
Dementie na de diagnose

1. Beloop en symptomen

2. De rol van het ziekenhuis na de diagnose

- Medicatie bij dementie

3. Samenwerking 1e lijn en ziekenhuis: vragen/opmerkingen



- Ziekte van Alzheimer

- Vasculaire dementie

- LBD/PPD

- FTD



Alzheimer





Wat gebeurt er in de hersenen bij de ziekte van 
Alzheimer?

https://www.youtube.com/watch?v=2eS5SmvhgIo

https://www.youtube.com/watch?v=2eS5SmvhgIo


CDR



Fase 0, MCI (CDR 0-0,5)

Er is een gevoel van onbehagen dat er iets niet goed is

Irritatie over dingen die worden vergeten

Er ontstaan problemen met het plannen

Dagelijks actief functioneren lukt nog goed



Fase 1 (CDR 0,5-1)

 Korte termijn geheugenverlies, daarna geleidelijk ook verlies van het lange 
termijn geheugen.

 Het denken verloopt trager.

 Het taalgebruik is minder goed.

 Het handelen verloopt trager.

 Er is een verminderd sociaal aanpassingsvermogen (= decorumverlies).

 Er is wel ziektebesef, maar geen ziekte-inzicht.

1e confrontatie

ontkenning identiteits-
crisis

boosheid/
conflicten



Fase 2 (CDR 1-2)

 De geheugenstoornissen worden steeds uitgebreider.

 Er wordt meer in het verleden geleefd.

 De oriëntatie raakt steeds meer verstoord.

 Er is meer motorische onrust, waarbij ook dwaalneigingen of omkering van het dag- en 
nachtritme kunnen optreden.

 De belangstelling neemt af en de belevingswereld wordt kleiner.

 De zelfstandigheid neemt af.

 De motoriek gaat zichtbaar achteruit en de bewegingen zijn niet meer doelgericht.

 De identiteitscrisis van het vorige stadium wordt nu identiteitsverwarring.

angst
onzekerheid

Controle verlies
paniek



Fase 3 (CDR 2-3)

- Intitiatiefverlies
- Toenemend verlies van begrip
- Afname mobiliteit en mogelijkheid tot handelen
- Geen doel, blik ongericht
- Verlies van taal
- Verlies van emoties (vooral boos of tevreden)
- Zintuigelijk contact



Fase 4 (CDR 3)

In het vierde en laatste stadium van dementie is er 
sprake van een verdere terugkeer naar de 
basisbehoeften. In deze fase is er enkel nog contact 
mogelijk via sensorische en motorische prikkels. De 
patiënt wordt volledig afhankelijk van anderen. 
Uiteindelijk zal hij bedlegerig of rolstoelgebonden
worden en overlijden.



Filmpje 6 min ontstaan alzheimer

https://www.youtube.com/watch?v=2eS5SmvhgIo

13 minuten, nog knippen, maar wel goede stukjes: https://www.youtube.com/watch?v=TId0Mr6EzjQ

https://www.youtube.com/watch?v=TId0Mr6EzjQ


De diagnose is gesteld, wat nu?



Hoe verder in het ziekenhuis?

- In ieder geval wordt besproken 

- diagnose
- zorgbehoefte/mantelzorgbelasting
- casemanager
- medicamenteuze opties
- autorijden

Maar… lange ochtend, veel informatie, veel emotie



Dementie medicatie

- Cholinesteraseremmers: rivastigmine, galantamine

- Indicatie: milde tot matige M. Alzheimer en LBD/PDD

- Niet geïndiceerd bij vasculaire dementie.

- Mengbeeld dementie: niet voldoende onderzocht



Werking rivastigmine

- Remt de afbraak van het enzym dat zorgt voor de afbraak van 
acetylcholine.

- Zorgt dus voor meer beschikbaarheid van acetylcholine.



Effecten van rivastigmine bij M.Alzheimer

- Effect bij 20% van de alzheimer patiënten.

- Lichte verbetering/minder snelle achteruitgang van cognitie.

- Lichte verbetering/minder snelle achteruitgang functioneren 
(ADL/IADL).

- Daardoor uitstel mogelijk van verpleeghuisopname.



Bij LBD/PDD

Bij PDD: gunstig effect op globaal functioneren, cognitie, 
gedragsproblemen en de ADL.

Bij LBD: gunstig effect op neuropsychiatrische symptomen

In de praktijk vooral goed effect op visuele hallucinaties.



Bijwerkingen

- Pleisters tov capsules iets milder bijwerkingen profiel

- Gastro-intestinaal
- Urineweginfectie
- Jeukklachten/huiduitslag
- Duizeligheid, hoofdpijn
- Centrale bijwerkingen (Levendig dromen, agitatie, verwarring, hallucinatie), 
- Spierkrampen
- Gewichtsverlies



Contra- indicatie

Maagulcera
Wegraking door bradycardie
Ernstig hartfalen of sick sinus syndroom
Ernstig astma of COPD
Aanwijzingen voor ondervoeding

ECG wordt altijd vooraf gemaakt



Rivastigmine poli

- Weloverwogen keuze. 
- Check overige medicatie, bv anticholinerge medicatie.
- Opbouwen medicatie: Te hanteren? Bijwerkingen?
- Na half jaar evaluatie: 

- Anamnese/heteroanamnese
- MMSE/MOCA
- ADL/IADL
- Mantelzorgbelasting
- Gewicht/pols/tensie



Wanneer stoppen?

- Bij ernstige bijwerkingen.
- Minimale therapeutische dosering (9,5 mg) wordt niet bereikt.
- Verslechtering binnen enkele maanden van cognitie en/of ADL.
- Slechte klinische conditie.
- Geen therapietrouw

- Altijd in overleg met patiënt/familie.
- Vaak blijft de vraag: wat zou de ziekteprogressie zijn zónder medicatie?



Placebo effect

Vertrouwen in de werking van het medicijn zowel bij patiënt als 
familie.



Vragen/opmerkingen/discussie

Samenwerking 
1e en 2e lijn

Overdracht

Knelpunten

Snelheid van 
handelen


