
voorwoord
Beste lezers,

Nog even en het jaar 2019 is alweer voorbij. We kij-
ken terug op een aantal mooie momenten, zoals het 
10-jarig jubileum van het Adoptieproject in Limburg 
en de nieuwe uitgave van de Keuzewijzer Dementie. 
Deze keuzewijzer biedt een overzicht van de hulp, 
ondersteuning en zorg voor mensen met dementie 
en hun naasten die beschikbaar is in Maastricht-
Heuvelland. Ook zijn wij trots op het succes van de 
campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ die we in maart 
hebben afgesloten met een drukbezocht symposium 
in de Statenzaal van Provincie Limburg. 

Waarom we dit doen? 1 op de 5 mensen krijgt de-
mentie. Daar móeten we iets aan doen. En daar kún-
nen we iets aan doen. Met meer onderzoek komen 
we dichter bij betere perspectieven voor mensen met  
dementie en hun naasten en een betere toekomst 
voor onze kinderen én kleinkinderen. Alzheimer 
Centrum Limburg zet zich met verschillende innova-
tieve onderzoeken en projecten hiervoor in. In deze  

nieuwsbrief leest u onder meer het interview met 
Stephanie Vos over de invloed van vasculaire proble-
men op de ontwikkeling en het verloop van de ziekte 
van Alzheimer.  
 
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te begroe-
ten bij het Alzheimer Benefiet Concert in Echt of bij 
een van de Dialogen rondom Dementie of symposia 
van Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht. 
 
Met vriendelijke groet,
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Precies tien jaar is Stephanie Vos als onderzoeker 
verbonden aan Alzheimer Centrum Limburg, on-
derdeel van het Maastricht UMC+. Na haar mas-
ter neuropsychologie in Maastricht kreeg ze een 
stageplek aangeboden, een opstapje naar een on-
derzoeksplek. ‘Ik had geluk’, zegt de geboren Bel-
gische, ‘ik ben vanaf het begin van mijn opleiding 
gefascineerd door de werking van het brein en dan 
met name het geheugen. Dan is Alzheimer Centrum 
Limburg wel een van de topinstituten. We doen hier 
baanbrekend onderzoek naar neurologische aan-
doeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkin-
son. Onderzoek dat dicht bij de patiënt staat, want 
onze gegevens krijgen we van de patiënten die hier 
in de geheugenpoli onderzocht worden en in het 
academisch ziekenhuis behandeld. Met mooie resul-
taten, maar er is nog zo veel te onderzoeken. Er zijn 
nog zo veel vragen waarop we graag het antwoord 
willen vinden. Dat besef groeit alleen maar met het 
verstrijken van de tijd.’

Biomarkers
Stephanie Vos concentreerde zich totnogtoe op zo-
genoemde biomarkers, eiwitten in het hersenvocht 
die al in een vroeg stadium wijzen op de ziekte van 

Alzheimer. ‘Een aantal hebben we 
nu kunnen linken aan de ziekte 
van Alzheimer. Hoe eerder en ver-
fijnder de diagnose, hoe beter en 
gerichter zorg kan ingezet worden. 
Er bestaat weliswaar nog geen 

medicijn tegen Alzheimer, maar we weten wel dat 
vaatproblemen vaak voorkomen bij ouderen en mo-
gelijk van invloed zijn. Overgewicht, roken en hoge 
bloeddruk werken negatief. Recente onderzoeken, 
ook hier in Maastricht, wijzen uit dat een actieve 
en gezonde leefstijl op middelbare leeftijd een rem-
mend effect kan hebben op dementie.’ 

Samenhang
In juni startte Stephanie Vos een nieuw onderzoek. 
De komende vier jaar moet duidelijk worden wat de 
samenhang is tussen Alzheimer en vaatproblemen. 
‘Problemen met de vaten zijn slecht voor het hart, 
dat weten we. Het ligt voor de hand dat ook de 
hersenen lijden als het vatenstelsel niet goed functi-
oneert. We willen nu de gegevens van zo’n 600 pa-
tiënten analyseren. Op individueel niveau, want elk 
mens is anders. Waarom ontwikkelt Alzheimer zich 

bij de een sneller dan bij de ander? Wat is de rol van 
vaatziekten bij het beloop van Alzheimer? Uiteinde-
lijk willen we Alzheimer-vasculaire profielen definië-
ren om het verloop van de ziekte beter te voorspel-
len en een gepersonaliseerde aanpak te bevorderen. 
Zo kunnen mensen op tijd eventuele maatregelen 
nemen of rekening houden met het verloop en kan 
de omgeving beter omgaan met de patiënt.’

aken
In het project werkt Stephanie Vos nauw samen met 
de geheugenpoli in Aken. ‘Wij zijn gespecialiseerd 
in biologische markers, Aken in vasculaire beeldvor-
ming. Door de krachtenbundeling beschikken we 
over meer expertise en data waardoor het onderzoek 
betrouwbaarder wordt. Met toestemming van de 
patiënten hebben we toegang tot de data die op de 
geheugenpoli verzameld zijn en kunnen we de con-
nectie maken tussen de hersenaandoening, even-
tuele vaatziekten, en verloop.’ Een intensief onder-
zoek waarvoor binnenkort een promovendus wordt 
aangenomen. ‘Voordeel is dat we patiënten niet 
lastig hoeven te vallen. Monsters van hersenvocht 
zijn bewaard, net als de scans en neurologische en 

Tegelijk met de zoektocht naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer zetten artsen 
en onderzoekers vooral in op vroege diagnostiek en preventie. Zo speurt Stephanie Vos 
van Alzheimer Centrum Limburg in Maastricht naar de invloed van vasculaire problemen 
op de ontwikkeling en verloop van de ziekte. ‘Om een betere prognose te geven en om 
verschijnselen als dementie uit te stellen of af te remmen.’

Wetenschapper Stephanie Vos gaat op zoek naar de relaties 

alZHeimer en vaatZiekten: 
wat iS Het verBand?

Het onderzoek van Stephanie vos ‘de oorzaken en het verband tussen hart- en vaat-
ziekten en de ziekte van alzheimer’ wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie 
van stichting adriana van rinsum-ponsen. wilt u dit onderzoek ook graag steunen? 
een gift is zeer welkom en kunt u overmaken naar het rekeningnummer van alzheimer 
onderzoekfonds limburg: nl72ingB 0005 0739 58.



neuropsychologische onderzoeken. Wel dienen de 
scans nog geanalyseerd te worden en is het samen-
brengen en analyseren van de data ingewikkeld en 
tijdrovend. Met dit laatste hebben we gelukkig bij 
recente Europese onderzoeksprojecten veel ervaring 
opgedaan. Hergebruik van data maakt grootschalige 
data-analyses mogelijk, hetgeen dan ook steeds 
meer wordt aangespoord bij wetenschappelijk on-
derzoek.’

preventie
Het verloop van de ziekte van Alzheimer voorspellen 
is één onderzoeksdoel, preventie een tweede. ‘Als 
we weten wat de invloed van vaatziektes is, dan 
is het ook mogelijk om vroegtijdig al dan niet een 
aangepaste behandeling te starten. Met medicijnen 
tegen hoge bloeddruk bijvoorbeeld of met choles-
terolverlagende middelen. Of om de leefstijl aan te 
passen. Stoppen met roken, afvallen; stuk voor stuk 
goed voor hart en bloedvaten. En hopelijk hoogst-
waarschijnlijk ook voor de hersenen. Zo kunnen we 
een steentje bijdragen aan het terugdringen van 
Alzheimer en andere aandoeningen die dementie 
veroorzaken. Nu al hebben 250.000 Nederlanders 
dementie, daar komen er elk jaar 15.000 bij. De 
impact is dus enorm, ook op de uitgaven in de ge-
zondheidszorg.’

