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Inhoud  

• Waarom is dementie een ‘hot item’?  

• Vergrijzing  

• Behandeling (buiten het ziekenhuis) 

• Wie is betrokken 

• Behandeling (in het ziekenhuis) 

• Take home messages 

 

 

 



‘Hot item’ 

• Dementie komt steeds meer voor 

• Door de vergrijzing en ‘het ouder worden’ 

• Grote impact op de maatschappij 

• Grote impact op familie’s en mantelzorgers 

 



Vergrijzing 
65+ in Nederland 





Impact 



Impact 



Dementie in Nederland 



Dementie in Nederland 



Dementie in Nederland 

Bekend bij huisarts 2016 103.000 

Wonend in zorginstelling 2014 70.000 



Dementie in Nederland 





De weg naar diagnose 

14 maanden Diagnose 

- Ontkenning 
- Diagnostiek 
- ‘Afwachten’ 

Hulp 

- Soort dementie 
- Stadium 
- ‘Behandelopties’ 

Opname? 

- Welke hulp is nodig 
- Welke hulp past 
- Voor wie is de hulp 
 

- Niet altijd nodig 
- Streven: zo lang   
   mogelijk thuis    
   wonen 



Behandeling 

• Medicatie 

– Vooralsnog niet ‘genezend’ 

– Voor een klein deel van de patiënten 

 



Medicatie  

• Vertraagt het proces mogelijk 

– Maar verbetert geheugen niet! 

• Verbetert de concentratie soms 

• Werkt bij een klein deel van de patiënten 

• Regelmatig bijwerkingen 

 



Behandeling - buiten het ziekenhuis 

dementie 

casemanager 

GGZ 
ergotherapie 

gemeente 

huisarts 

POH 

CIZ 

dagbesteding 

mantelzorgers 

fysiotherapie 

diëtist veilig thuis 

thuiszorg 

alzheimercafé 





Begeleiding 

• Casemanager 

– Spil in dementiezorg 

– Vast aanspreekpunt 

– Bekend met mogelijkheden regio 

– Betrokkenheid in overleg 

– Niet alleen voor praktische zaken…. 





Ergotherapie  

• Gericht op het handelen in dagelijks leven 

– Observaties (waar ligt het probleem?) 

– Praktische tips 

– Uitleg waarom er verandering optreedt 

– Niet te veel en niet te weinig prikkels 

 



Zorgteam gemeente 

• Iedere gemeente heeft een zorgteam 

• Via Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

• Keukentafelgesprek 

• Inloopspreekuren 



Behandeling – in het ziekenhuis 

• Via poli neurologie of geriatrie 

• Controle van dementie is niet nodig 

• Poliklinisch controle bij dementiemedicatie 

• Of bij medicatie tegen symptomen 



Behandeling – in het ziekenhuis 

• Tijdens opname altijd diagnose dementie vermelden  
• Het kan grote impact op de patiënt hebben 

– Vreemde omgeving 
– Veel drukte en onrust 
– Onbekende mensen en spullen 
– Ander ritme dan thuis 
– Pijn en ongemak 
– Andere regels 

 
• Gevolg: onrust, dwalen, roepen, weg willen, slechter eten, dag- nachtritme 

omdraaien 
 



Wat neemt u mee naar huis? 

• Behandeling van dementie grotendeels 
buiten het ziekenhuis 
 

• Als iemand geheugenproblemen heeft, 
maar nog zelfstandig functioneert, is er 
waarschijnlijk nog geen hulp nodig 
 

• Trek aan de bel als er wél verandering in 
het zelfstandig functioneren is! 



Vragen? 


