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Teşhis

Bir kişiye demans (hafıza kaybı, bunama) tanısı 
konması kolay değildir.  Aile doktoru iyi bir 
araştırma sonrasında demans olduğuna kanaat 
getirirse, hastayı çoğunlukla bir uzmana gönderir. 
Uzman demansa sebep olan hastalığı belirleyebilir. 

• Teşhisin önemi
• Tanı için 10 neden
• Casemanagement (Vaka yönetimi)

Kişi demans semptomları ile görüşme saatine 
geldiğinde, aile doktoru ona bazı sorular sorar. 
Doktor belirtilerin hormonal dengesizlikler, 
vitamin eksikliği, yanlış ilaç kullanımı gibi fiziksel 
etkilerden veya depresyon gibi ruhsal etkilerden 
kaynaklanmadığından emin olmak ister. Bunun 
için kan ve idrar tahlilleri yaptırır.

Şikayetlerin dile getirilmesi
Şikayetleri iyi değerlendirebilmek için doktor kişi 
ile ilgilenen yakınlarıyla da görüşür, gözlemlenen 
hafıza ve konuşma bozukluklarını, davranışlardaki 
değişikliği bilmek ister. Buna heteroanamnese 
denir. Bu doktorun durumu daha iyi 
değerlendirmesine yardımcı olur. Doktor 
durumdan emin olmak için kişinin gidişatını bir 
süreliğine takip etme kararı alabilir. Böylelikle 
belirtilerin kalıcı ve gittikçe artan bir hal alıp 
almadığını araştırır. Şayet öyle ise, demans şüphesi 
kuvvetlidir.

Uzmanlar 
Aile doktoru demans tanısından şüpheleniyor ise, 
kişiyi çoğunlukla uzman bir kuruma gönderir. 
Burada uzmanlar tarafından nörolojik ve 
nöropsikolojik araştırma yapılır. Gerekirse ek 
araştırma, mesela MRI-scan ile tarama yapılır. 
Böylelikle demans tanısı onaylanır veya 
onaylanmaz. Demans teşhisi esnasında buna yol 
açan sebep belirlenir, mesela Alzheimer hastalığı. 

Kurumlar
Demans belirtilerinin araştırıldığı uzman kurumlar 
hangileridir: hafızapolikliniği (www.geheugenpoli.
com), (akademik) bir hastahanenin nöroloji 
bölümü, Riagg veya GGZ kurumunun yaşlılar 
bölümü, veya bir psikiatri merkezi. Bir uzman ile 
görüşmek için aile doktorunuz tarafından verilen 
referans bildirisi (yani, doorverwijzing) 
gerekmektedir.  

Vaktinde teşhis
Erken teşhis edilmesi önemlidir. Demans tanısı ne 
kadar erken belirlenirse, uygulanabilecek bir 
tedavi ile hastalığın ilerlemesi önlenebilir veya 
katlanabilir hale getirilmesinde yardımcı olunabilir. 
Teşhis aynı zamanda uzun bir zamandır süregelen 
belirsizliğe netlik getirir ve huzur verir. Vaktinde 
demans olduğunu bilen kişi geleceğini ilgilendiren 
işlerini ayarlayabilir. Sonra bu mümkün 
olamayacaktır.
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Casemanager (Vaka yöneticisi)
Hollanda’nın bir çok bölgesinde teşhis öncesinde 
veya sonrasında bir casemanager’dan (vaka 
yöneticisinden) işleri düzenlemek için yardım ve 
destek alınabilir. 
Ayrıca teşhis, mesela günlük tedavi, evde bakım 
hizmetleri gibi yardım imkanlarından 
faydalanmanız için önemlidir.    

Teşhisin önemi
Teşhisin konulması önem taşımaktadır. Sonuç 
huzur ve duruma netlik getirir. Demans teşhisinin 
vaktinde konulması tedavi ile hastalığın 
dengelenmesini, yavaşlatılmasını veya 
yatıştırılmasını mümkün kılar. Uzun süren bir 
belirsizlik sürecine son vermiş olur.

Erken teşhis
Teşhis ne kadar erken koyulursa o kadar iyidir. 
Belirsizliğe son verir, tüm taraflar için netliği sağlar. 
Tedavi başlatılabilir ve herkes geleceğe kendini 
hazırlayabilir. Ancak, yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki demans teşhisinin konulması 
ortalama 2,8 yıl sürebiliyor.

