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1. Mentale status onderzoek en MMSE
In de psychiatrie is er één onderzoek het
allerbelangrijkste, en dat het is mentale status
onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er aandacht
besteed aan de gevoelens, gedachten en het gedrag van
de patiënt. Het onderzoek wordt onderverdeeld in de
hieronder genoemde vier onderdelen. Verder wordt er bij
het psychiatrisch onderzoek een biografie afgenomen en
wordt de medische en psychiatrische voorgeschiedenis
uitgevraagd.
Eerste indrukken
Dit eerste onderdeel doet iedereen wel als zij iemand
ontmoeten, maar een psychiater probeert hier extra
bewust mee bezig te zijn. Er wordt bijvoorbeeld gekeken
naar hoe iemand eruit ziet, denk aan een onverzorgd
uiterlijk of dat iemand er een stuk ouder uitziet dan
hij/zij werkelijk is. Ook wordt er gekeken naar of de
patiënt bijvoorbeeld oogcontact maakt, bij sommige
aandoeningen, zoals autisme, kan dit afwezig zijn.
Cognitieve functies
Dit onderdeel is een overkoepelende term voor
het functioneren van de hersenen. Er wordt naar
verschillende domeinen gekeken, o.a. naar de aandacht
(kan je iemands aandacht trekken én vasthouden?), de
intelligentie, de oriëntatie (weet iemand waar hij is, wie
hij zelf is, en welke dag het vandaag is?), het denken
(vertelt iemand een duidelijk verhaal, of springt hij van
de hak op de tak?) en de waarneming. De waarneming
houdt in hoe de patiënt de wereld ervaart. Een voorbeeld
van een gestoorde waarneming is een hallucinatie. Bij
een hallucinatie ziet, hoort óf ruikt de patiënt iets wat er
in werkelijkheid niet is.
Affectieve functies
Hieronder valt de gevoelswereld van de patiënt. Er wordt
gesproken over de stemming en het affect. De stemming
is hoe de patiënt zich over het algemeen voelt, en het
affect is hoe de patiënt zich van het een op het andere
moment voelt. Je kunt je voorstellen dat de stemming
als het klimaat is, en het affect als het weer. Ook al kan
het heel de herfst regenen, dan kan er nog steeds een
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dag zijn dat de zon schijnt. Onder de affectieve functies
valt ook hoe het lichaam reageert op de psychische
gemoedsrust, bijvoorbeeld de verminderde eetlust en
libidoafname bij een depressieve stoornis. Als laatste
worden gedachten over de dood uitgevraagd bij dit
onderdeel (vindt de patiënt het leven het nog waard?
Heeft hij gedachten om zelfmoord te plegen?).
Conatieve functies
Onder dit onderdeel valt hoe de patiënt zijn spraak,
mimiek en gestiek zijn, deze onderdelen kunnen
vertraagd of geheel afwezig zijn, maar ook erg levendig
tot wel theatraal. Ook valt in dit onderdeel iemands
gedrag en motivatie. Een voorbeeld hiervan kan zijn
dat iemands gedrag ontremd is, waardoor diegene
ongepaste dingen zegt. dit komt vaker voor bij dementie.
MMSE (mini mental state examination)
Dit is een test die wordt afgenomen bij een vermoeden
van dementie of geheugenproblemen. De MMSE
zegt iets over iemands geheugen, taalvermogen en
concentratie. De MMSE bestaat in totaal uit 11 vragen,
voor elk goed beantwoorde vraag worden er punten
gerekend. De test geeft geen diagnose, maar kan
aangeven of er verder onderzoek naar het cognitief
functioneren noodzakelijk is. Het is een testje dat vrij
snel uit te voeren is. Het wordt dan ook vaak in de
praktijk gebruikt. Wel kan de test worden beïnvloed door
iemands leeftijd en opleidingsniveau.

