Professor Frans Verhey glimlacht. De founding father van Alzheimer
Centrum Limburg is de eerste die een gat in de lucht springt als er
een remedie tegen alzheimer en andere dementie veroorzakende
hersenziektes gevonden wordt. ‘Nog steeds groeit het aantal mensen
dat de diagnose krijgt, in Nederland richting driehonderdduizend
patiënten. Een medicijn is echt nog verre toekomstmuziek, helaas.
Dementie is een ingewikkelde ziekte. Het heeft te maken met genen,
maar ook met opleiding, leefstijl, voeding en omgevingsfactoren.
Ik ga niet meer meemaken dat we daar een geneesmiddel tegen
vinden.’

Golnaz Atefi met haar begeleider
Frans Verhey: ‘Deze actie past
goed bij het thema van deze
Wereld Alzheimer Dag: Jong en
Oud.’

‘Verbeter de levenskwaliteit van mensen met dementie’

21 september
Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Corona steekt natuurlijk een stokje voor een aantal grootschalige
evenementen, maar Alzheimeronderzoekfonds Limburg weet toch op een originele manier aandacht te vragen voor de
ziekte die alleen al in Limburg vijfentwintigduizend mensen getroffen heeft. Onderzoekster Golnaz Atefi gaat al skatend
van Maastricht naar het Duitse Witten om deel te nemen aan een speciale Summerschool én om fondsen te werven voor
een bijzonder project. Haar mentoren en begeleiders Frans Verhey en Marjolein de Vugt zijn erbij.

PREVENTIE
‘We boeken wel vooruitgang met preventie. Een gezonde levensstijl,
sociaal actief blijven, bewegen, deelnemen aan de maatschappij; het
zorgt in toenemende mate voor uitstel van symptomen. In absolute
zin groeit het aantal mensen met dementie omdat we allemaal ouder
worden. Hersens slijten nu eenmaal. Maar de groei is lager dan we
tien jaar geleden verwachtten. Daarnaast helpt het als we alzheimer
als handicap zien en niet als doodvonnis. Laten we het accepteren
en er goed mee omgaan. Betrek patiënten bij het leven, duw ze niet
weg. Het zijn geen melaatsen.’
LEVENSKWALITEIT
Het Europese programma DISTINCT is juist gericht op het verbeteren
van levenskwaliteit en Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht
UMC+ is een van de acht Europese centra die mogen meedoen.
‘Uiteraard zijn we daar trots op’, vervolgt Frans Verhey. ‘Het was een
extreem zware selectieprocedure, alleen de beste centra komen in
aanmerking. Deelname betekent dat we verschillende onderzoeken
kunnen opzetten en dat we nog meer kennis kunnen uitwisselen
met andere universiteitscentra. Daarnaast zijn we verantwoordelijk
voor een uitgebreid trainingsprogramma voor de in totaal vijftien
promovendi uit acht verschillende Europese landen. In ons centrum
hebben we twee promovendi aangenomen, onder wie Golnaz, die
vier jaar lang onderzoek gaan doen. Dat zijn trajecten van telkens
180 duizend euro. Deels zijn we voor ons onderzoek afhankelijk van
sponsors en donaties, bijvoorbeeld van Alzheimeronderzoekfonds
Limburg.’
EFFECTEN
Voor Golnaz Atefi het signaal om al skeelerend zelf op zoek te gaan
naar sponsors voor haar onderzoek dat zich richt op het verbeteren
van de levenskwaliteit van patiënten met digitale hulpmiddelen.
Het geld dat haar actie zal opbrengen, zal gebruikt worden voor het
Adoptieproject. Kinderen van de basisschool gaan in dit project naar