Ayarlayabileceğiniz hususlar
Demanslı olduğunu vaktinde bilen bir kişi bazı 
hususları bağımsız olarak kendisi halledebilir. 
Geleceği hakkındaki kararları kendisi alabilir, 
verebilir. Daha sonra bu gibi şeyler mümkün 
olamayacaktır. 
Aynı zamanda teşhis, ihtiyaç gereği günlük tedavi 
veya evde bakım hizmetleri gibi yardım ve destek 
alımını mümkün kılmaktadır.

Genç yaşlarda demansı vaktinde gözlemleme
65 yaşından daha genç insanlarda tanının 
yapılması ortalama 4 yılı bulabiliyor. Bu da aile 
doktorları, işyeri hekimleri ve psikologlar 
tarafından ekstra dikkat gerektirmektedir. Onlar 
için “genç yaşlarda demansı vaktinde gözlemleme” 
adlı bir broşür düzenlenmiştir.

Tanı için 10 neden
 Sıkça duyulan yorumdur: “Neden bir tanı (teşhis) 
yapılmasını istemeliyim? Hastalığın halen bir 
tedavisi yok ki?” Yine de tanının yapılması için 
sebepler bol.

1. Tanıma
Demans hala bir tabu (konuşulmayan konu). 
Teşhis (tanı) hastalığın tanınmasına yardımcı olur. 
Demans sıradan bir unutkanlık değil, çok ciddi bir 
hastalıktır. 250.000 demanslı kişiden 100.000’inde 
hala bir tanı konulmamıştır. Kendiniz ya da 
tanıdığınız birisi hakkında endişe duyuyorsanız, 
kısa bir test yapabilirsiniz. Bu testi Alzheimer 
Hollanda Vakfının “Demans mı?” adlı broşüründe 
bulabilirsiniz. Bu broşürü www.alzheimer-
nederland.nl veya 030 -6596900 telefondan temin 
edebilirsiniz.
  
2. Diğer hastalık olmadığından emin olma
Tanının vaktinde yapılması önemlidir, çünkü 
böylece belirtilerin başka bir sebebinin 
olmadığından emin olunur. Böylelikle uygun bir 
tedavi kullanılabilir. Örneğin, depresyon, stress, 
tiroid bozuklukları veya vitamin eksikliğinin bir 
sonucu olarak hafıza şikayetleri olabileceğini de 
düşünebiliriz.  
 
3. Tedavi
Alzheimer hastalığının yavaşlatılması için ilaçlar 
vardır. Demanslı olanların bir kısmı olumlu 
etkilerini, özellikle konsantrasyon ve konuşma 
yetisi üzerinde, görebilmekteler. Bunun yanı sıra 
bazı demans çeşitlerinde kan damarlarında hasar 
rol oynamaktadır. Yüksek tansiyon gibi altta yatan 
nedenler de bazen tedavi edilebilip, böylelikle 
kötüye giden durumun yavaşlatılması 
sağlanmaktadır.  

4. Yardım ve destek
Hastalığın başlarından itibaren yardım ve destek 
çok önemlidir. Bu nedenle yardım isteme 
cesaretini gösterin. Özellikle evdeki duruma 
katlanabilmek için bu önemlidir. Aile doktoru, 
demans casemanager ve belediyenizdeki Wmo-
loket’inden yardım isteyiniz. Demansa özel, günlük 
kreş (dagopvang), toplum merkezi 
(ontmoetingscentrum), evde ergoterapi, ziyaret ve 
bakıcı hizmeti (bezoek en oppas) gibi özel yardım 
mevcut. Evde temizlik ve kişisel bakım için yardım 
hizmetleri de (thuiszorg) alabilirsiniz.
       
5. Teşhis = rahatlama
(Her ne kadar şok edici olsa da) Teşhisin konulması 
hemen hemen her durumda belli bir rahatlamayı 
beraberinde getirmektedir. Neler oluyor 
konusunda oluşan belirsizlik, emin olamama çok 
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zor ve bazen ilişki içinde, aile veya yakın çevre ile 
gerginliklere yol açabilmektedir. Teşhis sayesinde 
bir çok soru ve sorunlara birdenbire mantıklı bir 
açıklama getirebilirsiniz. 
    