2. Delier
Een delier is een toestand van acute verwardheid.
Hiervoor is er altijd een onderliggende somatische
oorzaak, bijvoorbeeld een lichamelijke ziekte,
geneesmiddelengebruik of gebruik/onttrekking van
verslavende middelen.
Symptomen
Het belangrijkste symptoom bij een delier is een
wisselend bewustzijn. Wat hierbij met name opvalt is
dat de patiënt moeite heeft om de aandacht vast te
houden, vast te houden en/of te verplaatsen. Naast de
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verstoorde aandacht kunnen ook de cognitieve functies
verstoord zijn. Zo kan er sprake zijn van desoriëntatie,
geheugenstoornissen en woordvindproblemen.
Ook stoornissen in de waarneming kunnen
voorkomen. Denk hier met name aan illusies en
hallucinaties. Een veelvoorkomend voorbeeld van
waarnemingsstoornissen bij patiënten met een delier is
het zien van beestjes of ongedierte die in de kamer van
de patiënt rondlopen of de aanwezigheid van vreemde
personen zonder dat anderen in de omgeving daar blijk
van geven.
De bovengenoemde symptomen zijn de kernsymptomen
van een delier. Daarnaast wordt er nog onderscheid
gemaakt tussen een hyperactief en hypoactief delier.
Bij een hyperactief delier is er vaak sprake van
psychomotorische agitatie. Dit kan zich bijvoorbeeld
uiten in plukgedrag (plukken aan de eigen kleren
bijvoorbeeld).
Bij een hypoactief delier is er eerder psychomotorische
remming en apathie.
Een ander opvallend symptoom is dat er een verstoring
is van het dag/nachtritme. Patiënten met een delier zijn
met name ’s nachts heel erg actief en onrustig, terwijl ze
overdag net veel slapen.
Tot slot komen er ook waanideeën voor, vaak is dat
een paranoïde waan. De patiënt vertrouwt de artsen
of zelfs familieleden niet en probeert infusen en
dergelijke uit te trekken. Er kan ook nog sprake zijn
van stemmingswisselingen waarbij iemand snel kan
overgaan van euforie naar bijvoorbeeld somberheid.
Epidemiologie
Het voorkomen van delier is erg leeftijdsafhankelijk. Het
komt veel vaker voor bij ouderen en ook bij mensen die
in het ziekenhuis opgenomen zijn komt een delier vaker
voor.
Risicofactoren
Binnen de psychiatrie wordt er hier onderscheid
gemaakt tussen predisponerende en precipiterende
factoren.
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Predisponerende factoren voor het krijgen van een
delier zijn: hogere leeftijd, reeds bestaande cognitieve
achteruitgang, slecht gehoor/ slechte visus, problemen
met activiteiten in het dagelijks leven en gebruik van
alcohol, opiaten of bepaalde medicatie.
Precipiterende factoren voor het krijgen van een delier
zijn: ontsteking/infectie, koorts, uitdroging, verstoorde
elektrolytenconcentraties in het bloed en gebruik of
onttrekking van geneesmiddelen, alcohol of drugs.
Behandeling
Het belangrijkste bij de behandeling van een delier is
het behandelen van de onderliggende oorzaak. Zoals
eerder al gezegd, is er altijd een lichamelijke oorzaak
voor het ontstaan van een delier. Als dit bijvoorbeeld
een urineweginfectie is, moet dus op de eerste plaats de
urineweginfectie behandeld worden. Daarnaast moet
ook de veiligheid van de patiënt worden gegarandeerd
en tot slot kan er ook symptomatische behandeling
plaatsvinden. Om de veiligheid van de patiënt te kunnen
waarborgen kunnen er dwang- en drangmaatregelen
worden toepast. Symptomatische behandeling kan
zowel medicamenteus als niet-medicamenteus.
Als medicamenteuze behandeling worden er
antipsychotica gegeven, behalve als het gaat om een
alcoholonttrekkingsdelier.

3. Ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie,
en komt van de verschillende vormen van dementie
het vaakst voor (60%). De ziekte van Alzheimer is
een progressieve aandoening waarbij degeneratie
(afname) van hersenweefsel optreedt. Deze geleidelijke
vermindering van hersencellen in belangrijke
hersengebieden, zorgt voor een aantal kenmerkende
symptomen:
Geheugenstoornissen: aanvankelijk in het
anterograad geheugen en later ook retrograad.
In moeilijke bewoording geeft dit aan dat recente
gebeurtenissen vaak als eerst verloren gaan, terwijl
herinneringen aan jaren daarvoor of zelfs de kindertijd
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vaak nog heel sterk aanwezig zijn. Aangezien de
hersendegeneratie al vroeg in de ziekte begint in het
hersengebied dat verantwoordelijk is voor geheugen,
zijn geheugenstoornissen een van de eerste symptomen
van Alzheimer.
Cognitieve achteruitgang: taalstoornissen (afasie),
stoornissen in de praktische vaardigheden (apraxie) en
stoornissen in de herkenning (agnosie) treden op.
Gedragsveranderingen
Andere psychiatrische symptomen zoals
prikkelbaarheid
Stemmingsstoornissen: 30 procent van de
Alzheimer patiënten ontwikkelen (een vorm van) een
depressie
Varianten
Er zijn 2 verschillende varianten:
Vroege variant (<60 jaar): taal- en praktische
stoornissen zijn hierbij al vroeg aanwezig.
Late variant: de eerste symptomen zijn altijd
geheugenproblemen; taalstoornissen en apraxie
ontbreken in ongeveer 40-60% van de gevallen.
Risicofactoren en genetische kwetsbaarheid
De ziekte van Alzheimer ontstaat door een samenspel
van verschillende risicofactoren (afbeelding 1):
Leeftijd: een oudere leeftijd is de belangrijkste
risicofactor.
Geslacht: het komt vaker voor bij oudere vrouwen
dan bij oudere mannen.
Opleidingsniveau: hoger opgeleiden hebben
meer cognitieve reserves (ze zijn beter in staat te
compenseren voor het verlies in hersenweefsel),
waardoor symptomen van dementie zich meestal pas
later manifesteren.
Ras: Afro-Amerikanen ontwikkelen vaker dementie
dan het Kaukasische ras.
Genetische oorzaken:
Vroege vorm Alzheimer: 60% is familiair. Er zijn 		
3 genen bekend rondom deze vroege vorm (APP-gen,
PSEN1-gen en PSEN2-gen).
Late vorm van Alzheimer: APOE-gen, welke sterk
in verband wordt gebracht met het optreden van
Alzheimer. Hier wordt echter nog volop onderzoek naar
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gedaan.
Overige risicofactoren: diabetes, hypertensie,
obesitas, roken, te weinig beweging en depressie.

