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Belgische onderzoekers in de schijnwerpers

Recente belangrijke vorderingen van Belgische onderzoekers in het mechanisme van de ziekte van Parkinson, in
pijnperceptie en Charcot-Marie-Tooth neuropathie.

Parkinson: In het Institut de Duve van de UCLouvain heeft het team van Prof. Guido Bommer ontdekt dat het enzym
PARK7, waarvan bekend is dat het inactief is bij erfelijke Parkinsonpatiënten, de cellen beschermt tegen een giftig
tussenmetaboliet van de glycolyse (het geheel van metabolische afbraak- of verdwijningsreacties van glucose in een
levend organisme). Deze ontdekking legt een verband tussen cellen die beschadigd zijn door de afwezigheid van PARK7
en de ziekte van Parkinson (de erfelijke vorm ervan).

Pijnperceptie: Het team van onze Voorzitter, Pr. Laurence Ris (UMons) en dat van Pr. Eric Bellefroid van het
Instituut voor Neurowetenschappen van de ULB hebben aangetoond dat het gen Prdm12 de prikkelbaarheid
controleert van neuronen die gespecialiseerd zijn in pijnperceptie en dat het dus een doelwit vormt voor de
ontwikkeling van nieuwe pijnstillers.

Charcot-Marie-Tooth: Progressieve mitochondriale dysfunctie is een gemeenschappelijk pathologisch mechanisme in
de verschillende subtypes van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.Onderzoeksresultaten van de groep van Prof. Vincent
Timmerman (UAntwerpen), gebruik makend van stamcellen van patiënten, hebben gemeenschappelijke kenmerken
aangetoond in de motorneuronen van patiënten met verschillende subtypes van de ziekte van 
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Parkinson's disease protein PARK7 prevents metabolite and protein damage caused by a glycolytic metabolite by Isaac P. Heremans, Francesco Caligiore,
Isabelle Gerin, Marina Bury, Marilena Lutz, Julie Graff, Vincent Stroobant, Didier Vertommen, Aurelio A. Teleman, Emile Van Schaftingen, and Guido T.
Bommer in PNAS January 25, 2022 119 (4) e2111338119; https://doi.org/10.1073/pnas.2111338119
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Prdm12 modulates pain-related behavior by remodeling gene expression in mature nociceptors by Aurore Latragna, Alba Sabaté San José, Panagiotis
Tsimpos, Simon Vermeiren, Roberta Gualdani, Sampurna Chakrabarti, Gerard Callejo, Simon Desiderio, Orr Shomroni, Maren Sitte, Sadia Kricha, Maëlle
Luypaert, Benoit Vanhollebeke, Geoffroy Laumet, Gabriela Salinas, Ewan St John Smith, Laurence Ris, Eric J Bellefroid in Pain 2021 Dec 24. doi:
10.1097/j.pain.0000000000002536.

3 La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) est une maladie neurologique (neuropathie) héréditaire relativement fréquente (∼1 sur 2500) qui peut être
causée par des mutations (plus de 1.000 y ont été associées) sur plus de 100 gènes. La CMT est donc génétiquement hétérogène mais aussi
cliniquement. Une classification large et donc imparfaite en répertorie deux formes : CMT1 (dite démyelinisante) et CMT2 (dite axonale) avec des sous-
types intermédiaires.
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Verantwoordelijke redacteur: Roland Pochet, BBC board member, rue d'Egmont 11, 1000 Brussels

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/11/chan-school-event-seeks-way-forward-for-long-covid-patients/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Gazette%2020211122%20(1)
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/11/chan-school-event-seeks-way-forward-for-long-covid-patients/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Gazette%2020211122%20(1)
https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/11/chan-school-event-seeks-way-forward-for-long-covid-patients/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Gazette%2020211122%20(1)
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Charcot-Marie-Tooth (CMT) type 2 (verstoord axonaal transport en mitochondriale disfunctie). Het aanpakken van
deze onderliggende pathologische mechanismen zou de weg kunnen vrijmaken voor behandelingen die een grotere
groep CMT-patiënten kunnen helpen.
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COVID LONG (of PASC) en Chronische Vermoeidheid (of Myalgische
Encefalomyelitis): DEZELFDE STRIJD

2

6

7

Redox imbalance links COVID-19 and myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome by  Paul BD, Lemle MD, Komaroff AL, Snyder SH in Proc Natl Acad
Sci U S A. 2021 Aug 24;118(34):e2024358118. doi: 10.1073/pnas.2024358118.

8 Adénosine TriPhosphate, molécule indispensable pour la production d’énergie dans chaque cellule

4 Induced pluripotent stem cell-derived motor neurons of CMT type 2 patients reveal progressive mitochondrial dysfunction by Jonas Van Lent, Peter
Verstraelen, Bob Asselbergh, Elias Adriaenssens, Ligia Mateiu,Christophe Verbist, Vicky De Winter,Kristel Eggermont, Ludo Van Den Bosch, Winnok H De
Vos, Vincent Timmerman
Brain, Volume 144, Issue 8, August 2021, Pages 2471–2485, https://doi.org/10.1093/brain/awab226

5 Les experts ont proposé un nouveau terme pour désigner ce syndrome : les séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2 (PASC).

In een recent artikel  wordt bewijsmateriaal beschreven waaruit blijkt dat patiënten die aan Covid-Long lijden en
patiënten die aan chronische vermoeidheid lijden (er zijn er 2,5 miljoen in de VS) soortgelijke biologische afwijkingen
vertonen, d.w.z. REDOX,  onevenwichtigheid, systemische ontsteking met inbegrip van neuro-inflammatie,
verminderde ATP-productie  en een algemene toestand van hypometabolisme. Verder onderzoek naar de verbanden
tussen redoxonevenwichtigheid, ontsteking en energiemetabolisme bij COVID-Long en chronische vermoeidheid
(ME/CFS) moet leiden tot verbeterde diagnostiek en therapieën.
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Le stress oxydant se définit par un déséquilibre entre la production d’espèces radicalaires (ou réactives) de l’oxygène (ERO) et les capacités cellulaires
antioxydantes.
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Wat is het NOCEBO-effect?
De meeste bijwerkingen die na vaccinatie met COVID-19 zijn waargenomen, zijn te wijten aan het "nocebo-effect". Het
nocebo-effect is als de boosaardige tweelingbroer van het placebo-effect - het versterkt bijvoorbeeld de pijn als
iemand verwacht dat iets pijn zal doen. Onderzoekers ontdekten dat bij het COVID-vaccin het nocebo-effect
verantwoordelijk was voor 76% van de gewone bijwerkingen, zoals hoofdpijn en vermoeidheid, na de eerste dosis.
Artikel gepubliceerd op 18 januari 2022 door Julia Haas et al, Harvard Medical School, Boston.

Frequency of Adverse Events in the Placebo Arms of COVID-19 Vaccine Trials: A Systematic Review and Meta-analysis by Julia W Haas, Friederike L Bender, Sarah
Ballou, John M Kelley, Marcel Wilhelm, Franklin G Miller, Winfried Rief, Ted J Kaptchuk in JAMA Netw Open 2022 Jan 4;5(1):e2143955. doi:
10.1001/jamanetworkopen.2021.43955.

BBC en Brain Awareness WEEK 2022 14-20 maart

Verantwoordelijke redacteur: Roland Pochet, BBC board member, rue d'Egmont 11, 1000 Brussels

https://052ed37d-b351-47d9-a61c-1368b04db174.filesusr.com/ugd/5e315e_6f748fdd098b48b8ab780382d038c13e.pdf
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https://052ed37d-b351-47d9-a61c-1368b04db174.filesusr.com/ugd/5e315e_6f748fdd098b48b8ab780382d038c13e.pdf
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An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

In samenwerking met...
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Links:
https://www.sciences.be/member/scienceinfuse-uclouvain/

https://www.sciences.be/member/inforsciences-ulb/
https://www.sciences.be/member/rejouisciences-uliege/

https://www.sciences.be/member/mumons/
https://www.sciences.be/member/cdsunamur/

... en het Leuvense Herseninstituut

Verantwoordelijke redacteur: Roland Pochet, BBC board member, rue d'Egmont 11, 1000 Brussels

Gedetailleerde programma's zullen op onze WEB-pagina worden geplaatstWEB.

