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Wat is dementie ?

• Een syndroom (ziektebeeld) 

• Term ‘dementie’ zegt niets over de oorzaak

• Hersenfuncties worden minder
• Geheugen, taal, plannen etc.

• Zodanig dat zelfredzaamheid daardoor moeilijker is

• Geen tijdelijke verwardheid



Dementie

• Veel meer dan een geheugenprobleem

• Toenemende afhankelijkheid

• Tien keer zoveel kans op psychische problemen

• Raakt ook mantelzorgers en omgeving

• Groot maatschappelijk probleem

• Grote kostenpost gezondheidszorg



Raming aantal patiënten met dementie, 
2000-2050
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Aantal mensen met dementie in 
Limburg
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Aantal mensen met dementie, 
naar leeftijd

25/05/2019
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• Onder 65 jaar:  < 1%
• 80 jaar: ± 1 op de 5 mensen
• 85 jaar: ± 1 op de 3 mensen
• 90 jaar: ± 1 op de 2 mensen



dementie



Meest voorkomende oorzaken

• 50 verschillende aandoeningen
• Ziekte van Alzheimer
• Vasculaire dementie
• Combinatie van Alzheimer en vasculair
• Ziekte van Parkinson
• Lewy body dementie
• Frontotemporale dementie
• ....

• Meestal combinatie





Dr Alois Alzheimer 

1864 - 1915

Augusta Deter
1906





AD brain           Control brain



Kenmerken van ziekte van Alzheimer



Plaques en Tangles

•Plaques
• (Beta) amyloid
• ‘Alzheimer-eiwit’

•Tangles
• Tau
• Ander Alzheimer eiwit



Alzheimer eiwitten

• Heel veel onderzoek

• Speelt rol bij Alzheimer

• Kan bepaald worden in hersenvocht, scans



Amyloid in Alzheimer



Amyloid voorloper



Vorming van beta-amyloid



Vorming van amyloid plaque



Tau

•Tweede Alzheimer eiwit

•Zit in de zenuwcel

•Daarom veel moeilijker

•Rol ook nog niet opgehelderd



Tau





Drie problemen bij 
‘Alzheimer’



Geen 1 op 1 verband 
tussen de 

‘Alzheimer eiwitten’ 
en dementie

Probleem 1



Data CFAS studie 

NEJM 2008



Amyloïd +  bij mensen zonder
dementie

Jubileumsymposium Alzheimer Centrum Limburg
Maastricht 14-04-2016

Jansen et al., JAMA 2015



Relatief weinig mensen 
met alleen maar 

‘Alzheimer’

Probleem 2



Oorzaken van dementie: 
de leerboeken
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Oorzaken van dementie: 
werkelijkheid
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Alzheimer en andere 
hersenziektes

•Vaker regel dan uitzondering

•Beinvloeden elkaar

•Zelfde risico factoren

•Waarschijnlijk is Alzheimer op 
oudere leeftijd andere ziekte dan op 
jongere leeftijd



Waarom geen effecten?

•Te laat?
• Begin jaren ongemerkt
• Eerder opsporen ?

•Alzheimer eiwitten leiden niet altijd 
tot dementie

•Ethische vragen



Waarom geen effecten?

•Te eenvoudige voorstelling?
• Beeld in media anders dan realiteit
• Verschillende ‘ziektes van Alzheimer’
• Rol van andere ziektes, bv hart & 

vaten
• Veroudering



NRC 11 april 2012



Alzheimer: door vele factoren bepaald   
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Preventie van dementie



Daling aantal nieuwe gevallen 
dementie in afgelopen 40 jaar

Framingham Heart Study 2016



Invloed van leefstijl?

Bron: Nature, 2018



Aantal personen met dementie 
in Nederland, 2000-2050
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Andere aanpak



Rapport Gezondheidsraad 2002

Aantal personen met dementie 
in Nederland, 2000-2050

Missie:

Een beter leven met dementie



Het MijnBreincoach project 

•Doel 
• Hersengezondheid bevorderen in 

Limburg
• Bewustzijn verhogen over de relatie 

tussen leefstijl en dementie
• Mensen motiveren tot een hersen-

gezonde(re) leefstijl



De opzet

• Bewustwordingscampagne
• Provinciaal

• Wijkgericht

• MijnBreincoach platform



Campagnemateriaal

Blijf nieuwsgierig Eet gezond Beweeg regelmatig



Wereld Alzheimer Dag 21 sept 
2018



Partner in Balans

✓ Ontwikkeld met mantelzorgers & 

professionals

✓ 8 weken online eigen gekozen 

modules

✓ Begeleid door persoonlijke coach

✓ Intake en evaluatie face-to-face

✓ Effectief op zelfvertrouwen, ervaren 

controle en kwaliteit van leven





Medische inspirator prijs 2017 ZonMw

23 november 2017



Adoptie project



Beeldvorming
‘





▪ 9 Euregionale partners, 32 gemeenten

▪ Doelgroepen: mensen met dementie/ met ouderdoms-
depressie en mantelzorgers

▪ Gebaseerd op de drie pijlers van de WHO: gezondheid, 
veiligheid en participatie. 

▪ „Live safely, enjoy life, stay involved“

▪ Doel: onersteunen van gemeenten bij  zorg-, verzorger- en 
inclusievriendelijkheid, zodat ouderen kunnen blijven 
deelnemen aan het normale, sociale leven.

Ouderen Vriendelijke Gemeentes



De Euregio Maas-Rijn (EMR)
Binnen de EMR: 
grensoverschrijdende
uitwisseling van kennis,  
ervaringen en activiteiten



Onze boodschap

• Het beeld van Alzheimer is te negatief

• Ga niet op De Pil wachten

• Alzheimer niet altijd de verschrikkelijke ziekte

• Er valt vaak toch ook nog goed mee te leven

• Zie het als een ‘handicap’

• Lot van mensen met Alzheimer hangt af van hoe de 
omgeving met hen omgaat 



Alzheimer Centrum Limburg