Afbeelding 1: Risicofactoren ziekte van Alzheimer

Neurobiologie
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken
van de ziekte van Alzheimer. Er wordt gedacht dat 3
veranderingen in de hersenen met de ziekte te maken
hebben (afbeelding 2):
1.
Samenklontering van amyloid: het schadelijke
alzheimereiwit ‘amyloid’ stapelt zich op tussen
de zenuwcellen in de hersenen. Zo vormt het
zogenaamde ‘plaques’: een neerslag van eiwitten die
de communicatie tussen de hersencellen moeizamer
maakt. Deze neerslagen zien we vaak het eerst in het
gedeelte van de hersenen dat zorgt voor de aanmaak
van herinneringen.
2.
Tau eiwitkluwen: in de hersencellen ontstaat een
kluwen van een ander eiwit, de zogenaamde ‘tangles’.
Deze bestaan uit een ander schadelijk eiwit dat ‘tau’
wordt genoemd. Bij de ziekte van Alzheimer is het
tau-eiwit veranderd. Het is anders gevouwen. Door hun
afwijkende vorm zorgen deze eiwitten ervoor dat het
transport van voedingsstoffen door de cel niet goed
verloopt. Uiteindelijk sterft de cel hierdoor.
3.
Gliacellen: de hersenen bestaan naast zenuwcellen
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ook uit gliacellen. Deze ondersteunende cellen spelen
onder andere een rol in de afbraak van amyloid
eiwitten. Uit onderzoek blijkt dat deze cellen hierbij
soms overactief en agressief te werk gaan. Dit kan het
ziekteproces versnellen.
Daarnaast is er sprake van verlies van acetylcholine
producerende cellen, waardoor er een tekort is aan
acetylcholine.

Afbeelding 2: Pathofysiologie ziekte van Alzheimer

Aanvullend onderzoek
Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve
screeningstesten zoals MMSE en cognitieve schalen.
Ook beeldvorming en onderzoek van het hersenvocht
hoort bij het aanvullend onderzoek. Deze onderwerpen
worden elders in het boekje uitgebreid besproken.
Behandeling
1.
Anti-inflammatoire medicijnen: inflammatie gaat
vaak gepaard met Alzheimer en deze medicijnen grijpen
hierop in. Er wordt gesuggereerd dat bepaalde NSAID’s
(medicijnen zoals ibuprofen of diclofenac) het risico op
de ziekte verminderen omdat het Amyloïd-B gehalte in
de hersenen verlaagt wordt.
2.
Acetylcholinesteraseremers: medicijnen die de
beschikbaarheid van acetylcholine in de hersenen
verhogen, door remming van het enzym dat
acetylcholine afbreekt.
3.
Anti-amyloïd medicijnen.
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4. Lewy-body dementie
Lewy-body dementie is een vorm van dementie waarbij
er sprake is van ophoping van eiwitten, die zogenaamde
Lewy-lichaampjes (Engels: bodies) vormen in de
hersencellen. Deze lichaampjes verstoren het doorgeven
van de signalen in de hersencellen, waardoor er veel
verschillende problemen kunnen ontstaan.
Epidemiologie
Lewy-body dementie is na de ziekte van Alzheimer
vasculaire- en frontotemporale dementie waarschijnlijk
een van de meest voorkomende vormen van dementie.
Het is niet duidelijk hoe vaak de ziekte precies voorkomt,
maar het wordt geschat op ongeveer 30.000 patiënten
in Nederland. Het kan op verschillende leeftijden
voorkomen maar wordt meestal gezien bij patiënten
boven de 65 jaar. Over het algemeen wordt aangenomen
dat de ziekte vaker voorkomt bij mannen, maar zoals
eerder gezegd zijn er geen precieze cijfers bekend.
Neurobiologie
Ten grondslag aan dit ziektebeeld ligt het eiwit
alfa-synucleïne. Dit eiwit wordt bij iedereen in de
hersenen aangemaakt; het is namelijk cruciaal voor de
ontwikkeling van verschillende cognitieve functies, zoals
het geheugen en ruimtelijk inzicht. Het bevindt zich
vooral in de presynaptische zenuwuiteinden, waaruit
neurotransmitters worden afgegeven waardoor signalen
tussen de zenuwen worden doorgegeven en de normale
hersenfunctie wordt gewaarborgd. Daarnaast komt het
ook voor in andere organen als het hart en de spieren.
Alfa-synucleïne eiwitten kunnen zich in grotere
hoeveelheden ophopen tot onoplosbare complexen,
die Lewy-lichaampjes genoemd worden (afbeelding 3).
Door deze ophopingen kan een verstoring ontstaan in
de afgifte van neurotransmitters en het doorgeven van
signalen binnen de hersenen. Daarbij kan Lewy-body
dementie ontstaan, maar ook de ziekte van Parkinson
(door een verstoorde afgifte van dopamine) en
multisysteematrofie (door een verstoord signaalnetwerk
in de hersenen).

4

Gezondheidsuniversiteit 2019
Reeks 14 | Ik ben toch niet gek?!
De reden waarom de eiwitten bij sommige mensen
ophopen en bij anderen niet, is tot op heden nog
onduidelijk. Heel zelden komt een genetische mutatie
voor in het gen dat voor alfa-synucleïne codeert, maar
meestal is het onbekend waarom en hoe de ophopingen
ontstaan.

