
 FONDATION CHARCOT STICHTING  - Stichting van openbaar nut 

 

 

200 onderzoekers en 6 000 000 euro voor het MS-onderzoek 

Al 30 jaar zamelt het Charcot Stichting fondsen in voor, en investeert zij in het wetenschappelijk 
onderzoek naar MS. Op 19 januari 2017 ontvangen 5 Belgische onderzoeksteams de totaalsom 
van 217 500 euro voor hun onderzoek in de strijd tegen Multiple Sclerose. Met dit bedrag 
afkomstig van donateurs komt de teller van de Charcot Stichting op 6 miljoen euro te staan.  
 
Trouw aan haar missie van openbaar nut op het gebied van het fundamentele en translationele 
onderzoek ondersteunde de Charcot Stichting reeds 200 onderzoekers en / of onderzoeksteams van 27 
prominente universitaire laboratoria*. Door hun innovatieve aanpak willen deze mannen en vrouwen 
bijdragen aan de vooruitgang in het onderzoek naar Multiple Sclerose.  
 
Dit jaar bestaat de Charcot Stichting 30 jaar en bevestigt zij opnieuw door de kwaliteit van de laureaten 
2017 en de kwaliteit van de onderzoeken haar unieke rol als financierder van essentieel wetenschappelijk 
onderzoek Multiple Sclerose in België. In België leiden meer dan 12 000 personen aan deze tot nu toe 
ongeneesbare neurologische aandoening. 
 
Wetenschappelijk onderzoek is topsport: geen sprint maar een uithoudingsrace 
 
*Laboratory of Experimental Hematology – U Antwerpen, Biolmaging Laboratory – U Antwerpen, In Vivo 

Cellular and Molecular Imaging Center – VUB, BIOMED – U Hasselt, Laboratorium voor Neuroimmunologie – 

KULeuven, GIGA Neurosciences – Université de Liège, Center for neurosciences – VUB, Nationaal Multiple 

Sclerose Centrum – Melsbroek, Departement Moleculair Biomedisch onderzoek- VIB/UGent, UZ Brussel, Groupe 

Belge d’Etude de la SEP, Service de Neurologie – UCL St Luc, Institute of Cellular Pathology – UCL, FASC Unit – 

VUB, Unité de pathogénie microbienne – UCL, Unité de médecine expérimentale – UCL, REVAL – U Hasselt, Rega 

Institute for Medical Research – KUL, Dienst Hematologie – U Antwerpen, Centre de Neurobiologie Cellullaire et 

Moléculaire – Université de Liège, Departement gezondheidszorg – provinciale Hogeschoool Limburg, Institut 

Christian De Duve de pathologie cellulaire – UCL, Farmaceitische Biotechnologie en Moleculaire Biologie – VUB, 

Center for Transgene Technology and gene therapy – KUL, Faculteit Bewegings-en Revalidatiewetenschappen – 

KUL, Dr Willems Instituut –  U Hasselt, Neuroanatomy Laboratory – Université de Liège 



Projecten ondersteund door de Charcot Stichting in 2017 

 

Neurobiologie en cognitie: 

Ms. Adeline Rinchon  

Prof Laurence Ris 

 

Dienst Neurowetenschappen – UMONS 

 

Onderzoek van de effecten van de bij EAE ontwikkelde zenuwontsteking op de 

synaptische plasticiteit van de hippocampus en op de cognitie - € 25.000 €  

Multiple sclerose (MS) is een neurologische aandoening van inflammatoire oorsprong 

die leidt tot de afbraak van myeline door het immuunsysteem. Naast de motorische en 

sensibele letsels zorgen deze ontstekingsreacties ook voor talrijke cognitieve 

stoornissen waarvan de mechanismen vandaag nog steeds niet gekend zijn. In dit 

project willen wij een beter inzicht verwerven in de effecten van de zenuwontsteking 

op de werking van de neuronale netwerken en de synaptische plasticiteit van de 

hippocampus dankzij een MS-model bij muizen, EAE. Onze aandacht gaat met name 

naar de langetermijneffecten van drie belangrijke ontstekingsfactoren: NFκB, de 

microglia en het inflammasoom. Dit onderzoek zou op deze manier kunnen bijdragen 

tot de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën met de bedoeling de 

cognitie en de levenskwaliteit van patiënten met neuroinflammatoire stoornissen te 

verbeteren. 