Wei is een 
d o c u m e n -
taire van 
Ruud Lens-
sen waarin 
hij het de-
mentie- en 

mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac 
heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare 
natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De 
wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor 
te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is gecon-
stateerd. de natuur en zijn dieren geven Jac troost en 
houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moe-
der ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. 
De zorgen voor haar man worden groter en ze moet 
steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar 
gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regel-

matig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks 
wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. maar 
terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs 
komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij. Wei is 
niet alleen een film over dementie en mantelzorg, 
maar ook een liefdevol verhaal over de vergankelijk-
heid van het leven. Speelduur: 71 min. Tickets zijn te 
verkrijgen via www.lumiere.nl. Telefonisch reserve-
ren kan via (043) 321 4080.

programma 8 januari
19.30 Inleiding prof. dr. Frans Verhey, hoogleraar  
 ouderenpsychiatrie en hoofd Alzheimer 
 Centrum Limburg van het Maastricht UMC+
19.45 Start film
21.00 Q&A Ruud Lenssen en prof. dr. Frans Verhey
21.30 Einde

woenSdag 8 januari 2020
première van ‘wei’ in lumière Cinema

een liefdevol verHaal over 
de vergankelijkHeid van Het leven

Dit evenement wordt in samenwerking met Alzheimer onderzoekfonds Limburg georganiseerd en is 

gericht op de problematiek rondom dementie en het belang van meer geld voor onderzoek in Limburg.  

Cadeautip!
Het wapen van 
maaStriCHt of 
van limBurg
Bijzondere mensen verdienen een bijzonder cadeau! 
Een origineel cadeau vinden is vaak lastig, maar 
met dit unieke, handgemaakte cadeau verras je ie-
mand echt! Het stadswapen van Maastricht of het  
Limburgs Volkslied is handgeschilderd en ingelijst in 
een mooie lijst. Het wapen van Maastricht wordt reeds 

sinds de middeleeuwen gebruikt als teken voor de stad 
Maastricht. Sindsdien is alleen de engel als schildhouder 
toegevoegd, maar ook die wordt al sinds 1535 gebruikt, 
en later is ook de kroon op het schild geplaatst. 

U kunt het stadswapen inclusief de lijst bestellen 
voor € 25,-. Het Volkslied in een lijstje kost € 30,-.  
Hiervan gaat € 5,- naar Alzheimer onderzoekfonds  
Limburg om dementieonderzoek in Limburg mogelijk  
te maken. Wilt u graag meer informatie of een  
cadeau bestellen? Neem dan contact op met de heer 
(Bert) van den Broek. 

Het mobiele nummer is 06 4242 9655. Of stuur een mail 
naar broekbm@gmail om. 



agenda 2019-2020
maandag 9 december 2019, 19.00 uur
Teeke Zingen met Beppie Kraft, Angelina Meijer 
en Jan Janssen
Locatie: Grand café Soiron, Vrijthof 18 in 
Maastricht

woensdag 8 januari, 19.30 uur
Première Wei in Maastricht
Locatie: Lumière Cinema, Bassin 88 in 
Maastricht

woensdag 11 maart, 19.00 uur
Dialoog rondom Dementie
Locatie: maastricht Umc+, Greepzaal, 
Debeyelaan 25 in Maastricht

woensdag 11 maart, 19 uur
Dialogen rondom Dementie 
Locatie: Greepzaal, niveau 4 maastricht Umc+

vrijdag 4 april, 20.00 uur
Alzheimer Benefiet Concert met Martin Hur-
kens, Karin Hertsenberg en Beppie Kraft 
Locatie: Royal Theater,  Peijerstraat 47 in Echt

donderdag 28 mei, 11.30 uur
5e editie midzomer Golftoernooi
Locatie: golfbaan de Herkenbosche, 
Stationsweg 100 in Herkenbosch

dinsdag 9 juni, 19.00 uur
Dialoog rondom Dementie
Locatie: maastricht Umc+, Greepzaal, 
Debeyelaan 25 in Maastricht

alZHeimer Benefiet ConCert met 
martin HurkenS, karin HertSenBerg en 
Beppie kraft