Afbeelding 3: Pathofysiologie ziekte van Alzheimer

Symptomen
Er zijn verschillende symptomen die kunnen passen bij
een Lewy-body dementie:
Visuele hallucinaties en wanen (zie
informatieboekje avond 1 hoofdstuk 5);
Fluctuaties (wisselingen in bewustzijn met
periodes van verwardheid, staren of overmatige
slaperigheid die minuten tot dagen kunnen duren);
Parkinsonisme (symptomen die passen bij
de ziekte van Parkinson als traagheid, stijfheid,
loopstoornissen en vallen);
REM-slaapstoornis (levendig dromen, schoppen,
slaan en roepen vaak al jaren aanwezig);
Gevoeligheid voor antipsychotica
(psychomotorische vertraging, verminderde interesse en
initiatief, emotionele onverschilligheid);
Houdingsinstabiliteit (wankel lopen, gemakkelijk
vallen);
Wegrakingen (zonder andere duidelijke
aanleiding);
Stoornissen van het autonome zenuwstelsel (lage
bloeddruk, obstipatie, urine-incontinentie);
Psychiatrische verschijnselen (zoals apathie en
depressie);
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Cognitieve problemen:
		
Allereerst met aandacht, alertheid en
ruimtelijk inzicht en oriëntatie en daarnaast ook
vergeetachtigheid, verdwalen en moeite met organisatie
en plannen.
Diagnostiek
Toch is het moeilijk om de diagnose te stellen, zeker
omdat de bovengenoemde symptomen veel overlap
hebben met andere ziektes en aandoeningen, zoals de
ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Een
belangrijk verschil is dat, ondanks dat het een vorm van
dementie is, het geheugen in eerste instantie intact
blijft, maar andere problemen op de voorgrond staan.
Daarnaast kunnen de ziektebeelden ook naast elkaar
bestaan, waardoor de waarschijnlijkheidsdiagnose
alleen door een neuroloog gesteld kan worden. Hierbij
kunnen verschillende aanvullende onderzoeken gedaan
worden, zoals beeldvorming of bloedonderzoek,
afhankelijk van de klachten waar patiënten zich mee
presenteren. Een definitieve diagnose kan vooralsnog
alleen bij een obductie gesteld worden door een
patholoog.
Behandeling
Er bestaat geen specifieke medicatie voor Lewy-body
dementie, mede door het wisselende beeld en de
onduidelijkheid over het ontstaan van de ziekte. De
verschillende symptomen kunnen soms wel worden
behandeld, zo wordt er vaak een middel voorgeschreven
ter ondersteuning van de REM-slaap (Clonazepam
of Melatonine) en worden cholinestereaseremmers
(Rivastigmine) geadviseerd ter ondersteuning van het
geheugen en aandacht en tegen hallucinaties en wanen.
Bij depressieve klachten kan een antidepressivum
gegeven worden.
Prognose
Omdat er grote verschillen bestaan tussen de vormen
waarin de ziekte voorkomt, is het ook niet eenduidig te
voorspellen hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. Het
is altijd progressief, waarbij er steeds meer fysieke en
psychische/cognitieve klachten ontstaan. De gemiddelde
overleving na diagnose is 5 tot 12 jaar.
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5. Vasculaire dementie
Vasculaire dementie (VaD) is na de ziekte van Alzheimer
de meest voorkomende vorm van dementie. Naar
schatting zijn er in Nederland 260.000 mensen met een
vorm van dementie; hiervan hebben ongeveer 15-20%
VaD. Bij 10 tot 20% van de dementiegevallen kan ook
sprake zijn van een mengbeelddementie in combinatie
met de ziekte van Alzheimer. VaD komt vaker voor bij
mannen en mensen ouder dan 85 jaar.
Ontstaan
VaD wordt veroorzaakt door een storing van de
doorbloeding van de hersenen. In de bloedvaten in
de hersenen treedt atherosclerose op, waardoor de
kans op infarcten groter wordt. Bij een infarct ontstaat
een verstopping in de slagader en krijgen bepaalde
hersencellen geen bloed meer en sterven af. Meestal
heeft de patiënt al hart- en vaatziekten voordat er
sprake is van dementie. Doordat het vaak om meerdere
infarcten gaat kan VaD ontstaan. VaD ontstaat plotseling
en wordt vaak gevolgd door nieuwe infarcten; hierdoor
wordt het ook wel multi-infarctdementie genoemd. VaD
kan ook veroorzaakt worden door een bloeding van een
slagader in de hersenen.

Afbeelding 4: Pathofysiologie vasculaire dementie

Symptomen
Een belangrijke aanwijzing voor een VaD is het
plotseling ontstaan van cognitieve achteruitgang na een
beroerte, gevolgd door meerdere infarcten en de daarbij
horende stapsgewijze achteruitgang (afbeelding 5). Door
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het afsterven van hersencellen kunnen er bij VaD ook
lichamelijke verschijnselen optreden, zoals verlamming,
gevoelsverlies, slikstoornissen en oncontroleerbaar
huilen of lachen. Gemiddeld is de levensverwachting
van een patiënt vijf jaar na het verschijnen van de eerste
symptomen. Vaak sterft de patiënt uiteindelijk aan een
beroerte of een infarct.

Afbeelding 5: Diagnose vasculaire dementie

Diagnostiek
Om de diagnose VaD te stellen zijn er in 1993 de NINDSAIREN-criteria opgesteld door het ‘National Institute
of Neurological Disorders and Stroke’ (NINDS), samen
met de Franse ‘Association Internationale pour la
Recherche et l’Enseignement en Neurosciences’ (AIREN).
De NINDS-AIREN beschrijven afwijkingen die aan de
hand van het lichamelijk onderzoek vastgesteld moeten
worden. Naast de bovengenoemde afwijkingen, als
slikstoornissen en verlamming, moet de patiënt ook
cognitief achteruitgang vertonen (afbeelding 5). Als
tweede moeten er ook afwijkingen worden aangetoond
op de scans van de hersenen (afbeelding 5). Om de
diagnose ‘vasculaire dementie’ te kunnen stellen moet
er zowel aan de criteria van het lichamelijk onderzoek en
scans voldaan worden.
Behandeling
VaD kan niet genezen worden. Wel kan de kans op
meerdere infarcten verminderd worden. De patiënt
zal hiervoor bloedverdunners krijgen, waardoor het
bloed minder snel stolt. Zoals eerder vermeld, hebben
patiënten met VaD vaak ook hart- en vaatziekten. De
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belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten
hangen samen met de kans op VaD. Hierdoor is het
belangrijk om de bloeddruk, cholesterol en suikers in het
bloed onder controle te houden.

6. Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie is een vorm van dementie
die meestal start op een wat jongere leeftijd en piekt op
een leeftijd tussen de 50 en 70 jaar. Bij frontotemporale
dementie zullen de hersencellen van de frontale kwab
(verantwoordelijk voor gedrag en emoties) en temporale
kwab (verantwoordelijk voor het begrijpen van taal)
verdwijnen. Hierdoor zullen deze hersengebieden
minder goed functioneren.

Afbeelding 6: Topografie van frontotemporale dementie

Oorzaken
In ongeveer 20% van de gevallen is de oorzaak van
frontotemporale dementie een genetische mutatie. Een
mutatie in het MAPT-gen of in het progranuline-gen
kunnen frontotemporale dementie veroorzaken. Het
MAPT-gen is een gen dat het tau-eiwit maakt. Dit is een
belangrijk onderdeel van het ‘skelet’ van een neuron.
Door een mutatie in het MAPT-gen zullen deze taueiwitten opstapelen en dit zou (op een nog onbekende
manier) leiden tot hersenbeschadiging. Een mutatie in
het progranuline-gen zorgt ervoor dat er een tekort is
van het progranuline eiwit en dit leidt tot hersenschade.
Symptomen
Kenmerkende symptomen van frontotemporale
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dementie zijn gedragsstoornissen, een vroege
achteruitgang in het sociaal functioneren, emotionele
vervlakking en dwangmatig gedrag. Frontotemporale
dementie is een vorm van dementie waarbij gedragsen/of taalstoornissen in het begin van de ziekte
meer op de voorgrond staan dan geheugenverlies. De
symptomen beginnen heel subtiel en worden langzaam
erger.
Er bestaan 3 subtypes van frontotemporale dementie:
de gedragsvariant, de primair progressieve afasie en
de semantische dementie. De gedragsvariant komt
het meest voor en kenmerkt zich door vroege gedragsen persoonlijkheidsveranderingen. Hierdoor kunnen
mensen gevoelloos of net ontremd worden. Andere
symptomen zijn emotionele labiliteit, dwangmatigheid
en weinig ziekte-inzicht. Deze symptomen uiten zich
bijvoorbeeld in het verminderen van het nemen van
initiatief waardoor iemand de hele dag op de bank zit
of in het minder empathisch zijn (de patiënt kan zich op
emotioneel gebied minder verplaatsen in een ander).
Bij de primair progressieve afasie is er sprake van een
niet-vloeiende afasie. Hierdoor gaat het formuleren en
het uitspreken van woorden moeizaam en wordt het
steeds moeilijker om die persoon te verstaan. Ondanks
de moeilijkheden met spreken, begrijpen deze mensen
wel nog wat de woorden betekenen en zijn ze zich
ervan bewust dat ze een taalstoornis hebben. Bij de
semantische dementie is het taalgebruik grammaticaal
correct, maar is de inhoud van de taal aangedaan.
Hierdoor gaat het vinden van woorden moeizaam en
zullen de woorden stilaan hun betekenis verliezen. Dit
uit zich in het gebruiken van omschrijvingen of minder
specifieke woorden (bijvoorbeeld dier in plaats van
hond).
Behandeling
Het is tot nu toe niet mogelijk om het ziekteverloop
van frontotemporale dementie te vertragen of te
stoppen. Met behulp van antipsychotica kunnen
de gedragsproblemen wel behandeld worden.
Deze medicijnen zullen echter alleen maar de
gedragssymptomen verminderen. Ze kunnen de
frontotemporale dementie dus niet vertragen of
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tegenhouden. Ook een goede regelmaat en dagstructuur
zijn belangrijk, omdat mensen met frontotemporale
dementie vaak geen overzicht meer hebben in
complexere situaties.