Neurochemie en neurobiologie: 

Dr. Tom Vanden Berghe 

Prof. Peter Vandenabeele 

 

Inflammation Research Center, VIB-Ugent 

Department of Biomedical Molecular Biology, 

Ghent University 

De studie van ferroptosis in Multiple Sclerose – € 44.500  

Multiple sclerosis is een aandoening van het centraal zenuwstelsel die wordt 

veroorzaakt door schade aan de isolatiehuls rond de uitlopers van de zenuwcellen. 

Recent werd een nieuw type van celdood ontdekt dat wordt veroorzaakt door een 

oxidatie van membranen. Ijzer speelt een belangrijke rol in het “roesten” van 

celmembranen, en deze vorm van celdood wordt daarom ferroptose genoemd. In de 

hersenen van MS-patiënten worden verhoogde ijzergehaltes waargenomen in 

beschadigde gebieden. Daarom willen wij met genetische en farmacologische 

methoden onderzoeken of ferroptose een rol speelt in muismodellen voor MS en 

nagaan of blokkering van ferroptose verbetering brengt. 

 

 

 



Neuroimmunologie: 

Prof. Dr. Nathalie Cools                               

Vaccin & Infectieziekteninstituut - Laboratorium 

voor Experimentele Hematologie – Universiteit 

Antwerpen - € 30.000 

Dr. Bieke Broux                                       

Biomedical Research Institute - Universiteit 

Hasselt - € 30.000 

 

Onderzoek naar de migratie-onderliggende mechanismen van dendritische cellen en 

regulerende T-cellen in multiple sclerose door het ophelderen van de dynamiek in het 

genexpressieprofiel met behulp van RNA-seq.  

Essentieel in het beschermen van de hersenen tegen ziekteveroorzakende organismen 

enerzijds en het ontstaan van ontstekingsreacties anderzijds is de controle van 

migratie en penetratie van witte bloedcellen in de hersenen. Maar wat zet witte 

bloedcellen ertoe aan om de hersenen binnen te dringen? In dit project slaan 

onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt de handen in 

elkaar om de onderliggende mechanismen die leiden tot de migratie van twee 

gespecialiseerde types witte bloedcellen, namelijk dendritische cellen en regulerende 

T-cellen, verder op te helderen. Dankzij de financiële ondersteuning van het Charcot 

onderzoeksfonds, zullen zij daarvoor de verschillen in genexpressie onderzoeken van 

migrerende cellen en niet-migrerende cellen, die van elkaar gescheiden worden in een 

door hen ontwikkeld bloed-hersenbarrière model, met behulp van RNA sequencing, 

een krachtige nieuwe technologie. Ultiem beogen zij zo interessante doelwitten te 

identificeren voor de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingen voor MS. 

 

Neurobiologie: 

Prof. Dr. Miguel D’haeseleer 
Department of Neurology - Universitair 

Ziekenhuis Brussel / Center for Neurosciences - 
VUB 
National Multiple Sclerose Center - Melsbroek 
Prof. Dr. Guy Nagels - UZ Brussel-VUB/NMSC 
Prof. Dr. Marie-B D’hooghe - UZ Brussel-VUB 
/NMSC Dr. Stéphanie Hostenbach - UZ 

Brussel-VUB 
Prof. Dr. Jacques De Keyser - UZ Brussel-VUB 

 

 

Kan verbetering van de hersendoorbloeding het ziekteproces van MS positief beïnvloeden? – 

€ 58.000  

 

