
Goedgekeurd project ‘Herinneringen’: vroegtijdige diagnostiek ziekte van 

Alzheimer 
Interreg heeft midden december een positief besluit genomen over het Project ‘Herinneringen’. 

reMYND zal samenwerken in een consortium met partners ToxGenSolutions, Icometrix, KU Leuven, 

Maastricht University en UAantwerpen om een duurzame, inclusieve groei tussen Vlaanderen en Zuid-

Nederland te waarborgen. Het project kreeg een Interreg subsidie ter waarde van bijna € 800.000. 

Daarbovenop steunt de provincie Vlaams-Brabant het project met bijna € 150.000 in subsidies. 

 

 

Momenteel is de medische nood naar vroege en correcte diagnose en behandeling van de ziekte van 

Alzheimer hoog. Elke vooruitgang naar deze doelen zou de levenskwaliteit van de patiënten en hun 

familie sterk verbeteren alsook de daarmee gepaarde gezondheidskosten verlichten. Het project 

‘Herinneringen’ is gericht op een bijdrage te leveren aan deze ambitieuze vooruitzichten door nieuwe 

testen te ontwikkelen voor een vroege diagnose en progressie in patiënten. Dit zal tevens de 

ontwikkeling van nieuwe behandelingen faciliteren.  

 

Er wordt verwacht dat ‘Herinneringen’ een economische impact zal hebben op de grensregio 

Vlaanderen-Nederland, maar ook specifiek op de provincie Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant zijn 

meerdere spelers actief in neurodegeneratieve ziektes waaronder reMYND, Icometrix en KU Leuven. 

Mede dankzij dit project zal de expertise en gepaarde economische ontwikkeling verankerd blijven in 

Vlaams-Brabant. Daarnaast zal de verwachte biomarker data de muizenmodellen binnen reMYND 

valideren en tegelijk het interne medicijn onderzoek voor Alzheimer programma binnen reMYND 

ondersteunen. 

 

Partners, budget en looptijd 

Elke partner in het consortium – reMYND, ToxGenSolutions, Icometrix, KU Leuven, Maastricht 

University en UAntwerpen – is gevestigd in Vlaanderen en Zuid-Nederland en heeft een leidende 

positie in zijn onderzoeksveld. Het bundelen van de krachten en de daaruit voortvloeiende synergie 

zal een grote stimulans zijn voor innovaties. Het totale budget voor 'Herinneringen' bedraagt € 

2.476.613,03. Het project is gestart op 1 januari 2018 en loopt tot en met 31 december 2020. 

 

 

Met steun van: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Provincie Vlaams-Brabant 

(België) 

Andere sponsers: Vlaanderen Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO, België), Provincie 

Limburg (Nederland), Ministerie van Economisch Zaken (Nederland), Provincie Antwerpen (België) 

and 3Rs Management and Consulting ApS (Denemarken). 

 