7. Beeldvorming bij dementie
De diagnose dementie wordt vooral gesteld aan de hand
van de kliniek (anamnese) en de MMSE (geheugentest).
Ook worden er verschillende beeldvormende technieken
gebruikt om de diagnose dementie te ondersteunen.
Hieronder zijn de drie belangrijkste technieken
uitgewerkt.
Computed tomografie (CT)
De oudste manier om in de hersenen te kijken is
Computer Tomografie (CT-scan). Bij deze scan worden
röntgenstralen en een computer gebruikt om plakje
voor plakje afbeeldingen van de hersenen te maken.
Door de röntgenstraling krijg je een zwart, grijs of wit
computerbeeld.
Wit = weefsel dat veel röntgenstraling absorbeert,
bijvoorbeeld bot
Zwart = weefsel dat weinig straling absorbeert,
bijvoorbeeld vloeistof
Je kunt CT-gegevens met een computer omzetten in een
3D-reconstructie van de hersenen.

Afbeelding 7: Normale CT-scan (links) en een CT-scan van een
Alzheimerpatiënt (rechts)

Bij de ziekte van Alzheimer zie je duidelijke atrofie
(afname van weefsel) in de hersenschors (‘grijze stof’
aan de buitenkant van de hersenen). Dit is ook zichtbaar
wanneer je een normale CT scan met een CT scan van
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een Alzheimer patiënt vergelijkt (afbeelding 7). Verder
valt bij onderstaande afbeelding op dat de ventrikels (de
zwarte holtes in het midden van de hersenen) vergroot
zijn, dit wordt ook wel hydrocephalus genoemd en is ook
een teken dat er vermindering van hersenweefsel heeft
opgetreden.
Magnetic resonance imaging (MRI)
Bij dementie wordt vooral de MRI- scan gebruikt.
Het voordeel van een MRI ten opzichte van een CT is
dat je verschillende weefsels beter van elkaar kunt
onderscheiden. Verder kun je kleinere afwijkingen
vaststellen (afbeelding 8).

Afbeelding 8: Normale MRI-scan (links) en een MRI-scan van een
Alzheimerpatiënt (rechts)

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, oftewel
magnetische resonantie scan. Met behulp van sterke
magneetvelden en radiogolven worden afbeeldingen
van het lichaam gemaakt. De patiënt komt in dit
magneetveld te liggen en dan worden er radiogolven
op het te onderzoeken lichaamsdeel gericht. Vervolgens
worden de radiogolven door waterstofatomen uit
verschillende weefsels weerkaatst. Dit heet resonantie.
Verschillende soorten lichaamscellen weerkaatsen
de radiogolven elk op een andere manier. Hierdoor
ontstaat er een patroon aan signalen. De computer zet
deze signalen om in afbeeldingen. Bij een hersenziekte
ziet men vaak een duidelijk afwijkend patroon. Dit
komt omdat op de aangedane plek vaak water wordt
vastgehouden. Dit geeft een sterk contrast op de MRI
met het gezonde hersenweefsel eromheen.
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Naast de ziekte van Alzheimer, kun je natuurlijk ook
andere vormen van dementie bij een MRI bekijken.
Bij vasculaire dementie, waar door verminderde
bloedvoorziening op verschillende kleine plekken
in de hersenen schade optreedt, zie je op een scan
grijze vlekjes, dit zijn laesies in de witte stof. Bij
frontotemporale dementie zie je voornamelijk atrofie
aan de voorkant van de hersenen.
Positron emissie tomografie (PET)
Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) maakt
afbeeldingen in kleur van hersenactiviteit na het
inspuiten van kleine hoeveelheden radioactieve
markeerstoffen. Een PET-scan kan de werking van een
orgaan duidelijk maken. Dit kunnen MRI en CT niet.
PET-onderzoek geeft informatie over de stofwisseling op
een bepaalde plek in het lichaam. Een PET-camera vangt
de straling van radioactieve stoffen op en de computer
kijkt hoe deze stoffen zich in het lichaam verspreiden.
Zo kun je afwijkingen van de normale stofwisseling
zien. In de hersenen kun je de hersenactiviteit zo goed
vastleggen.
Op een PET-scan is het: hoe roder de kleur, hoe meer
activiteit en hoe paarser, hoe minder activiteit. Je ziet bij
de ziekte van Alzheimer dat er vooral aan de buitenkant
van de hersenen weinig activiteit is. Dit komt doordat
daar gewoonweg minder hersenweefsel is dan bij een
gezond persoon. Bij frontotemporale dementie is er
alleen weinig activiteit (door weefselafname) aan de
voorkant van de hersenen (afbeelding 9).
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8. Zorgsysteem rondom dementie
Door de cognitieve achteruitgang die bij dementie
ontstaat, is iemand vaak hulpbehoevend. Zaken zoals
aankleden en jezelf verzorgen lukken in een verder
stadium van dementie niet meer, omdat mensen
vergeten hoe ze deze handelingen moeten uitvoeren.
De zorg voor iemand met dementie kan op verschillende
manieren geregeld worden.
Mantelzorg
De eerste zorg die geleverd wordt, is vaak in de vorm
van mantelzorg. Hierbij zorgt een naaste voor degene
met dementie. Deze zorg wordt vooral geleverd in de
eerste fase van het ziekteproces, wanneer iemand nog
thuis woont. De patiënt kan dan nog wat dingen zelf
en heeft vooral ondersteuning nodig. Denk hierbij aan
boodschappen doen, koken en helpen met aankleden.
Dit is vaak een zware taak en kan tot overbelasting
zorgen bij de naasten, zowel fysiek als emotioneel.
Naast dat de verzorging zelf zwaar kan zijn, zien de
mantelzorgers hun naaste namelijk ook veranderen en
maken zij zich zorgen. Een mogelijke oplossing hiervoor
kan dagopvang zijn. Degene met dementie krijgt
dan namelijk structuur en invulling van de dag en de
mantelzorger heeft een moment voor zichzelf. Echter
vinden mantelzorgers het vaak moeilijk om de hulp uit
handen te geven, omdat zij het gevoel kunnen krijgen
dat ze falen in het bieden van de zorg aan hun naaste.
Naast mantelzorg zijn er andere vormen van hulp
mogelijk, waaronder hulp van de thuiszorg of
wijkverpleging. Daarnaast kan een huisarts of specialist
ouderengeneeskunde een doorverwijzing geven
voor extra hulp, bijvoorbeeld een casemanager. Een
casemanager helpt mensen met dementie die thuis
wonen. Daarnaast geeft de casemanager advies,
informatie en ondersteuning en stelt hij vast wat de
patiënt én mantelzorger nodig hebben aan zorg. Samen
met de huisarts stelt hij/zij een zorgplan op.

