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Definitie dementie

Dementie is een syndromale diagnose, 

een ziekte die bestaat uit een verzameling 

van ziekteverschijnselen (= symptomen).



Symptomen van dementie

• Cognitieve stoornissen

1. Stoornis in het geheugen, m.n. recente 

verleden en inprenting.

2. Stoornis in de oordeelsvorming.

3. Stoornis in de oriëntatie (tijd, plaats, persoon).

4. Stoornis in het taalgebruik.

5. Stoornis in het lichaamsbewustzijn.

6. Stoornis in het abstract denken.



Symptomen van dementie

• Affectieve stoornissen

1. Veranderingen in persoonlijkheid (bijv. 

verminderde impulscontrole).

2. Emotionele labiliteit.

3. Verwaarlozing van zichzelf.

4. Verlies van decorum.



Voorkomen van dementie

• Bij ouderen van 55 jaar en ouder komt 

dementie bij 6,3% van de mensen voor.

• Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op 

het krijgen van dementie. (> 95 dan 43%).



Verschillende vormen van 

dementie

• Alzheimer dementie (72%)

• Vasculaire dementie (16%)

• Frontotemporale dementie

• Lewy-body dementie

• Dementie bij ziekte van Parkinson (6%), 

ziekte van Huntington, ten gevolge van 

alcoholmisbruik, hersentumor of aids.



Op dementie gelijkende beelden

Deze kunnen voorkomen bij lichamelijke problemen zoals: 

1. tekort aan vitamine B12, foliumzuur of calcium

2. Diabetes mellitus

3. CVA

4. Hartfalen

5. Uitdroging

6. Bloedarmoede                                                   

7. Schildklierlijden

8. Long- of blaasontsteking

9. Volle blaas of obstipatie

10. Slechte nierfunctie

11. Stoornissen in het zien of gehoor

12. Depressie

13. Medicatie
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• De op dementie gelijkende beelden 

kunnen behandeld worden!

• Dementie kan niet genezen worden.

• Ook kunnen op dementie gelijkende 

beelden in combinatie voorkomen met 

dementie. Bij behandeling zal heb beeld 

verbeteren maar niet geheel genezen. 



Diagnose dementie

• ZIEKTE DIAGNOSTIEK en 

ZORGDIAGNOSTIEK

1. Anamnese en heteroanamnese

2. Zorgdiagnostiek en observatie

3. Lichamelijk onderzoek

4. Beperkt laboratoriumonderzoek



Anamnese en heteroanamnese

• Medische anamnese (navragen 

lichamelijke gebreken en klachten)

• Vragen n.a.v. het cognitief functioneren.

• Vragen n.a.v. het affectief functioneren 

(betreffende de persoonlijkheid en 

gedragsneurologische kenmerken).



vragen m.b.t. persoonlijkheid

• Verscherping of verandering van 
karaktertrekken.

• Verhoogde prikkelbaarheid

• Sneller in tranen dan voorheen

• Matte, sombere stemming

• Desinteresse in de dagelijkse dingen of in 
personen

• Verandering in het sociaal functioneren of 
in de manier van omgaan met anderen



• Ontremd, impulsief en 
onaangepast gedrag

• Veranderd eetgedrag zoals 
ontremming, schrikkerigheid 
en verandering van smaak

• Dwangmatig handelen

• Meer teruggetrokken en op 
zichzelf gericht dan voorheen

• Gebrek aan initiatief, apathie

• Waanachtige ideeën en/of 
hallucinaties



Gedragsneurologische kenmerken

• Verwaarlozing kleren 
en uiterlijk

• Afhankelijke houding 
(‘head turning sign’)

• Ontremd gedrag

• Imitatiegedrag                         

• Apathie, 
initiatiefverlies

• Perseveratie

• Confabulatie



• Gebrek aan ziekte-inzicht

• Neiging tot rationaliseren en bagatelliseren

• Achterdocht, wanen

• Hallucinaties

• Vocaal en motorisch stereotiep gedrag



Zorgdiagnostiek en observatie

• Zelfverzorging

• Mobiliteit

• Huishoudelijke werkzaamheden

• Gedragsproblemen



Dertien domeinen

1. Ziektebesef  en ziekte-inzicht

2. Veiligheid

3. Dagstructuur en bezigheden

4. Sociale contacten

5. Organisatie van en hulp bij het 

huishouden

6. ADL en bewegen



1. Voedingspatroon en middelengebruik

2. Medicijngebruik

3. Rust en onrust

4. Emotionele steun

5. Mantelzorg

6. Woonomgeving

7. Financiën



Lichamelijk onderzoek

Met name letten op:

• Long- en hartproblemen

• Volle blaas of obstipatie

• Vergrote schildklier

• Uitdroging

• Bloedarmoede

• Visus- en gehooronderzoek



Beperkt laboratoriumonderzoek

en

Zonodig aanvullend onderzoek

• Neuropsychologisch onderzoek

• Beeldvormend onderzoek

• EEG

• Liquoronderzoek



Behandeling van dementie

• Uitleg en informatie

• Behandeling van lichamelijke factoren 

• Aanpassing medicatiegebruik

• Belevingsgerichte zorg                

• Psychosociale begeleiding of behandeling

• Behandeling van psychische factoren met 

medicijnen

• Middelen en maatregelen



Antidementie middelen

1. Cholineesteraseremmers (rivastigmine en 
galatamine) Werkt op verbetering geheugen 
en ADL-functies, en werkt gunstig op gedrag 
als apathie en stemming.

2. Memantatine, zou progressie van dementie 
vertragen.

• Slechts bij een klein percentage van de 
patiënten geven deze middelen een positief 
resultaat en bij alle patiënten zijn er meerdere 
bijwerkingen (misselijkheid, braken, 
duizeligheid en maag-darmklachten, 
gewichtsverlies, hoofdpijn en valneiging)



Fasen in dementie

1. Bedreigde-ik fase

2. Verdwaalde-ik fase

3. Verborgen-ik fase

4. Verzonken-ik fase           
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Take home message

Vroege herkenning van dementie is belangrijk om 
de volgende redenen:

1. Weten waar je aan toe bent.

2. Behandeling van behandelbare oorzaken.

3. Nog tijd voor het nemen van beslissingen.

4. In contact komen met lotgenoten.

5. Mantelzorgers kunnen zich beter voor 
bereiden op de toekomst.

6. Door goed begrip van het ziektebeeld kan 
dementerende beter begeleid en verzorgd 
worden.


