun reguliere lesprogramma het 
thema dementie behandeld krijgen. concreet betekent dit dat 
we behalve leerlingen zorg en Welzijn ook leerlingen van andere 
sectoren willen bereiken op zowel VmBo, mBo als hBoniveau. 

doel
Met het project De-MENS-ie Limburg, organiseren de afdelingen 
van Alzheimer Nederland in samenwerking met Alzheimer Cen-
trum Limburg en Hulp bij Dementie een eenduidige en eigentijdse 
WAD activiteit, gericht op educatie en het bereiken en aanspreken 
van jonge mensen. Een groep die in de toekomst veel te maken 

zal krijgen met dementie en de gevolgen daarvan op hun samen-
leving.  

Wij willen door middel van onze gastlessen jongeren voorzien van 
informatie over dementie, ervaringen met dementie bespreken, 
jongeren bewust naar eigen rol, houding en mogelijkheden laten 
kijken onze medemens met dementie, familieleden en mantelzor-
gers, bewustwording t.o.v. dementie en participatiemaatschappij 
stimuleren, taboe en angst rondom dementie doorbreken.  

Heeft u interesse of wilt u leerlingen opgeven voor een gastles, 
dan kunt u contact opnemen met Iris Partouns van Alzheimer 
Centrum Limburg, via i.partouns@maastrichtuniversity.nl.

Namens alle medewerkers Wereld Alzheimer Dag Limburg 2014 
De-MENS-ie een vriendelijke groet.

Wereld Alzheimer Dag Limburg geeft intensieve 
voorlichting en vraagt aandacht voor dementie. Zodat 
er meer begrip komt voor mensen met dementie en 
meer acceptatie van en ondersteuning aan mensen 
met dementie in het dagelijks leven. Op deze manier 
kunnen zij langer ‘mee blijven doen’ en verkleint het 
sociaal isolement en de druk op de mantelzorgers.

komt u ook een kijkje nemen?

aLzheimer en kunst,  
samen kijken
 
op zondag 29 juni 2014 opent de Wiebengahal in maastricht vanaf 15.00 uur 
haar deuren voor alzheimeronderzoekfonds Limburg. 

Het thema van deze middag luidt: ‘Alzheimer en Kunst, Samen Kijken’.  
De gasten worden ontvangen door dr. Marjolein de Vugt, coördinator van  
Alzheimer Centrum Limburg, waarna zij het thema ‘Alzheimer en Kunst, 
Samen Kijken’ zal toelichten. Vervolgens start een interactieve rondleiding 
door de Wiebengahal waar de expositie Update#1 wordt gehouden. U bent 
uitgenodigd voor de borrel na de rondleiding. Voor de drankjes vragen wij 
een kleine vergoeding, welke ten goede komt aan wetenschappelijk onder-
zoek naar de ziekte van Alzheimer in Limburg.

Update#1 is een opmerkelijke tentoonstelling met veelbesproken actuele 
Limburgse kunstenaar waaronder Dave de Leeuw, Willem Besselink, Pieter 
Lemmens, Bram Braam, Martijn Lucas van Erp, Han van Wetering, Alexa 
Meyerman, Niels Vaes (B) en Ramon Schoonbrood (B). De bezoekers kunnen 
steeds de dialoog met de kunstenaars en de experts van Alzheimer Centrum 
Limburg aangaan. Eveneens is het mogelijk om op 29 juni een kunstwerk te 
kopen. 15% van de verkoopprijs komt ten goede aan Alzheimeronderzoek-
fonds Limburg.
 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar p.snijders@hfl.nl. 
o.v.v. ‘Alzheimer en Kunst’, uw adres en het aantal personen dat komt. U 
ontvangt daarna een bevestiging, het programma en een routebeschrijving. 
Meer informatie vindt u ook op www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl.  
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op Paula Snijders. Het nummer is 
(043) 4077 361.