Klassieke en Limburgse muziek treffen elkaar op 
4 april in Echt en zorgen voor een buitengewoon 
aanstekelijk programma. Een onvergetelijk en uniek 
concert met optredens van operazanger en winnaar 
van Holland’s Got Talent martin Hurkens, sopraan 
Karin Hertsenberg en Beppie Kraft, de koningin van 
het Limburgse levenslied. Een gezellige avond die u 
niet mag missen!
Met de opbrengst wordt onderzoek en ondersteu-
ning voor dementiepatiënten en hun familie moge-
lijk gemaakt in Alzheimer Centrum Limburg.
De organisatie van dit muziekgala is in handen van 
Jacques Pustjens en Ger bisschops. Alle betrokken 
partijen, de artiesten en vrijwilligers doen dit geheel 
belangeloos. Daarmee steunen de gasten direct de 
onderzoeken van Alzheimer Centrum Limburg van 
het Maastricht UMC+. Onderzoek in Limburg vóór 
Limburgers.

verkoopadressen voor kaarten
Vrancken Herenmode: 
Kaplaan Goossensstraat 39 in echt

Wendy Jeans: Feurthstraat 30 in Susteren

Rijwielhuis Peter Fincken: 
Hoofdstraat 80 in Maasbracht

Staatsloterij-Rookwaren:
m. Aerts, St. Jorisstraat 1 in echt

U kunt uw kaarten ook bestellen door te mailen 
naar Jacques Pustjens: jh.pustjens@ziggo.nl. 
Of bel: (0475) 483616.

Vrijdag 4 april 2020, 20.00 uur
Royal Theater, Peyerstraat 47 in Echt



een dag uit Het leven van een 
wetenSCHapper
In deze blog kijkt u een dag mee over de schouder van een weten-
schapper. Dit keer met Jeroen Bruinsma, promovendus bij Alzhei-
mer Centrum Limburg. 

jeroen BruinSma, 
promovenduS Bij alZHeimer Centrum limBurg
In deze blog neem ik u mee naar Den Haag, de mooie stad achter de 
duinen. Daar bezocht ik eind oktober namelijk het 2-daagse Alzhei-
mer Europe congres. Onder het motto “Making valuable connections” 
ging ik met andere onderzoekers, beleidsmakers, zorgprofessionals en 
mensen met dementie en hun mantelzorgers in gesprek. Alzheimer 
Centrum Limburg was tijdens dit congres overigens goed vertegen-
woordigd en verzorgde 16 presentaties en 7 poster-presentaties. 

Een van de hoogtepunten vond ik de opening van het congres. Profes-
sor Marjolein de Vugt gaf namelijk een presentatie over online toepas-
singen voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdige toegang 
tot passende online ondersteuning blijkt effectief. De focus ligt de ko-
mende tijd dus op het beschikbaar maken van deze ondersteuning. 
Een voorbeeld daarvan is de online Partner in Balans cursus www.
partnerinbalans.nl waar ik zelf ook veel mee werk.

Zelf mocht ik ook presenteren, namelijk over de ervaringen van man-
telzorgers van mensen met Frontotemporale dementie (FTD). Ik ging 
tijdens mijn presentatie in gesprek met Hendrik-Jan van der Waal, er-
varingsdeskundige en voorzitter van FTD lotgenoten, www.ftdlotgeno-
ten.nl. We spraken over het groeiproces dat mantelzorgers doorlopen 
en het onbegrip waar ze vaak mee te maken krijgen. Een spannende 
maar vooral leerzame ervaring. Tijdens een volgende projectfase zal 
de online Partner in Balans cursus voor mantelzorgers verder worden 
toegespitst op FTD. Als mantelzorger kunt u daarover meedenken via 
ftd-onderzoek@maastrichtuniversity.nl.
U begrijpt dat ik terugkijk op een prikkelend en motiverend congres. 
tot volgend jaar alzheimer europe! 

9 deCemBer: teeke Zinge
met Beppie kraft 
en angelina meijer
Café Soiron aan het Vrijthof in Maastricht vormt maandagavond 9 december weer 
het decor voor het Teeke Zinge. Beppie Kraft en Angelina Meijer verzorgen onder de 
noemer ‘leedsjes vaan vreuger en noe’ een avondvullend programma vol meezin-
gers. Van liedjes uit grootmoeders tijd tot en met Maastrichtse klassiekers. Tussen 
de bedrijven door draagt Jan Janssen op zijn geheel eigen, humoristische wijze een 
Maastrichts Kerstverhaal voor.