6. Kişisel danışmanlık
Casemanager, dementieconsulent, Dementel-
coach veya trajectbegeleider tarafından alacağınız 
kişisel danışmanlık sayesinde demanslı kişi ve 
yakınları olarak hastalık sürecinde ev ortamında 
oluşabilecek problemleri vaktinde gözlemlemiş ve 
çözümlemiş olursunuz. Aynı zamanda kişisel 
danışmanlık hastalık ile geçinmenizde, uygun 
hizmet arayıp bulmanızda ve (bakım evine alınma 
gibi) zor anlarınızda yanınızda bulunur, yardım 
eder. Ayrıca, zamanında bilgi ve destek almak bir 
kriz olasılığını azaltır.          

7. Bağımsız karar vermek
Zamanında teşhis konulan demanslı bir kişi sağlık, 
ikamet ve refahını içeren konularda kendi 
kararlarını alabilir/verebilir. Aynı şekilde vasiyet, 
istekler konusunda resmi talimat hazırlatabilir, 
vekil tayin edebilir.
   
8. Hastalık hakkında konuşmak
Demanslı insanlar hastalığın başlangıç safhasında 
kader arkadaşları diyebileceğimiz diğer 
demanslılarla konuşma ihtiyacı 
duyabilmektedirler. Çeşitli yerlerde, uzman bir kişi 
gözetiminde KOP-grupları olarak bilinen sohbet 
grupları mevcuttur.    

9. Önünüzdeki sürece hazırlanmak
Zamanında konulan teşhis sayesinde demanslı kişi 
ve yakınları gelecek sürece hazırlıklı 
girebilmektedirler. Demansın farklı türleri vardır. 
Türler hastalığın belirtileri, tedavisi ve yaklaşımı 
açısından farklılıklar gözetmektedir. Bunlar 
hakkında edinilebilecek bilgi sizi nelerin beklediği 
konusunda daha fazla açıklık getirir. Erken tanı, 
ihtiyacınız olduğunda istediğiniz yardıma 
kavuşmanızda epey zaman kazandırmış olur.   

10. Hastalık ile başa çıkmak
Teşhisi ne kadar erken bilirseniz, demanslı kişinin 
davranışları ve hastalığı ile o kadar iyi başa 
çıkabilmeyi öğrenebilirsiniz. Hastanın muhtemel 
(davranış) değişikliklerine birdenbire maruz 
kalmak yerine, daha iyi hazır olursunuz. Bu hem 
sizin, hem de demanslı yakınınız için faydalıdır.

Casemanagement  (Vaka yönetimi)
Bir casemanager (vaka yöneticisi) bağımsızdır ve 
demanslı kişi ve yakınlarına daimî eşlik eden 
uzmandır. Casemanager bilgi verir, eşlik eder, 
birlikte düşünür, öneride bulunur, bakımı düzenler 
ve gerekli seçimlerin yapılmasında kolaylık sağlar. 
Günlük yaşamda hastalık ve sonuçları ile başa 
çıkmak için yardımcı olur.

Casemanagers uzmanlık gerektiren belirli bir 
eğitim görmüştür. Dolayısı ile yoğun hastalık 
sürecinde demanslı hasta ve yakınlarına eşlik 
edebilmek için donanımlıdır. 

•  Kendiniz veya çevrenizden olan bir kişinin 
hafızası ya da davranış değişikliğinden dolayı 
endişe duyuyor ve ne yapacağınızı bilmiyor 
musunuz?

•  Durumdan aşırı yorulmuş, bunalmış ve uzman 
biri ile bu konuda konuşmak mı istiyorsunuz?

•  Eşinizin değişen davranışları sizi üzüyor ve bu 
konuda kişisel durumunuza dair tavsiye almak 
mı istiyorsunuz?

•  Yardım almak için gereken resmi 
düzenlemelerde destek mi almak istiyorsunuz?

Yukarıdaki sorularda kendinizi görüyorsanız, o 
zaman bir casemanager sizin için muhtemelen iyi 
bir destektir.