Tot zondag 29 juni, 15.00 uur!
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contactgeVens
Alzheimeronderzoekfonds Limburg
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T:  + 31 (0)43 4077 361
I:  www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl
E:  p.snijders@hfl .nl

aan dit nummer Werkten mee
Prof. dr. Frans Verhey, dr. Marjolein 
de Vugt, Ing. Iris Partouns, Gea Broekema, 
Joyce Larue, Ellen van de Ven en 
Paula Snijders.

fotografie
o.a. Sergé Technau

VormgeVing
Di-Gitta-al 

Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg is een samenwerking 
van Alzheimer Nederland, het 
Alzheimer Centrum Limburg 
en Health Foundation Limburg. 
Partner Alzheimer Nederland 
heeft het CBF-Keur voor goede 
doelen. 

coLofon
de nieuwsbrief is een uitgave van 
alzheimeronderzoekfonds Limburg.

heeft u vragen? neem dan contact met 
Paula snijders. het telefoonnummer is 
(043) 4077 361.

agenda 2014
17 juni   

Film ‘Brein in Beeld’: De hersenen ontleed 
en uitgelegd in het Continium in Kerkrade

29 juni   

Alzheimer en Kunst, Samen Kijken 
in de Wiebengahal in Maastricht

2 juLi   

Dialoog rond Dementie: ‘Mindfulness en 
dementie’ in de Greepzaal, niveau 4 in 
het azM in Maastricht

17 sePtemBer  

Dialoog rond Dementie 

18 sePtemBer  

Dementietafel: Verstandelijk gehandicapt 
en dementie in Wijksteunpunt Amusant in 
Geleen

21 sePtemBer  

Wereld Alzheimer Dag met o.a. kick-off 
Kunst en Dementie in Echt 

Wilt u deze nieuwsbrief liever per 
email ontvangen? 
dat kan! stuur een email naar 
p.snijders@hfl .nl

Wist u dat 1 op de 5 mensen 
een vorm van dementie krijgt? 
en dat de ziekte van alzheimer 
de meest voorkomende vorm 
van dementie is? door de 
vergrijzing zal het aantal 
mensen dat aan dementie lijdt 
de komende decennia ruim 
verdubbelen. een gegeven 
dat met name in Limburg een 
omvangrijk probleem gaat 
worden. 

Maar de ziekte kan iedereen 
treffen, jong en oud. Alleen met 
wetenschappelijk onderzoek kunnen 
we hier iets aan doen. En daarbij 
hebben wij uw hulp hard nodig. Want 
als u Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg steunt, dan steunt u 
wetenschappelijk onderzoek waarmee 
de kwaliteit van leven, van zowel 
patiënten als hun naasten, kan worden 
verbeterd. Er ligt een veelbelovend 
onderzoeksprogramma 
klaar, dat in Limburg direct 
verbetering kan brengen 
voor mensen met dementie 
en hun familie. Wilt u 
Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg steunen? Dat kan op 
verschillende manieren:

eenmalige of structurele gift 
Elke gift, klein of groot, is welkom. 
Schenken aan een goed doel heeft 
bovendien fi scale voordelen. Een 
periodieke schenking houdt in dat u het 
fonds voor een langere periode steunt, 
bijvoorbeeld met een vast bedrag per 
jaar. Dit soort schenkingen kan sinds 
dit jaar per onderhandse akte als 
alternatief voor de notariële akte. 
Wij helpen u graag hierbij!

steun ons als bedrijf
Uw bedrijf kan sponsor worden van 
Alzheimeronderzoekfonds Limburg 
of één van haar activiteiten. We kijken 
graag samen met u wat het best bij uw 
bedrijf past. 

start een actie
Steun Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg door zelf in actie te komen!
Organiseer een actie, zoals een fancy 
fair of een sponsorloop, om geld in 
te zamelen. Laat het zoveel mogelijk 
mensen weten, uw familie, vrienden, 

collega's, iedereen! Zo 
verzamelt uw donaties en laat 
zien dat u iets tegen dementie 
doet. 

giftbox
Heeft u binnenkort een 
feestelijke gelegenheid en 
overweegt u om geen cadeaus, 

iBan  nL72ingB0005073958
tnV aLzheimeronderzoekfonds LimBurg

uW steun is zo WeLkom!

WWW.aLzheimeronderzoekfondsLimBurg.nL

maar om donaties voor een goed 
doel te vragen? Een prachtig idee! 
Hiervoor kunt u de giftbox bestellen van 
Alzheimeronderzoekfonds Limburg. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Paula Snijders, via 
telefoon (043) 4077 361 of via e-mail 
p.snijders@hfl .nl. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw 
hulp!
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