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Dementie 

• Prevalentie en soorten 

• Diagnose:  
• psychologisch, sociaal en technisch onderzoek  

• Behandeling 

• Gedragsproblemen bij dementie 
• Medicatie 

• Palliatieve sedatie 

 

 



Dementie: bevolkingsstatistieken voor het 
Vlaamse Gewest 

Bron: be.STAT, peildatum 1/1/2015, schatting op basis van het EuroCoDe onderzoek (Hofman et al., 1991) 

Leeftijd: 30-59  60-64  65-69  70-74  75-79  80-84  85-89  90-94  95+  totaal 
 
Mannen 2.131  391  3.134  4.075  7.874  11.847  8.469  3.906  499  42.326 
Vrouwen 1.177  1.762  2.520  5.353  10.513  19.451  21.292  14.717  3.049  79.835 
 
Totaal  3.308  2.153  5.654  9.428  18.387  31.298  29.761  18.623  3.548  122.161 
 
      Waals Gewest (incl. D. gemeenschap)  62.571 
      Brussels Hoofdstedelijk Gewest  17.030 
      België     201.762 



Aantal personen met dementie in het 
Vlaamse Gewest 1995 -2060 

Bron: Jan Steyaert, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, 2016 



Dementie: de belangrijkste cijfers op een rij  

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (ca. 70%). 

 
In Vlaanderen hebben naar schatting 122.000 mensen dementie. 

 
Het aantal mensen met jongdementie (-65 jaar) varieert tussen 3000 en 12000. 

 

De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. 

 
Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. De kans op dementie neemt sterk 
toe met de leeftijd: 
 – Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie. 
 – Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie. 
 – Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie 

 
Bron: Jan Steyaert, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, 2016 



Dementie: de belangrijkste cijfers op een rij  

Er is een gat van ongeveer 1 jaar tussen de eerste symptomen van dementie en het melden 
ervan aan een vriend of de eigen partner. 

 

Pas 2 tot 3 jaar na de eerste tekenen wordt de diagnose gesteld door een arts. Bij 
jongdementie duurt dit nog eens dubbel zo lang. 

 

Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen (naasten die voor de zorg 
instaan en professionele hulpverleners) als het aantal mensen met dementie zelf. 

 

70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie 
en/of omgeving. 

Bron: Jan Steyaert, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, 2016 



Dementie – soorten in DSM 5 
 

– Ziekte van Alzheimer     
– Vasculaire ziekte  
– Frontotemporale lobaire degeneratie  3 -12% 
– Lewy body ziekte    
– Ziekte van Parkinson     
– Traumatische hersenbeschadiging  
– Middelen/medicatie gebruik  
– HIV besmetting      
– Prion ziekte  
– Ziekte van Huntington  
– Andere medische conditie  
– Meervoudige etiologie  
– Onbenoemd  

S. Stahl ea 



Alzheimer dementie 
Etiogenese: poligenetische aandoening. 

• Gedaalde cholinerge transmissie 

• Vorming van amyloïd plaques + intracellulaire neurofibrillaire knoopjes  
(door samenklitten tau-eiwitten) 

Symptomen:  

• Begin: Verminderd korte termijn geheugen  

• Evolutie:  
• Taalproblemen  

• Desoriëntatie 

• Gedragsproblemen 

 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685260/ 
https://futurism.com/some-alzheimers-patients-seem-to-be-resistant-to-memory-loss/ 

 
Gezond          Alzheimer 



Vasculaire dementie 

Diagnostische criteria: 

• Cognitieve achteruitgang  

• Voorgeschiedenis van CVA 
Aanwezigheid  van vasculair lijden 
op beeldvorming 

Symptomen: 

• Relatief intact geheugen mogelijk! 

• Heterogeen beeld Vooral ↓executieve 
 functies.  

 

Etiologie: 
Gedaalde bloedvoorziening 
Small vessel disease >>> Atherosclerose 

Multiple micro infarcten 
- ocale lacunaire ischemische infarcten  
- Diffuse witte stof lesies 
- Kleine hemorragieën   

MRI FLAIR https://link.springer.com/article/10.1007/BF00691704 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5264492/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3778669/ 



Frontotemporale dementie (ziekte van Pick) 

Etiogenese:  

In  20% van de gevallen is een genetische mutatie de oorzaak  

20% van jongdementie, typisch begin tussen 55 en 65 jaar, soms eerder 

Symptomen: 

• De gedragsvariant van fronto-temporale dementie begint met veranderingen in de 
sociale omgang, met verlies van aanvaardbaar gedrag en gedaalde impulscontrole.  

