Benefietconcert

Programma

ten voordele van de onderzoeksgroep
Parkinson UGent

Welkomstwoord door de heer Jan Briers
Gouverneur van Oost-Vlaanderen
__

Zaterdag 17 november 2018 - 19.00u

Onderzoek naar de ziekte van Parkinson
Zit daar muziek in?
Prof.dr.Patrick Santens en zijn onderzoeksgroep
__

Miry concertzaal
Biezenkapelstraat 9
9000 Gent

PAUZE
__
Strijkersensemble Camerata Lysy (CH)
o.l.v. Oleg Kaskiv, viool
Pablo de Naveràn, cello
Ludwig Van Gijsegem, tenor
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975)
Twee stukken voor strijkoctet Op.11
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto voor cello in D gr.
PAUZE
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria uit cantate BWV 131-IV
Aria uit Weihnachtsoratorium BWV 248-IV
Aria uit Matthäus-Passion BWV 244-41
Peter Tchaikovsky (1840-1893)
Souvenir de Florence

Laat uw hart spreken
voor de ziekte van Parkinson
Steun het onderzoek met een milde gift op rekening van:
Vlaamse Parkinson Liga
IBAN BE68 0014 7822 5234 met vermelding
benefietconcert, 17 november 2018.
Giften vanaf 40 € kunnen genieten van een belastingvermindering van 45%, voor firma’s mits vermelding van het ondernemingsnummer en voor privé personen mits vermelding van
hun naam, adres en rijksregisternummer. Het fiscaal attest
wordt begin 2019 toegestuurd.

Concerttickets: 45€ incl. een drink
Tickets Gent
Sint Baafsplein 17, 9000 Gent
+32(0)9 225 01 01
www.ticketsgent.be
info@ticketsgent.be
Vanuit Brugge is er busvervoer mogelijk
naar Gent heen/terug: 10 euro
Vertrek: 17.45 u. stipt, parking aan de Magdalenastraat,
te St.-Andries (Sint Lodewijkscollege/Magdalenazaal)
Concert- en bustickets te verkrijgen bij
Boekhandel Raaklijn,
Kuiperstraat 1, 8000 Brugge, 050 33 67 20
Muziekhandel Rombaux,
Mallebergplaats 13, 8000 Brugge 050 33 25 75

Als u niet in de mogelijkheid bent om het benefietconcert bij te wonen maar toch
het onderzoek wil steunen dan kan u het bedrag storten op rek. van de Parkinsonliga
BE68 0014 7822 5234 met vermelding steun benefietconcert 17 november.

De ziekte van Parkinson is, na de ziekte van Alzheimer,
de tweede meest frequente neurodegeneratieve ziekte in de
wereld. In ons land alleen al worden meer dan 30.000 mensen door deze aandoening getroffen.
Alhoewel het een aandoening is die vooral bij ouderen
voorkomt, worden ook jongere mensen door de ziekte getroffen. In ongeveer een op tien gevallen beginnen de symptomen voor de leeftijd van 50 jaar.
De ziekte wordt vooral gekenmerkt door bewegings
veranderingen. Er treedt een vertraging en verarming van
de bewegingen op, en bij twee op de drie patiënten kan er
ook last zijn van beven. De symptomen zijn progressief en
in de loop van de aandoening treden steeds meer problemen op met het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals
schrijven, aankleden, stappen, eten en spreken.
Daarnaast zijn er ook niet-motorische veranderingen zoals
slaapstoornissen, depressiviteit en mentale problemen. Al
deze symptomen hebben een dramatische impact op het
leven van de zieke en zijn omgeving.

Een eerste lijn betreft het onderzoek naar de verandering
in de elektrische activiteit van de hersenen bij de ziekte van
Parkinson, met name tijdens de verwerking van geluid,
spraak en taal. Het doel is hier een beter inzicht te krijgen
in de communicatiestoornissen van parkinsonpatiënten.
Een tweede lijn is het onderzoek naar het verband tussen
ontstekingsprocessen in de darmwand en het ontstaan van de ziekte van Parkinson zelf. Vroeger onderzoek suggereert immers dat deze sterk met mekaar verbonden zijn. Mogelijk schuilt hier zelfs een potentiële
behandelingsstrategie voor de toekomst in.
Daarom hopen wij op uw steun voor het onderzoek, en danken u bij voorbaat voor uw hart voor
parkinson.
Prof. dr. Patrick Santens
Neurologie, UZ Gent

Camerata Lysy
wereldwijd een hart voor parkinson
De Camerata Lysy - genoemd naar de oprichter
Alberto Lysy (Buenos Aires 1935-Lausanne 2009),
een internationaal gelauwerde violist en muziekpedagoog
- bestaat uit strijkersvirtuozen uit de hele wereld;
het ensemble stamt uit de uitvoerende afdeling van de
“International Menuhin Music Academy” in Zwitserland.
Deze befaamde musici - waaronder meerdere
prestigieuze internationale muziekwedstrijden
wonnen - spelen zowel als solisten als leden van
een kamermuziekorkest. De Camerata Lysy treedt op
in de grote concertzalen van de VS, Europa,
Azië en Afrika. Het ensemble wordt overal door
de muziekcritici en - liefhebbers toegejuicht.

De behandeling is symptomatisch, en heeft dus geen effect
op het ontstaan of de progressie van de ziekte. Het is daarom van het allergrootste belang de oorzaken en de mechanismen aan de basis van de aandoening te ontrafelen. Het
onderzoek is de laatste jaren sterk gevorderd en er is dus
hoop op een doorbraak in de behandeling voor al deze patiënten en hun families.
Aan de UGent werken verschillende onderzoekers aan projecten die de kennis over de ziekte moeten verbeteren. Deze
onderzoekers kunnen in twee grote onderzoekslijnen worden ingedeeld.

Verantw. uitg.: A.M. Meire, Koolkerkesteenweg 50, 8340 Oostkerke-Damme

