Echtgenote Ab Jansen (1933-2013) houdt warm
pleidooi voor Nederlandse Hersenbank
Gezond oud worden was jou niet gegeven, Het is de eerste zin van de rouwadvertentie van Ab Jansen. Ab Jansen leed aan de ziekte van Parkinson.
Een progressleve ziekte die verschillende gradaties kent, maar die onherroepelijk het verval van het menselijk lichaam inzet. Ondanks het verdriet,
wil zijn vrouw Irene Jansen - Dulter een warm pleidooi houden voor de
Nederlandse Hersenbank. Na zijn overlijden doneerde Ab Jansen zijn hersenen om onderzoek naar het ontstaan van de ziekte van Parkinson mogelijk
te maken. Irene Jansen - Dulter: "Het is een vreselijke rotziekte. lk gun het
werkelijk niemand."
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De Nederlandse Hersenbank (NHB) is een afdeling van het Nederlands
Hersenlnstituut en is gevestigd ln Amsterdam. Het Nederlands Hersen
instltuut is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederland
se Akademie van Wetenschappen (KNAW). De NHB verzamelt sinds 1985
hersenweefsel van overleden donoren met diverse neurologische en
psychiatrische aandoeningen, maar ook van gezonde donoren zonder
hersenaandoening. Net zoals de heer Jansen hebben deze mensen zieh
meestal bij leven al geregistreerd bij de NHB als hersendonor.
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