• Semantische dementie begint met het minder begrijpen van de betekenis van 
woorden. Dit leidt tot minder begrip van woorden. De spraak blijft vloeiend zonder 
grammaticale fouten. 

• Progressieve niet vloeiende afasie geeft toenemende moeilijkheden met spraak 
productie  

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685260/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Frontotemporal_dementia 



Lewy body dementie 

Etiogenese: niet erfelijk.  

• Vorming van Lewy bodies in de neuronen 

• Verlies van cholinerge neuronen      cognitieve achteruitgang 
Verlies van dopaminerge neuronen      parkinsonisme     overgevoeligheid aan neuroleptica 

 

Symptomen: 

• Begin: Verminderd werkgeheugen, planning en aandacht 

 Vb: Moeite met autorijden, verdwalen, problemen op het werk… 

• Evolutie: Visuele hallucinaties, vertraging, rigiditeit en dementie 
  

http://www.medscape.com/viewarticle/781562_6 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dementia_with_Lewy_bodies 

DAT scan 

NORMAAL LEWY BODY DEMENTIE 



Reversibele oorzaken van cognitieve 
achteruitgang 
• Delier 

• Depressie 

• Verslaving 

• Psychose 

• Subduraal hematoom (recent hoofdletsel en/of anticoagulantia) 

• Bijwerking van medicatie… 
• anticholinerge effecten 

• ‘oudere’ antihistaminica 
• antiparkinsonmiddelen 
• antipsychotica 
• sommige middelen tegen incontinentie of prostaathypertrofie 
• tricyclische antidepressiva (nortryptiline het minst)  

• benzodiazepines 

NHG-Standaard Dementie (derde herziening)Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, Luning-

Koster MN.. 



De weg naar dementie 

Normale veroudering: iedereen ervaart een lichte cognitieve achteruitgang 

• Stille fase: het brein 
verandert zonder 
meetbare symptomen 

• De persoon merkt 
veranderingen die 
niet detecteerbaar 
zijn tijdens testen  

• Stadium waarbij de 
patiënt dementie 
ervaart maar de arts 
niet 

Preklinisch 

• Cognitieve 
veranderingen maken 
de patiënt/de familie 
bezorgd 

• Een of meer 
cognitieve domeinen 
zijn significant 
aangetast 

• Bewaarde activiteit in 
het dagelijks leven 

MCI 

• De cognitieve 
toestand is zodanig 
aangetast dat het 
dagelijks leven 
gestoord is 

Dementie 

mild 

matig 

ernstiger 

ernstig 

Tijd (jaren) 
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Psychologisch onderzoek: MMSE 
 
• Goed instrument om cognitieve achteruitgang op te sporen, de ernst 

te constateren en het verloop in de tijd te bepalen 

• Duurt 5–10 minuten om af te nemen door getrainde personen  

• Onderzoekt 5 gebieden:  
• orientatie 
• korte termijngeheugen  

• onthouden 
• oproepen 

• aandacht  
• taal 

• Hoger opgeleiden met dementie scoren beter 

 



Normaal 27-30 

Mild 25-26 

Matig 17-24 

Ernstiger 10-16 
 

Ernstig <10 

Psychologisch onderzoek: MMSE 

Ernst van dementie volgens MMSE 

Population-based norms for the Mini-Mental State Examination by age and educational level. Crum RM1, Anthony JC, Bassett SS, 
Folstein MF.  JAMA. 1993 May 12;269(18):2386-91. 

Leeftijd 0-4 jaar 5-8 jaar 
 

9-12 
jaar 
 

>12 
jaar 
 

18-24 23 28 29 30 

35-39 23 27 29 30 

50-54 22 27 29 30 

70-74 21 26 28 29 

80-84 19 25 26 28 

MMSE-normen volgens leeftijd en opleidingsniveau   



Psychologisch onderzoek: klok teken test 

• Teken een klok met daarin de juiste cijfers 

• De tijd op de klok is 10 over 11 

• 5 punten te scoren: 
• 1 voor de cirkel 

• 1 voor de juiste volgorde van de uren 

• 1 voor de juiste plaats van de uren 

• 1 voor 2 wijzers 

• 1 voor de correcte tijd 



Sociaal onderzoek: beoordeling van de dementiesymptomen 

NHG-Standaard Dementie (derde herziening)Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, 

Luning-Koster MN.. 