Het Teeke Zinge wordt voor de achtste keer op rij gehouden en ook deze keer komt de 
opbrengst geheel ten goede aan Alzheimer onderzoekfonds Limburg. Beppie Kraft: “Als 
ambassadeur van Alzheimer onderzoekfonds Limburg wil ik graag het taboe rond demen-
tie doorbreken en meer aandacht vragen voor demente mensen en hun familie. Dat vind ik 
ontzettend belangrijk, want ik weet hoe verdrietig het is om het contact met iemand met 
dementie langzaam maar zeker te verliezen.”

Café Soiron is gelegen aan Vrijthof 18. Het muzikale programma start om 19.00 uur, in-
loop vanaf 18.40 uur. Kaartjes voor het Teeke Zinge kosten 19,50 per persoon, inclusief 
een drankje. Bestellen kan via mail p.snijders@hfl.nl of telefoonnummer (043) 4077 361. 



geef om dementie
uw Steun iS Zo welkom

Wist u dat 1 op de 5 mensen een vorm van de-
mentie krijgt? En dat de ziekte van Alzheimer de 
meest voorkomende is? Door de vergrijzing zal 
het aantal mensen dat aan dementie lijdt de ko-
mende decennia ruim verdubbelen. Een gegeven 
dat met name in Limburg een groot probleem kan 
worden.

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. Als u Alzheimer onderzoekfonds Limburg 
steunt, dan maakt u wetenschappelijk onderzoek 
in Limburg mogelijk waarmee we de kwaliteit van 
leven van zowel patiënten als hun naasten kunnen 
verbeteren. Er ligt een veelbelovend onderzoekspro-
gramma klaar dat direct verbetering kan brengen 
voor mensen met dementie en hun familie. Wilt 
u Alzheimer onderzoekfonds steunen? Dat kan op  
verschillende manieren.

periodiek schenken
Elke gift, klein of groot, is welkom. Schenken aan een 

goed doel heeft bovendien fiscale voordelen. Een pe-
riodieke schenking houdt in dat u het fonds voor een 
langere periode steunt, bijvoorbeeld met een vast 
bedrag per jaar. Meer informatie hierover vindt u op  
https://www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl/
periodiek-schenken

Steun ons als bedrijf
Uw bedrijf kan sponsor worden van Alzheimer  
onderzoekfonds Limburg of één van haar activitei-
ten. We kijken graag samen met u wat het best bij 
uw bedrijf past.

Start een actie
Steun Alzheimer onderzoekfonds Limburg door zelf 
in actie te komen! Organiseer een actie, zoals een 
fancy fair of een sponsorloop, om geld in te zame-
len. 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 maar donaties 
voor een goed doel te vragen? Een prachtig idee! 
Hiervoor kunt u de giftbox bestellen van Alzheimer 
onderzoekfonds Limburg. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Paula Snijders, via telefoon 06 5073 9831 of via e-
mail p.snijders@hfl.nl. 

U kunt uw zeer welkome gift overmaken naar 
NL72INGb 0005 073958; bIc INGbNL2A t.b.v.  
Alzheimer onderzoekfonds Limburg. 

Wij zijn er trots op dat onze collega Kay Deckers is genomi-
neerd voor de Young Outstanding Researcher Award van Alz-
heimer Nederland. Dit is een talentprijs voor de meest veelbe-
lovende onderzoeker op het gebied van dementie in Nederland.  
De winnaar zal een persoonsgebonden prijs ter waarde van 
€100.000, - krijgen uitgereikt. 
Kay is neuropsycholoog en epidemioloog bij Alzheimer Centrum 
Limburg. Hij richt zicht in zijn onderzoek op de relatie tussen 
leefstijlfactoren en de kans op het krijgen van dementie. Zijn 
persoonlijke missie is om risicoreductie van dementie een vast 
gespreksonderwerp te laten worden in de spreekkamer van de 

huisarts. Ook wilt hij onderwijsmateriaal gericht op risicoreductie 
van dementie ontwikkelen voor huidige en toekomstige zorg-
professionals. Kay geeft aan dat hij op deze manier graag wilt 
bijdragen aan een minder sterke toename van het toekomstig 
aantal mensen met dementie in Nederland. De winnaar van deze 
talentprijs wordt eind 2019 bekend gemaakt. Houd onze website 
in de gaten voor het laatste nieuws. 