Onze lidverenigingen (wetenschappers en patiënten) worden uitgenodigd om tijdens deze week
een manifestatie te organiseren. De BBC kan u helpen door tot 1.000 euro bij te dragen aan de
organisatie van uw BAW-evenement. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
pochet.roland@ulb.be.

https://www.sciences.be/member/scienceinfuse-uclouvain/
https://www.sciences.be/member/inforsciences-ulb/
https://www.sciences.be/member/rejouisciences-uliege/
https://www.sciences.be/member/mumons/
https://www.sciences.be/member/cdsunamur/
https://www.kuleuven.be/brain-institute
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Autism Day - 2 april
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De 15e jaarlijkse Wereld Autisme Bewustwordingsdag vindt plaats op 2 april 2022.
Autisme Spectrum Stoornis of ASS is een ontwikkelingsstoornis die een aantal problemen oplevert voor een individu,
waaronder sociale, communicatie- en gedragsproblemen. Hoewel verschillende organisaties over de hele wereld
bijdragen aan de diagnose en behandeling van ASS, is het belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de stoornis.
De BBC, APEPA en ACTE nemen via hun Europese actie Care4Brain deel aan deze dag.

Erasmus+ biedt, met steun van de BBC, de aangesloten verenigingen de gelegenheid een aanvraag voor een nieuw
project in te dienen (deadline 23 maart). Neem (binnenkort) contact met ons op voor meer informatie.

De vereniging Can Cé-tu ?, een trouw lid van de BBC heeft de moeilijke beslissing genomen zich op te heffen.

Oproep voor BBC-leden om deel te nemen aan een Erasmus+ project

Nieuws van onze leden
LBI webinar: De lezing van Prof. Erik Thys, psychiater en kunstenaar, over het verband tussen creativiteit en
psychologische kwetsbaarheid, gegeven op 25 januari, kan online bekeken worden op https
://www.youtube.com/watch ?v=wWOrViE1ntk.

De Belgische Nationale Liga voor Multiple Sclerose organiseert op 10 maart een galaconcert in het
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het programma, het boekingsformulier en de prijzen zijn beschikbaar
op https://nl.braincouncil.be/copie-de-erasmus-1.

De Belgian Pain Society een prijs uit van 5.000 euro voor klinisch onderzoek in 2022. De uiterste datum
voor indiening is 27 april en de regels zijn beschikbaar op: https://www.belgianpainsociety.org/activities/Call-
for-application%3A-BPS-Award-2022?lang=nl.

La DMLA vierde de 100ste verjaardag van zijn voorzitter, Maître Bourguignon, op 23 januari.

Verantwoordelijke redacteur: Roland Pochet, BBC board member, rue d'Egmont 11, 1000 Brussels

https://www.youtube.com/watch?v=wWOrViE1ntk
https://nl.braincouncil.be/copie-de-erasmus-1
https://www.belgianpainsociety.org/activities/Call-for-application%3A-BPS-Award-2022?lang=nl
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Steun onze
acties I

BBC BANKREKENING: BE87 7512 0194 0094

Verantwoordelijke redacteur: Roland Pochet, BBC board member, rue d'Egmont 11, 1000 Brussels

Tegen 2021 had de BBC 27 patiëntenorganisaties en 24 wetenschappelijke genootschappen als volwaardige
leden en 21 farmaceutische bedrijven als partners. De volledige lijst is hier te lezen (https
://www.braincouncil.be/about).

De BBC is te vinden op de
volgende sociale

netwerken:

Samenstelling van het Uitvoerend Comité voor de periode 2021-2022
Voorzitter: Professor Laurence RIS

Secretaris-generaal: Professor Roland Pochet
Vice-voorzitters: Professor Chris Bervoets, Dr Gianni Franco, Baron

Charles van der Straten-Waillet
Penningmeester: Baron Charles van der Straten-Waillet

Secretaris: Mrs Lia Le Roy
 

https://www.linkedin.com/company/73779929/admin/
https://www.facebook.com/BelgianBrainCouncil
https://twitter.com/BelBrainCouncil
https://www.youtube.com/channel/UCVFu6Cf2m-D1cYmbiCz-U-g
https://www.instagram.com/belgianbraincouncil2005/
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27 april 

BPS Congress

Data om te onthouden

5-9 juli

28 maart

14 februari

ICNMD-International
Congress on

Muscular Diseases-
Brussels

Brain Awareness
WEEK

23 maart14-20 maart

Deadline for
Erasmus+

application

Care4Autism
BBC Erasmus+

meeting

Journée
Mondiale de
l’Epilepsie 

2 april

Journée
mondiale de

sensibilisation à
l’autisme

Belgian Pain
Society Award

5.000€ submission
deadline 

11 juni
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https://www.belgianpainsociety.org/bps-congress-2022?lang=fr
https://icnmd.org/
https://internationalepilepsyday.org/about/
https://internationalepilepsyday.org/about/

