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De ziekte van Parkinson, een motorische aandoening 

gekenmerkt door de progressieve celdood van de 

dopaminerge neuronen in de substantia nigra pars 

compacta, is de tweede meest voorkomende 

neurodegeneratieve aandoening na de ziekte van 

Alzheimer. Ten gevolge van de vergrijzing zal de 

incidentie van de ziekte van Parkinson toenemen in 

de komende jaren wat zich zal vertalen in een 

dramatische stijging van de kosten voor ons sociaal-

economisch systeem. De oorzaak van de 

dopaminerge celdood is tot op heden niet gekend 

waardoor de beschikbare therapieën voor de ziekte 

uitsluitend gericht zijn op het aanvullen van het 

tekort aan dopamine en geen invloed hebben op de 

onderliggende neurodegeneratie. In deze context 

wordt er binnen het onderzoek naar de ziekte van 

Parkinson momenteel veel aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van therapieën die in staat zijn het 

afsterven van de dopaminerge neuronen te 

voorkomen of te vertragen.  

 

In het doctoraatsproefschrift van Birgit Mertens 

worden twee strategieën die aanleiding kunnen 

geven tot nieuwe behandelingen voor de ziekte van 

Parkinson bestudeerd. Een eerste strategie omvat 

het verhogen van de expressie van ‘glial cell line-

derived neurotrophic factor’ in het striatum, een 

neurotrofe factor die de groei en overleving van 

dopaminerge neuronen bevordert. Daarnaast wordt 

ook de mogelijke rol van het renine angiotensine 

systeem in de ziekte van Parkinson verder 

onderzocht en bediscussieerd. Recent is immers 

duidelijk geworden dat dit systeem niet enkel een 

rol speelt in cardiovasculaire aandoeningen, maar 

mogelijk ook in andere ziektes met een 

inflammatoire component.   
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