Wilt u meer informatie over het verminderen van het  
risico op dementie? Neem dan contact op met Kay via  
mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl 

nominatie talentprijS voor onderZoeker kay deCkerS 



OnDERZOEKERS VAn ALZhEIMER CEnTRUM LIMBURg AAn hET WOORD

Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar zorggebruik en kwaliteit van leven van mensen met demen-
tie en mensen zonder dementie. In mijn proefschrift beschrijf ik een vijftal studies die als doel hadden om: 1) 
profielen van zorgbehoeften van mensen met dementie te identificeren, 2) de relatie tussen kwaliteit van leven, 
zorgkosten en ontijdige toegang tot formele zorg te onderzoeken, 3) en 4) zorggebruik van mensen met lichte 
cognitieve klachten en dementie in kaart te brengen en tot slot 5) de relatie tussen cognitie en kwaliteit van 
leven in mensen zonder dementie te onderzoeken. 
Iedere studie laat zogenaamde indicatoren voor mogelijke verbeteringen van de zorg zien, maar ook voor 
verder onderzoek. Zo laten resultaten onder andere zien dat een ontijdige toegang tot zorg kan leiden tot 
een lagere kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Hiermee wordt onder andere het belang van tijdige 
toegang tot zorg verder onderstreept.    

Niels Janssen heeft zijn proefschrift, getiteld “Patterns & pathways. Indicators for 
potential improvements of dementia care”, vrijdag 15 november jl. verdedigd. 

nielS janSSen
onderZoek: patternS & patHwayS. indiCatorS for 
potential improvementS of dementia Care

De meeste mensen met de ziekte van Alzheimer ontwikkelen neuropsychiatrische symptomen gedurende het 
ziekteproces – ook al voordat ze de diagnose dementie krijgen. Dit zijn veranderingen in de stemming en/of 
het gedrag, zoals somberheid en angst. Hoewel deze symptomen een belangrijk onderdeel van de ziekte zijn, 
is hun oorsprong nog altijd onduidelijk. Mogelijk zijn ze een uiting van onderliggende biologische kenmerken 
van de ziekte van Alzheimer, anderzijds kunnen ze een risico factor zijn voor de ontwikkeling van de ziekte 
van Alzheimer: een complex kip-ei vraagstuk. Met de onderzoeken beschreven in dit proefschrift hebben we 
geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen hierover. 

Zo hebben we eerdere studies bekeken over de relatie tussen biologische kenmerken van de ziekte van Alzhei-
mer en deze neuropsychiatrische symptomen. Daarnaast hebben we verschillende studies uitgevoerd om zelf 
deze relatie te onderzoeken. Wij hebben gevonden dat er een relatie is tussen de biologische kenmerken en 
verschillende neuropsychiatrische symptomen. Het is echter een complex vraagstuk waarbij meerdere factoren 
een rol spelen. Onze studies zijn een klein stukje van deze puzzel. 

Leonie Banning zal haar proefschrift, getiteld “Neuropsychiatrische symptomen 
en de ziekte van Alzheimer: associaties met biomarkers”, op vrijdag 20 december 
14.00 u in het openbaar verdedigen.

leonie Banning
onderZoek: neuropSyCHiatriSCHe Symptomen en 
de Ziekte van alZHeimer 



Colofon
de nieuwsbrief ‘Geef om dementie’ is een uitgave van 
Alzheimer onderzoekfonds Limburg. Alzheimer onder-
zoekfonds Limburg is een samenwerking van Alzheimer 
Centrum Limburg van het Maastricht UMC+ en Health 
Foundation Limburg.

