MS wordt Mystery Solved - Artsenkrant op pc - Artsenkrant.com

https://www.artsenkrant.com/magazine/ms-wordt-mystery-solved/a...

" MS wordt Mystery Solved
!
# Uit Artsenkrant van 18/06/2020 (/s/r/c/48173) 17/06/20 om 21:00 Bijgewerkt om 08:37

CD Muziek voor het goede doel, als uitlaatklep of als communicatiemiddel: met
het album Mystery Solved doet dr. Patrick Vanderdonckt het allemaal tegelijk.
Bovenal wil deze neuroloog met MS als subspecialisatie aandacht vragen voor
het onderzoek naar de oorzaken van MS en het helpen Dnancieren. De opbrengst
van het album Mystery Solved gaat dan ook naar de gelijknamige vzw.
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And now, ladies and gentlemen, we proudly present: cardioloog Tim Boussy, laatstejaars assistente
neurologie Griet Loret (allebei zang) en neuroloog Patrick Vanderdonckt (gitaar).

Van jongs af is Patrick Vanderdonckt bezeten door muziek. "Het begon op mijn 15de
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met gitaar", vertelt hij. "In de jaren 1970 werd ik geënthousiasmeerd door de muziek
van Santana, Deep Purple of Led Zeppelin. Later leerde ik ook jazzgitaar, basgitaar en
de drums bespelen. In de jaren 1980 deed de Atari-computer zijn intrede in de
muziekwereld en zo ontstond ook de fascinatie voor de digitale mogelijkheden en de
keyboards."
Met NFusion waarvan hij de bezieler is, is hij aan de derde cd toe. "Op dit album staan
14 nummers", vertelt Patrick. "Vijf jaar geleden ben ik eraan beginnen schrijven. Een
digitale basisstructuur werd in de loop der maanden aangevuld door professionele
muzikanten-vrienden die tracks inspeelden of zongen. Enkele maanden geleden
maakten we dan de de_nitieve mix." Die laat een puik geproducet resultaat horen van
wat we als het betere, ietwat funky, jazz-popwerk kunnen omschrijven dat op de beste
momenten aan Steely Dan herinnert.

Breintraining
De songs behandelen diverse thema's. Zo leidde de verkiezingsuitslag van 2016 in de
VS tot het schrijven van On s'est Trumpé. "Ik schreef ook een nummer over dementie,
naar aanleiding van een familielid dat door de ziekte werd getroffen. Of over religieus
terrorisme toen ik na een operatie aan mijn knie thuis zat en de aanslagen in Parijs
plaatsvonden."
"De titel voor de song die het album haar naam zou geven, werd mij aangereikt door
een patiënte' vervolgt dr. Vanderdonckt. "Met Mystery Solved alludeert ze natuurlijk op
Multipele Sclerose (MS). In de tekst hoor je onder meer een oproep van patiënten aan
de wetenschappers om te blijven zoeken naar de oorzaken van de ziekte tot het
mysterie opgelost is. De clip bij de song werd gemaakt door de jonge regisseur
Alexander Vanwaes die zelf ook MS heeft. Hij vroeg lotgenoten om zichzelf 15
seconden te _lmen terwijl ze iets doen wat ze heel belangrijk of leuk vinden." Zo komt
de clip heel dicht bij de leefwereld en de dromen van de MS-patiënt. Sommigen zie je
in de clip ook musiceren. "Dat is uiteraard een uitstekende activiteit. Muziek zorgt voor
emoties, visuele, auditieve en motorische prikkels wat het musiceren neurologisch
natuurlijk zeer complex en boeiend maakt."
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And now, ladies and gentlemen, we proudly present: cardioloog Tim Boussy, laatstejaars assistente
neurologie Griet Loret (allebei zang) en neuroloog Patrick Vanderdonckt (gitaar).

Deuren openen
De patiënten zijn niet te horen op het album, maar naast dr. Vanderdonckt die
werkzaam is in het AZ Groeninge in Kortrijk zijn er nog collega's die hun medewerking
verlenen. "Het titelnummer werd bijvoorbeeld ingezongen door Griet Loret, momenteel
UZ Gent, van wie het zangtalent mij niet ontsnapte toen ze vier jaar terug assistente
was bij neurologie in ons ziekenhuis. Ook dr. Tim Boussy, cardioloog, waarmee we
geregeld samen optreden met de AZ Groeninge-band, is een van de zangers op de cd.
Samen musiceren creëert een band en sloopt tegelijk ook muren."
En dat is nu net noodzakelijk om in het onderzoek naar de oorzaken van MS een
versnelling hoger te kunnen schakelen. "Zo won dit muzikale project al de sympathie
van prof. Gavin Giovannoni van de Queen Mary University of London, een autoriteit op
het vlak van MS-onderzoek. Hij is een keer in Kortrijk komen spreken en toen ik hem
even later het album Mystery Solved bezorgde, reageerde hij meteen enthousiast.
Bovendien ondersteunde hij ook het onderzoeksvoorstel dat ik had meegestuurd."

Mysterie opgelost?
"Ik had altijd gehoopt dat de oorzaak van MS zou ontrafeld zijn op het einde van mijn
carrière", besluit dr. Patrick Vanderdonckt. "We hebben nog vijf jaar tijd. Ik werk als
clinicus en zie veel patiënten. Die worden nu geholpen met degelijke therapieën en met
medicatie die de ziekte kan afremmen. Uiteraard is ook het basisonderzoek naar het
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ontstaan van MS heel belangrijk. Op dat vlak hoor ik op congressen bepaalde trends.
Zo is er een sterke aanwijzing dat het Epstein Barr virus dat klierkoorts veroorzaakt,
aan de basis van het ontstaan van MS zou kunnen liggen. Daar is dus zeker meer
onderzoek naar nodig. Het zou ook nuttig zijn om vooral in het geval van de zeldzame,
maar zeer agressieve tumefactieve MS, met gespecialiseerde labo's over de
landsgrenzen heen te werken. Neurologen zouden als ze dan zo'n casus hebben, bij
een biopsie het stukje hersenweefsel dat heel belangrijk onderzoeksmateriaal op kan
leveren, naar zo'n labo kunnen sturen. Zo kunnen ze beroep doen een veel ruimere
expertise. Dit allemaal in de hoop dat er sneller een doorbraak komt."

And now, ladies and gentlemen, we proudly present: cardioloog Tim Boussy, laatstejaars assistente
neurologie Griet Loret (allebei zang) en neuroloog Patrick Vanderdonckt (gitaar).

De opbrengst van het album Mystery Solved, van streaming of aankoop ervan (cd,
iTunes, Spotify, ...) gaat integraal naar de vzw mysterysolved.net
Clip: Mystery Solved https://www.youtube.com/watch?time_continue =9&
v=99p0cXm6WZo&feature=emb_title
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