Afbeelding 9: Normale PET-scan (links), PET-scan van een
Alzheimerpatiënt (midden) en PET-scan van een patiënt met
frontotemporale dementie (rechts).
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Intramurale zorg
In een later stadium van dementie is mantelzorg vaak
niet meer mogelijk. De patiënt heeft dan namelijk 24
uur per dag intensieve zorg nodig. Wanneer het thuis
wonen niet meer mogelijk en niet meer veilig is, zal
iemand naar een verpleeghuis gaan. Dit is een vorm
van intramurale zorg, wat wil zeggen dat binnen een
zorginstelling dag en nacht zorg wordt voorzien.
Wilsbekwaamheid
Op een gegeven moment is er sprake van dusdanige
achteruitgang, dat iemand met dementie de wereld
om zich heen niet meer goed kan begrijpen. Als
iemand de gevolgen van zijn eigen handelingen of
keuzes niet meer kan begrijpen, wordt er gesproken
over wilsonbekwaamheid. Beslissingen op financieel
en medische gebied kunnen dan niet meer door de
patiënt zelf genomen worden. Echter is het natuurlijk
lastig vast te stellen wanneer dit moment precies daar
is. Het is daarom belangrijk om bepaalde keuzes op
tijd vast te leggen en te bepalen wie uiteindelijk de
vertegenwoordiger wordt om de keuzes namens de
patiënt te maken.

Stellingen
1.
Het MSO is de enige vorm van diagnostiek die een
psychiater gebruikt.
2.
Patiënten met een delier zijn overdag erg onrustig
en actief, maar slapen ’s nachts goed door.
3.
Er kan pas sprake zijn van de ziekte van Alzheimer
bij een leeftijd boven de 60 jaar.
4.
Lewy-body dementie komt alleen voor bij
patiënten met de ziekte van Parkinson.
5.
Vasculaire dementie kan alleen door een infarct
veroorzaakt worden.

Avond 2

6.
Bij frontotemporale dementie staat
geheugenverlies in het beginstadium meer op de
voorgrond.
7.
Bij de ziekte van Alzheimer heb je atrofie van de
grijze stof.
8.
Een patiënt die met de ziekte van Alzheimer
gediagnosticeerd wordt, is per direct wilsonbekwaam.

Begrippenlijst
1.
Mentale status onderzoek en MMSE
Mimiek: Gezichtsuitdrukkingen.
Gestiek: Lichaamsbewegingen, zoals handgebaren
tijdens het praten.
2.
Delier
Somatisch: Lichamelijk.
Cognitieve functies: Bewustzijn, aandacht,
concentratie, oriëntatie, perceptueel-motorische
functies, intellectuele functies, geheugen, sociaalcognitieve functies, voorstelling, waarneming,
zelfwaarneming en denken.
Desoriëntatie: Stoornis in het vermogen zichzelf te
situeren in de tijd, in de plaats, ten aanzien van andere
mensen en ten aanzien van de eigen persoon.
Psychomotorische agitatie: Psychomotorische
hyperactiviteit en versnelling die duidelijk voortkomen
uit onrust, spanning of angst.
Psychomotorische remming: Stoornis in de
psychomotoriek, gekenmerkt door de subjectieve
ervaring van zich vertraagt of tegengehouden te voelen
in bewegingen.
Apathie: Stoornis in motivatie en gedrag,
gekenmerkt door een gebrek aan nieuwsgierigheid en
affectieve motivatie om tot handelen te komen. Leidt tot
passiviteit en onverschilligheid.
Eufore stemming: Stoornis in de stemming die
omschreven kan worden als overdreven opgewekt of
uitgelaten.
Elektrolytenconcentraties in het bloed:
Elektrolyten zijn bepaalde stoffen die in een bepaalde