Laboratoriumonderzoek: ter uitsluiting van somatische 
aandoeningen: 

 

• Hb, CRP, glucose, TSH en creatinine.  

• Vitamine B1, B6 (onvolwaardig dieet, alcoholabusus),  

• Vitamine B12 en foliumzuur (anemie, paresthesieën, ataxie)  

• Urine op infectie (delier) 

• Op indicatie: natrium en kalium (diuretica, braken/diarree) 

 

 

NHG-Standaard Dementie (derde herziening)Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, 

Luning-Koster MN.. 



Behandeling van alzheimerdementie 

=> Start een cholinesterase inhibitor bij patiënten met mild/ matige tot ernstigere 
dementie (MMSE 10-26). De keuze tussen donepezil, rivastigmine en galantamine 
gebeurt op basis van de kosten, de tolerantie en de ervaring van de arts gezien de 
vergelijkbare effectiviteit.  

=> Vitamine E (2000 IU /d.) wordt soms toegevoegd. Het effect wordt 
geneutraliseerd door memantine. 

=> Bij ernstigere  dementie (MMSE <17) kan memantine (10 mg 2x/d.) aan de 
cholinesterase inhibitor worden toegevoegd. Memantine wordt in monotherapie 
gegeven bij patiënten die  cholinesterase inhibitoren slecht verdragen of er geen 
enkele baat bij hebben. 

=> Bij ernstige dementie (MMSE <10), wordt alleen memantine gegeven omdat het 
mogelijk de ziekte een beetje afremt.  
Bij sommige patiënten is het te verdedigen om met alle medicatie te stoppen om 
de levenskwaliteit en het comfort te optimaliseren. 

 
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-dementia 



Piekfrequentie van gedragsproblemen bij 
voortschrijdende alzheimerdementie 

Jost BC, Grossberg GT. J Am Geriatr Soc. 1996; 44:1078-1081 

Maanden voor/ na de diagnose 
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Beleid bij probleemgedrag thuis 

Indien meerdere hulpverleners zijn betrokken: pleeg overleg. 
Bied de patiënt, afhankelijk van de oorzaak, niet-medicamenteuze 
interventies aan.  
Bied de mantelzorger voorlichting en extra ondersteuning aan. 
Behandel met psychofarmaca alleen bij acute psychose of agressie bij 
onvoldoende effect van niet-medicamenteuze interventies. 

• Risperidon 0,25 mg, 2 d.d. oraal; verhoog zo nodig om de andere 
dag, maximaal 2 mg/dag. 

• Haloperidol 0,5 mg, 1 d.d. oraal; verhoog zo nodig tot maximaal 2 
mg/dag in 1 tot 3 giften. 

Bouw de medicatie zo spoedig mogelijk af. 

NHG-Standaard Dementie (derde herziening)Moll van Charante E, Perry M, Vernooij-Dassen MJFJ, Boswijk DFR, Stoffels J, Achthoven L, Luning-

Koster MN.. 

Agitatie en agressie 

Wanen en hallucinaties 

Angst 

Depressieve symptomen 

Apathie 

Roepen 

Claimend gedrag en negativisme 

Ontremming (o.a. seksueel) 

Omkering van het dag- en nachtritme 

Decorumverlies, verzamelwoede, zwerven, 
overmatig oninvoelbaar lachen of huilen 



Niet medicamenteuze interventies 

 Thuisverpleging: wassen, medicatie klaarzetten, aan- 
en uitkleden… 

 Gezinshulp via mutualiteit of sociaal huis 
 Poetsdienst via mutualiteit of sociaal huis (of met 

dienstencheques) 
 Thuisoppas via mutualiteit  
 Zorg 24  
 Personen alarm systeem via gemeente, mutualiteit of 

sociaal huis 
 Dagcentra via sommige RVT 
 Geriatrisch dagziekenhuis 

Agitatie en agressie 

Wanen en hallucinaties 

Angst 

Depressieve symptomen 

Apathie 

Roepen 

Claimend gedrag en negativisme 

Ontremming (o.a. seksueel) 

Omkering van het dag- en nachtritme 

Decorumverlies, verzamelwoede, zwerven, 
overmatig oninvoelbaar lachen of huilen 



 
Medicatiebeleid bij probleemgedrag op ZE545 
 
 

Kan het probleemgedrag verklaard worden uit aanwezigheid van een delier? 

