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• 16.5 miljoen Nederlanders; 2.5 miljoen hiervan is 65+ (15%)

• 10% van 65 plus: dementie 

250.000 Nederlanders met dementie

12.000 jong dementerenden

Leeftijd belangrijkste risicofactor:

• >65 jaar: 10%

• >80 jaar: 30%

• >90 jaar: 40%

Voorspelling 2050: 
Verdubbeling van aantal 
patiënten met dementie

Hoeveel mensen in Nederland hebben 
dementie? 





Voorspellingen 2008-2050



Dubbele vergrijzing (Grijze Golf)

1. We worden steeds ouder

2. Geboortegolf na 1945/Babyboom generatie



Hoe lang heeft 80jarige gemiddeld nog te leven? 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71874NED&D1=0-1&D2=a&D3=2&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71874NED&D1=0-1&D2=a&D3=2&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71874NED&D1=0-1&D2=a&D3=2&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71874NED&D1=0-1&D2=a&D3=2&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T


Dementie 



1. Progressieve cognitieve stoornissen op meer 
dan 1 gebied 

2. Interfererend met het dagelijkse leven 

3. Geen andere verklaring 
(lichamelijk/psychiatrische/medicatie)



1. Progressieve cognitieve stoornissen

- Geheugen
- Taal/spraak
- Oriëntatie
- Planning
- Overzicht houden
- Oordeelsvermogen
- Uitvoerende functies
- Handelen
- Beslissingen nemen
- Waarneming
- Gedrag

http://psychiatrie-nederland.nl/word/wp-content/uploads/2009/11/art_large_590990.jpg


2. Dagelijkse doen & laten verstoord: 

• (nieuwe) apparaten bedienen
• koken
• koffie zetten
• computer
• bridgen
• autorijden
• alleen boodschappen doen
• geld pinnen
• administratie doen
• postzaken zelf doen
• medicatie inname
• verjaardag vieren
• Etc

Problemen worden vaak 
meer zichtbaar bij 
onvoorziene situaties!



3. Geen andere verklaring

• Zoek uit

– Psychiatrisch verleden; depressie, schizofrenie etc

– Andere ziekten; schildklier, nier,- leverziekten, 
hersentumor

• Medicatie

• Vitamine tekort



Hoe te testen?

• Anamnese

• Heteroanamnese

• Lichamelijk onderzoek

• Bloedonderzoek: nier, lever, bloedgehalte, 
vitamines, schildklier

• Schalen 





Kloktekentest 



Katz 

Let op/maak onderscheid: 
Worden de problemen veroorzaakt 
door cognitieve problemen of door 
lichamelijke problemen? 

Let op/maak onderscheid: 
Zijn de problemen veranderd tov
eerder of heeft patiënt iets nooit 
gekund/gedaan?



Geheugenpoli 

• Onderzoeken op 1 dag: belasting wisselt

• evt verder onderzoek middels 

-MRI-hersenen 

-en/of NPO (na overleg psycholoog)

• Geriater: > 70 jr, meerdere ziektes

• Neuroloog: < 70 jr

• GGZ: gedrag(sproblemen)



Verschillende vormen van Dementie 

• > 60 vormen van dementie!

• Alzheimer (≈70%)

• Vasculaire dementie (15%)

• Parkinson dementie

• Lewy body dementie

• Frontotemporaal dementie (FTD)(Ziekte van Pick)

• Korsakoff

• Creutzfeld Jacob

• Huntington

• En nog vele witte raven!



Hoe maak je het onderscheid? 

• Profiel van cognitieve stoornissen

– Verschillende criteria per dementie

• Beloop in de tijd

• Hersenscan is ondersteunend

• Lumbaalpunctie is ondersteunend

Indien basale cognitieve testen onvoldoende 
opleveren, kan uitvoerig neuropsychologisch 

onderzoek worden verricht voor bepaling 
ernst en profiel van de cognitieve stoornissen



Verschil in beloop

Alzheimer
Vasculaire dementie

jaren



Alzheimer Beroerte 

Vasculaire dementie Korsakov 

normaal



Beloop 



Gedragsproblemen bij dementie

• Neuropsychiatrische verschijnselen

• BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms 
of Dementia

• Vaak grootste probleem voor mantelzorger!

• Bij velen aan het eind van de ziekte, echter 
vaak ook al eerder!



Signalen dementie



Medicatie bij dementie 

1. Anti-dementie-medicijnen

– Gericht op oorzaak/cognitie

– Remmen van de ziekte

2. Medicatie tegen gedragsproblemen

– Gericht op gevolgen

ALLERBELANGRIJKSTE: NIET MEDICAMENTEUZE INTERVENTIES!!!
Begeleiding mantelzorg, begeleiding patiënt, psychoeducatie
Pro actief beter dan reactief
Zorgcoordinatie, aanspreekpunt weten



vergeetachtigheid = dementie?

• Stress: onder stress kun je je minder goed concentreren en ben je afgeleid door 
zorgen.

• Alcohol: bij langdurig gebruik schadelijk effect. Tast je concentratievermogen aan, 
daardoor kun je makkelijker zaken vergeten. 

• Medicatie: kan je suf maken, daardoor ben je minder geconcentreerd 
• Ouderdom: alles gaat trager, als je trager bent kun je minder goed onthouden.
• Stemming: als iemand heel somber is of verdrietig, is men niet zo geïnteresseerd in 

dingen die om hen heen gebeuren. Als je die interesse niet hebt, kun je minder 
goed onthouden.

• Ziek zijn: dan komt afleiding door bijv. pijn of gedachten over de ziekte
• Slecht slapen en moeheid kan ook invloed hebben.
• Lichamelijke ziektes kunnen ook suffer maken, concentratie verminderen en dus 

vergeet je makkelijker.

Maar..., dit alles hoeft niet te betekenen dat je 
dementerend bent.



Verschil goedaardige vergeetachtigheid, 
MCI en dementie? 



Mild Cognitive Impairment

• klachten heeft over het geheugen of over een 
andere cognitieve functie. 

• afwijking in een van deze functies vastgesteld, 
maar er is (nog) geen sprake van dementie 

• Functioneren nagenoeg normaal in het 
dagelijks leven.

• Kan voorstadium zijn van Alzheimer

• 50% in 3 jaar tijd wordt dementie



Symptoomoverlap 

dementie
depressie

schizofrenie



Vroegdiagnostiek

Belangrijk
• behandeling bv depressie, lichamelijk lijden

• behandeling dementie 

• inventarisatie zorg

• duidelijkheid en zekerheid geven dus rust

• zelf dingen regelen

• info dus begrip en omgangsadviezen



Dus…

• Kennis

• Angst overwinnen

• “Niet-pluis”gevoel: doe er iets mee want..

Dementie, ook u ziet het!

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.infonu.nl/artikel-foto-upload/specials/68362-alles-over-dementie.jpg&imgrefurl=http://cst1991.infoteur.nl/specials/dementie.html&usg=__l1a6BWo_pGAwIPtSL4bviJ8bUl4=&h=197&w=197&sz=10&hl=nl&start=14&zoom=1&tbnid=4DCvbM-Fs6oycM:&tbnh=104&tbnw=104&ei=MH2cUaq-AvKY1AWwroCwAw&prev=/search?q=dementie&sa=N&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CEYQrQMwDQ


“niet pluis” folder



“niet pluis” folder 



Dank voor uw aandacht

Vragen?