Casemanager (vaka yöneticisi) nedir?
 Bir casemanager demans hastalığı sürecinde size 
eşlik eden kişisel danışmandır. Danışmanlık farklı 
şekillerde yapılabilir. Sağlık bakım ve refah 
hizmetlerinin karışık ve zor olan yollarında, mesela 
indiciatiestelling (resmî değerlendirme göstergesi) 
başvurusunda, alınacak yardımın organizasyonu 
ve maliyet işleri gibi konularda, yolunuzu 
bulmakta yönlendirilirsiniz. Aynı zamanda 
duygusal destek alabilir, karşınızda iyi bir dinleyici 
kulak bulabilirsiniz. Bir casemanager yüksek 
eğitimli bir görevlidir (genellikle hemşire ya da 
sosyal alanda çalışanlardır). Bu görevliler için 
kullanılan bir çok terim vardır: casemanager (vaka 
yöneticisi), dementieconsulent (demans 
danışmanı), trajectbegeleider (danışman) veya 
persoonlijk begeleider (kişisel danışman). Bir 
casemanager sabit ve tanıdık bir yüzdür. 
Casemanager demans ile ilgili özel eğitim almış ve 
dolayısı ile demans sürecinde sıkça rastlanılan 
‘direnme veya yardımı kabul etmeme’ gibi 
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durumları iyi algılayabilmektedir. Casemanager’in 
desteği bakım ve yardım talebinize bağlıdır. 
Düzenli ziyaret saatlerinin yanı sıra telefon ile ve 
istek üzerine de casemanager’dan yardım, destek 
ve tavsiye alınabilir. 

Casemanager (vaka yöneticisi) kimin için var
Teşhis konulduktan itibaren hastanın bir bakım 
evine yerleştirilmesine veya ölümüne kadar olan 
süreçte bir casemanager’dan hizmet alabilirsiniz. 
Hatta Hollanda’nın bazı bölgelerinde demanstan 
şüphe edildiğinden itibaren bir casemanager’a 
başvurabiliyorsunuz. Casemanager hem hastanın 
kendisi için hem de yakınları için hizmet verir. Bu 
da casemanager’dan alınan desteği özel 
kılmaktadır. Demans sadece hastayı değil aynı 
zamanda hastanın yakınlarını ve çevresinide 
etkiler. Hasta yakınlarının durumu en az hastanın 
durumu kadar zordur. Suçluluk duygusu ve 
yorgun, bitkin düşme hissi istisna değil doğaldır, 
olasıdır. Hasta yakınlarının iyi desteklenmesi 
önemlidir, zira demanslı bir hastaya bakmak 
demek çoğunlukla 24 saat sürebilen ve devamlılık 
gerektiren bir bakımı sunmak demektir. Bu 
nedenle, yardım istemek bir zayıflık işareti değil, 
aksine uzun bir süre boyunca iyi bakabilmeyi 
mümkün kılmak demektir.

Maliyet
Casemanager’dan alınan destek genelde Sağlık 
Sigorta Kurumu (AWBZ veya Zorgverzekeringswet 
denilen Sağlık Sigorta Yasasından) ya da belediye 
ve bölgesel kurumlar tarafından karşılanmaktadır. 
Bazen bir miktar katkı istenmektedir. Bu destek 
imkanından faydalanabilmeniz için önce demans 
tanısının konulmuş olması veya CIZ-indicatie 
(sağlık göstergesi) gerekmektedir. 

Casemanager için başvuru
Casemanager’dan destek alabilmek için aile 
doktorunuzdan havale belgesi almanız gereklidir, 
bu Hollanda’nın bazı bölgelerinde geçerlidir. 
Casemanager hakkında bilgiyi aile doktorunuzdan, 
bir refah kurumundan ya da civarınızdaki 
Alzheimer Café/Theehuis’ten alabilirsiniz. 
Hollanda’da bir çok belediyede hizmet veren bir 
casemanager vardır, fakat bu her yerde yaygın 
değildir. Şu anda mevcut bakım ve diğer hizmet 
kurumları işbirliği yoluyla her yerde bir 
casemanager temin edilmesi için sıkı çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Casemanager ile tecrübeler
Demans hastaları ve yakınlarının bir 
casemanager’dan alınan destek konusundaki 
tecrübeleri ağırlıklı olarak olumlu. Çok işitilen 
görüşlerden biri: “Sonunda yanımda duran, beni 
anlayan, nelerle karşılaştığımı bilen biri var”. Diğer 
bir görüş ise: “Casemanager’ın yardımı olmadan 
eşimi bir günlük kreşe göndermek mümkün 
değildi, şimdi oraya gittiği için kendiside çok 
mutlu”.  Bir casemanager genellikle iyi bir dayanak 
olarak görülmekte. Özellikle hastalığın şiddeti, 
zorluğu gözönüne alındığında bizler, Alzheimer 
Hollanda Vakfı olarak, bu tür bir desteği almanızı 
can-ı gönülden öneririz.                