alzheimer onderzoekfonds limburg
Gaetano martinolaan 85, 1e etage 6229 GS maastricht
T: 31 (0)43 4077 361
E: info@alzheimeronderzoekfondslimburg.nl 
I: www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl
rekeningnummer: NL72INGb 0005 0739 58

redactie: Jeroen bruinsma, Jos cortenraad, Irene Heger, 
Olin Janssen en Paula Snijders

eindredactie: Ellen van de Ven en Paula Snijders

Indien u deze nieuwsbrief liever digitaal of op een 
adres wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
info@alzheimeronderzoekfondslimburg.nl

nalaten aan een goed doel? 
vraag de BroCHure op
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Over-
weegt u dit ook? Door Alzheimer onderzoekfonds Limburg op te nemen 
in uw testament steunt u baanbrekend wetenschappelijk onderzoek van 
Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+. Dementie onder-
zoek dat wordt uitgevoerd in Limburg door de beste artsen, onderzoekers 
en wetenschappers. Wanneer u nalaat aan Alzheimer onderzoekfonds 
Limburg komt uw nalatenschap (legaat of erfstelling) volledig ten goede 
aan dit doel. Als ANBI-instelling zijn wij vrijgesteld van successierechten.
Wij informeren u graag vrijblijvend over ‘nalaten aan Alzheimer onder-
zoekfonds Limburg’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Snijders,  
via telefoon (043) 4077 361of via e-mail p.snijders@hfl.nl.  
Of kijk op www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl/nalaten 

‘Herinnering’ is de titel van 
een bundel mooie columns 
die publicist en voormalig 
mGL-journalist Jos Frusch 
schreef over zijn moeder, die 
aan dementie overleed. Op 
de achterflap van het boek 
schrijft Frusch: ‘Een boek 
over mijn moeder moest het 
worden. Over haar jeugd, 
haar jaren in de rolstoel, 
haar dood, haar dementie. 
Herkenbaar voor iedereen. 
En de opbrengst moest gaan 
naar Alzheimer onderzoek-

fonds Limburg. Meer wensen 
waren er niet… Ik beschouw 
dit boek als een sokkel voor 
haar, klein maar fijn. En als 
een manier om haar dood een 
plaats te geven in mijn leven.’

‘Herinnering’ is voor € 18,50 
te koop. U kunt het boek  
bestellen door een e-mail te 
sturen naar Paula Snijders van 
Alzheimer onderzoekfonds 
Limburg: p.snijders@hfl.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook. Het 
nummer is (043) 4077 361.

geef Het Boek ‘Herinnering’ Cadeau 
en Steun dementieonderZoek



ja, ik wil graag op de hoogte blijven van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie.

kaart
antwoord 
v o o r 
donatie

De heer/mevrouw           Voorletters

Straat           huisnummer

Postcode      Plaats

E-mail

IBAn-nummer     

Ten name van

Datum      handtekening

donateur gegevens

A. Met een bedrag van 
❏ 15 euro per maand
❏ 10 euro per maand
❏ 6 euro per maand

B. Met een bedrag van 
❏ …… euro per maand
❏ …….euro per kwartaal
❏ …….euro per jaar

Ik machtig Alzheimer onderzoekfonds Limburg om het bij A of B ingevulde bedrag van mijn rekening af te schrijven. Het bedrag wordt via een eenmalig SEPA machti-
ging van uw rekening afgeschreven. Incassatie gegevens: Alzheimer onderzoekfonds Limburg. Incassant ID: NL 98ZZZ410778930000. Het machtingskenmerk wordt 
u schriftelijk of er mail toegezonden. U kunt deze kaart in een enveloppe doen en terugsturen naar het vermelde antwoordadres. U heeft geen postzegel nodig. U kunt 
zich ook aanmelden via e-mail p.snijders@hfl.nl. We verzoeken u dan dezelfde gegevens te verstrekken als die bovenstaand gevraagd worden. 
Of kijk op www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl onder het kopje doneer online.

Met mijn bijdrage steun ik het wetenschappelijk  
onderzoek op het gebied van dementie in de  
provincie Limburg. 

ja, ik steun wetenschappelijk onderzoek en word graag donateur.



alZHeimer onderZoekfondS limBurg
antwoordnummer 1105
6200 vB maaStriCHt