10

Gezondheidsuniversiteit 2019
Reeks 14 | Ik ben toch niet gek?!
concentratie aanwezig zijn in het bloed. Voorbeelden
hiervan zijn natrium, kalium, calcium etc.
Symptomatische behandeling: Hierbij behandel
je de symptomen van een patiënt, maar je pakt niet
de onderliggende oorzaak van de symptomen aan
waardoor er geen genezing zal optreden.
Precipiterende of luxerende factoren:
Precipiterende factoren zijn gebeurtenissen die een
psychiatrische stoornis uiteindelijk ontlokken.
Dwang- en drangmaatregelen: Dit zijn
maatregelen die kunnen worden toegepast om een
patiënt met dwang op te nemen in het ziekenhuis of
bijvoorbeeld te fixeren. Dit kan gebeuren wanneer de
patiënt een gevaar is voor zichzelf en de omgeving.
Alcoholonttrekkingsdelier: Delier dat ontstaat
door het abstineren van alcohol.
3.
Ziekte van Alzheimer
Anterograad geheugenverlies: Onvermogen om
nieuwe herinneringen te vormen vanaf het moment dat
het geheugenverlies begint.
Retrograad geheugenverlies: Oude herinneringen
zijn vooral aangedaan.
Afasie: Stoornis in het gebruik van de taal. Mensen
met afasie kunnen niet meer gewoon spreken, schrijven,
lezen en slecht of moeilijker begrijpen wat anderen
zeggen.
Apraxie: Onvermogen om doelbewuste
handelingen uit te voeren.
Agnosie: verlies van vermogen om personen,
voorwerpen, geluiden, geur etc. te herkennen, terwijl de
zintuigelijke waarneming grotendeels wel intact is.
Hyperactief: Meer dan actief, de normale werking
is versterkt.
Diabetes mellitus: Suikerziekte.
Hypertensie: Hoge bloeddruk.
4.
Lewy-body dementie
Lewy-lichaampjes: Ophoping van alfa-synucleïne
in de hersencellen.
Alfa-synucleïne: Eiwit dat zorgt voor ontwikkeling
van verschillende cognitieve functies.
Cognitieve functies: Psychische processen
die te maken hebben met zaken als begrip, kennis,
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herinneringen en geheugen, probleem oplossen en
informatieverwerking.
Presynaptische zenuwuiteinden: Zenuw
eindknopjes vóór de ruimte van impulsoverdracht.
Ziekte van Parkinson: Ziekte in het centraal
zenuwstelsel waarbij zenuwcellen langzaam afsterven.
Dit leidt als eerste tot stoornissen in de beweging.
Multisysteematrofie: Progressieve neurologische
aandoening waarbij problemen ontstaan met beweging,
evenwicht en automatische functies van het lichaam.
Neuroloog: Arts die gespecialiseerd is in ziekten
van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de
spieren van de mens.
Obductie: Onderzoek na het overlijden van een
persoon naar de doodsoorzaak.
Patholoog: Arts die gespecialiseerd is in de
lichamelijke afwijkingen veroorzaakt door ziekten.
REM-slaap: “Rapid Eye Movement”-slaap, de
welbekende droomslaap.
5.
Vasculaire dementie
Atherosclerose: Beschadiging van de binnenkant
van slagaders door vetophoping en ontsteking. Dit
proces wordt ook slagaderverkalking genoemd.
Infarct: Verstopping van een slagader door
bloedprop.
Cognitieve achteruitgang: Toenemende
achteruitgang van het sociaal functioneren en het
vermogen tot leren en het verwerken van informatie
door geheugen- en taalstoornissen en moeilijkheden
met het oplossen van problemen.
Cholesterol: Een soort vet dat wordt aangemaakt
in de lever. Een hoog cholesterol is een risico voor harten vaatziekten.
6.
Frontotemporale dementie
Mutatie: Een plotselinge verandering in het
erfelijke materiaal (genen) van een organisme waardoor
één of meer eigenschappen veranderd zijn. Dit kan
spontaan optreden of veroorzaakt worden door factoren
van buitenaf zoals straling en chemische stoffen.
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7.
Beeldvorming bij dementie
Absorberen: Het opnemen van röntgenstraling in
het weefsel.
Ventrikels: Hersenholtes waarin hersenvocht,
ofwel liquor, geproduceerd wordt. Het hersenvocht
circuleert en stroomt in de ruimtes rond de hersenen,
hersenvliezen en het ruggenmerg. Aan de oppervlakte
van de hersenen wordt het vocht opgenomen in de
bloedbaan.
Hydrocephalus: ofwel hydrocefalie verwijst naar
een overmatige hoeveelheid hersenvocht in de holtes
(ventrikels) van de hersenen.
Milde dementie: cognitieve achteruitgang
in de vorm van vergeetachtigheid, verlies van
kortetermijngeheugen, verlies van interesse in
activiteiten of stemmingswisselingen.
Atrofie: Verschrompelen van een orgaan of weefsel
doordat de cellen afsterven.
Stofwisseling: Geheel van processen van
omzettingen van voedsel in het lichaam.
8.
Zorgsysteem rondom dementie
Mantelzorg: Intensieve zorgverlening door een
naaste van de patiënt.
Intramurale zorg: Dag en nacht intensieve
zorgverlening binnen een zorginstelling.
Wilsonbekwaamheid: Situatie waarin men niet in
staat is zelf te beslissen omdat iemand de gevolgen van
zijn handelen niet meer kan inzien.
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