Kan het probleemgedrag verklaard worden vanuit aanwezigheid van een andere  

psychiatrische stoornis: 

 Vanuit een psychotische stoornis? 

  Vanuit een depressie? 

 Vanuit een angststoornis? 

 Vanuit een slaapstoornis? 

Kan het verklaard worden vanuit aanwezigheid van een persoonlijkheidstoornis? 

Kan het verklaard worden door pijn? 

 

Kan het probleemgedrag verklaard worden vanuit aanwezigheid van een dementie? 

 

Naar o.a. richtlijn van de NVVA  - ISBN 978-90-74785-06-8  ©Verenso, 2008 en 

https://www.uptodate.com/contents/management-of-neuropsychiatric-symptoms-of-dementia 

Agitatie en agressie 

Wanen en hallucinaties 

Angst 

Depressieve symptomen 

Apathie 

Roepen 

Claimend gedrag en negativisme 

Ontremming (o.a. seksueel) 

Omkering van het dag- en nachtritme 

Decorumverlies, verzamelwoede, zwerven, 
overmatig oninvoelbaar lachen of huilen 



 
Medicatiebeleid bij probleemgedrag op ZE545 
 
Antidepressiva 

 SSRI – Trazodone – Mirtazapine - Nortryptiline 

Anti-epileptica 

 Carbamazepine – Valproaat – Gabapentine – Lamotrigine - Pregabaline 

Antipsychotica 

 Atypische: Olanzapine - Risperidone – Quetiapine - Clozapine 

 Typische: Haloperidol – Clotiapine - Zuclopenthixol - Pipamperon 

Melatonine 

Methylfenidaat 

 

Benzodiazepinen 

Antihistaminica 

 

Naar o.a. richtlijn van de NVVA  - ISBN 978-90-74785-06-8  ©Verenso, 2008 en https://www.uptodate.com/contents/management-of-neuropsychiatric-symptoms-

of-dementia 

Agitatie en agressie 

Wanen en hallucinaties 

Angst 

Depressieve symptomen 

Apathie 

Roepen 

Claimend gedrag en negativisme 

Ontremming (o.a. seksueel) 

Omkering van het dag- en nachtritme 

Decorumverlies, verzamelwoede, zwerven, 
overmatig oninvoelbaar lachen of huilen 



Palliatieve sedatie: RASS schaal 

  +4  Strijdlustig oppositioneel/vijandig, gewelddadig, direct gevaar voor personeel 

  +3  Erg geagiteerd trekt aan of verwijderd katheter(s) of tube(s); agressief 

  +2  Geagiteerd regelmatig niet doelgerichte bewegingen, afwerende reacties 

  +1  Onrustig angstig maar bewegelijkheid is niet agressief krachtig. 

    0  Alert en kalm 

  -1   Slaperig niet volledig alert maar is in staat wakker te blijven (ogen open/ oogcontact) bij stemgeluid (> 10 seconden) 

  -2   Lichte sedatie kort wakker met oogcontact bij stemgeluid (< 10 seconden) 

  -3   Matige sedatie beweging of ogen open bij stemgeluid (geen oogcontact) 

  -4   Diepe sedatie geen reactie op stemgeluid, maar wel beweging en ogen open bij lichamelijke prikkeling 

  -5   Niet wekbaar geen reactie op stemgeluid of lichamelijke prikkeling 

 

=> Midazolam 50 mg/10ml spuitpomp schema 

Sessler, C. N., Gosnell, M. S., Grap, M. J., Brophy, G. M., O'Neal, P. V., Keane, K. A., Tesoro, E. P., & Elswick, R. K. (2002). The Richmond Agitation Sedation Scale: validity 
and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med, 166, 1338-1344.  