Bij mensen met MS bestaat er een verminderde doorbloeding van de hersenen. In 

vorig onderzoek hebben we gevonden dat dit het gevolg lijkt te zijn van een 

verhoogde vrijstelling van een krachtige vasoconstrictieve stof, namelijk endotheline-

1, uit de astrocyten gelegen in de focale MS plaques. We hebben ook aangetoond dat 

we door het toedienen van een endotheline-1 antagonist de hersendoorbloeding op 

korte termijn konden herstellen. Er zijn aanwijzingen dat een chronisch verminderde 

hersendoorbloeding kan leiden tot achteruitgang van cognitieve functies, 

vermoeidheid en traag progressief afsterven van neuronen, welke allemaal elementen 



zijn die bij MS kunnen voorkomen en waarvoor nog geen behandeling bestaat. In dit 

project willen we nagaan of een meer langdurige behandeling met een endotheline-1 

antagonist deze processen bij mensen met MS kan verbeteren. 

 

Neurobiologie en neuropharmacologie: 
 
Dr. Anne des Rieux  
 

Louvain Drug Research Institute - Advanced Drug Delivery and 

Biomaterials - Université Catholique de Louvain 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van nanogeneesmiddelen om veelbelovende bioactieve moleculen te 

kunnen inzetten als therapie tegen multiple sclerose.  € 30.000 / 2 jaar 
 

In de strijd tegen multiple sclerose worden vaak tal van veelbelovende moleculen ontdekt 

maar hun therapeutische potentieel wordt echter vaak beperkt door een geringe 

accumulatie in het centrale zenuwstelsel. Dit project heeft daarom als doel nanodeeltjes te 

ontwikkelen die deze moleculen beschermen en ervoor zorgen dat ze kunnen worden 

afgeleverd aan de cellen die een rol spelen bij de remyelinisatie. Bovendien kunnen ze 

langs een niet-invasieve weg, zoals de neus, aan de patiënt worden toegediend.  

 

Subsidie toegekend door de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga: 

 

Neuroimmunologie: 
 

Dr. Guy Laureys 
Department of Neurology – UZ Gent 

 

Prof. Robrecht Raedt 

Laboratory of Clinical and Experimental 

Neurophysiology- UZ Gent 

 

Prof. Sarah Gerlo 

VIB Medical Biotechnology Center – UZ Gent 

 

Noradrenergic modulation of innate and adaptive immune responses: Role in 

pathogenesis and treatment of EAE.   € 41.400 

 

Er bestaan nog steeds belangrijke vraagtekens rond de oorzaak en optimale behandeling 

van MS. Centraal in het ontstaan van de ziekte staat ontsteking naast meer 

"degeneratieve" niet ontstekingsgebonden factoren. In ons onderzoek willen we nagaan 

hoe het stresshormoon noradrenaline deze twee elementen van de ziekte kan 

beinvloeden. Dit zullen we doen door bij proeven de aanmaak van noradrenaline door de 

hersenen te moduleren met verschillende technieken en te kijken hoe we zo de ziekte in 

een proefdiermodel kunnen beinvloeden. 
  

 

 



Jury van het Charcot Fonds 2017 

 Voor de Charcot Stichting: Prof. Christian Sindic (Voorzitter) 

 Voor de Belgische Studiegroep voor MS: Dr. Pierrette Seeldrayers (Voorzitster), Prof. 

Alex Michotte (VUB) , Dr Danny Decoo (AZ Alma).  

 Voor de Belgische Vereniging voor Neurologie: Prof. Alain Maertens de Noordhout 

(Secretaris generaal), Prof. Jacques De Keyser (UZ Brussel), Prof Guy Laureys (UZ 

Gent) 
 

Informatie: www.charcot-stichting.org – 02 426 49 30 

Perscontact: Ann Van Roy – ann.vanroy@fondation-charcot.org – 

02 426 49 30 / 0465 28 36 60. 

 

 

http://www.charcot-stichting.org/
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