Tweehonderd
kilometer skaten voor
dementiepatiënten
Wereld Alzheimer Dag heeft dit jaar het thema Jong en Oud.
Namens alle kleinkinderen die hun liefde willen tonen aan hun
grootouders die op de een of andere
manier te maken hebben met dementie,
gaat Golnaz Atefi de uitdaging aan
om in vijf dagen tijd tweehonderd
kilometer te skaten. Ze start dinsdag
8 september bij het Maastricht UMC+
en skeelert dan in vijf dagen ruim
tweehonderd kilometer. Het einddoel
is de universiteit van Witten in
Duitsland waar de Summerschool van
het project DISTINCT wordt gehouden.
Frans Verhey tekent voor de inhoud van
de cursus. Golnaz Atefi: ‘Met deze skatemarathon willen we zo veel
mogelijk geld inzamelen voor het Adoptieproject van Alzheimer
Centrum Limburg, waarbij zoals reeds gezegd kinderen van de
basisschool regelmatig op bezoek gaan bij mensen met dementie.
Wij geloven dat het bouwen van een brug tussen kinderen en
ouderen met dementie jongere generaties positief zal beïnvloeden
en stimuleren. Eveneens willen we met het Adoptieproject het taboe
en stigma rond dementie doorbreken en het sociale isolement en
de eenzaamheid die mensen met dementie en hun familie ervaren,
verminderen.’ Golnaz doet elke dag verslag van haar tocht via de
actiesite www.actiealzheimeronderzoekfonds.nl

verpleeghuizen en adopteren een bewoner bij wie ze dan regelmatig
op bezoek gaan. Mensen vinden dat heel fijn. Het vormt ook een brug
naar familie, vrienden en de maatschappij. ‘Wij willen de effecten
precies gaan meten, onderzoeken waardoor mensen zich beter
voelen, minder angstig’, zegt ze. ‘We weten al dat het Adoptieproject
met leerlingen van de basisschool heel positief ontvangen wordt. Ik
kan me voorstellen dat als mensen zich gelukkiger voelen, ze ook
weer minder zorg nodig hebben. Fijn voor iedereen, zeker ook voor
de naasten en de mantelzorgers. De belasting voor mantelzorgers
is dan ook weer minder. Het ligt voor de hand, maar we willen het
graag bewijzen waarmee we deze ziekte beter kunnen bestrijden.’

Door Jos Cortenraad | Fotografie Henry Peters

Golnaz Atefi groeide op in Iran, studeerde neurowetenschappen
in Italië en Londen en werkt sinds vorig jaar oktober aan haar
promotie bij Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht
UMC+ en Maastricht University. ‘In het kader van het internationaal
onderzoeksprogramma DISTINCT’, vertelt ze. ‘Een programma dat
zich richt op het goed omgaan met mensen met de ziekte van
Alzheimer en vooral op het verbeteren van hun levenskwaliteit.
Mensen met dementie raken vaak in een isolement, net als hun
naasten. Dat maakt hen angstig, onzeker en boos. Daar lijden ook
hun naasten onder. Het is belangrijk als we de kwaliteit van leven
kunnen verbeteren.’
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RESEARCH
De dertigjarige Iraanse is vast van plan om haar professionele leven
te wijden aan alzheimer. Met een speciale reden. ‘Als kind was ik heel
veel bij mijn grootouders. Opa werd al vroeg dement. Eerst was dat
wel leuk. Hij vergat steeds dat hij me al snoep had gegeven als ik
erom vroeg, dus ik kreeg telkens wat lekkers. En met spelletjes won
ik altijd. Later zag ik pas de pijn, ook bij mijn oma en mijn ouders. Als
tiener heb ik me toen voorgenomen om iets bij te dragen aan het
oplossen van deze ziekte. Ik zou mensen graag de lijdensweg van
mijn opa besparen. En dat begint met research. Dat moet toch een
keer lukken.’

Steun dementieonderzoek
U kunt Golnaz steunen door een donatie te geven en dit vervolgens te delen met uw netwerk. Alle beetjes zijn welkom en
helpen mensen met dementie en hun naaste omgeving. Doneer gemakkelijk en veilig met iDEAL of uw
creditcard via www.actiealzheimeronderzoekfonds.nl. Of maak uw gift over naar Alzheimer onderzoekfonds Limburg,
NL72 INGB 0005 0739 58. BIC-Code INGBNL2A onder vermelding van Go Golnaz.
Meer informatie over dementieonderzoek vindt u op www.alzheimercentrumlimburg.nl.
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