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Soms lijkt het dat er wolken op je nederdalen die de wereld om je heen niet
alleen donker grijs maar als extraatje de wereld zo somber doen lijken dat je
daar eigenlijk niet in wil wonen. Dat gevoel groeit mee met het
voortschrijden van de dag, tot wel de avond toe.
Als je daar bij ook nog overladen wordt met negatieve berichten, ook uit
wolken maar dat zijn tegenwoordig Clouds. Die kunnen zomaar op je televisie
scherm, (bij mij kan dat) op je computer, op je smart Phone en iPad
verschijnen.
Een schrale troost maar wel werkelijkheid is natuurlijk dat je het zelf in die
Cloud gestopt hebt, dan wel een abonnement genomen hebt,
Zo bereikte mij een scala van inhoudelijk gelijke berichten dat zeer grote
farmaceutische bedrijven de verdere proeven met hoop gevende medicijnen
gaan stoppen omdat de gekozen ontwikkelingsweg toch niet de juiste blijkt te
zijn. Het gaat hier om de medicatie tegen de ziekte Alzheimer. Er zijn hoe
teleurstellend ook miljarden op een zij spoor.
Het zijn de bedrijven Astra Zeneca, Eli Lilly en eerder al Pfizer, één der
grootste bedrijven ter wereld.
Deze bedrijven hebben miljarden geïnvesteerd en moeten een paar zeer
grote stappen terug doen. Een kleine hoop dat er toch medicatie voor andere
doelen uit voort gekomen is.
Dit zijn wolken die als zeer verduisterend ons kunnen overkomen. Voor de
miljoenen mensen, getroffen door alzheimer of hun directe familie, een
tegenslag van en met enorme impact.
Als je dan bijna gelijktijdig met dit teleurstellend bericht verneemt dat er
onmiddellijk met nieuw elan gezocht gaat worden naar nieuwe wegen ter
bestrijding van alzheimer dan gloort er weer een wolkje hoop. Dus toch,
achter de wolken schijnt de zon.
Ik had geluk dat ik op die zelfde grijze donkere dag met die hemel tergende
Clouds, het magazine van de :”Hersen Stichting”, uit de brieven box op
diepte.
Mij weer bewust werd dat het , ook en vooral, bij de grote multinationals niet
alleen om alzheimer maar om nog vele andere hersen aandoeningen gaat.
Wij staan met deze tak van wetenschap nog aan een beginnend strijd- en tijd
perk.

Graag wil ik u deze strijd tegen vele door de hersenen veroorzaakte ziekten
onder de aandacht brengen. U kunt het werk van de stichting mede
ondersteunen door te beginnen de site van de stichting te bezoeken,
Te zien waar het allemaal om gaat en misschien ondersteunen.

www.hersenstichting.nl
Onze steun geeft eerstens hoop om de strijd tegen ziekten veroorzaakt door
hersen verstoringen voort te kunnen zetten.
Tweedens worden de patiënten en hun naasten verzekert van het weten en
gevoelen; Wij staan er niet alleen voor. “Non Solus”.
Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel

