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“hij”, ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin. 
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Omdat dementie vaak voorkomt en de leefwereld van de patiënt 
en zijn verzorgers grondig verandert, is enige informatie over deze 
ziekte nodig. Wie goed geïnformeerd is, verstaat de dementerende 
beter, begrijpt de problemen waarmee de verzorger moet afreke-
nen en weet wat hem te wachten kan staan. Hij kan beter overleg-
gen en tijdig de nodige beslissingen nemen. 

Deze brochure heeft als doel aan deze vraag naar informatie tege-
moet te komen. Ze bevat uitleg die vast niet allemaal of onmiddel-
lijk van toepassing is op uzelf, uw partner of familielid. Lees deze 
brochure dus niet in één ruk uit, maar doe dat in stukjes, herlees ze 
en hou ze bij voor later. De brochure zal evenmin al uw vragen op-
lossen, maar is een eerste aanzet om deskundige hulp in te roepen.

Wanneer we het over dementie hebben dan spreken we niet over 
één ziekte, maar over een beeld, een toestand, een geheel van ver-
schijnselen. Er zijn verschillende ziekten die het beeld van demen-
tie kunnen veroorzaken of zelfs nabootsen. Het is ook geen vaste 
toestand maar een proces, het dementeringsproces, dat vaak be-
gint met minimale verschijnselen die voor leken onzichtbaar zijn, 
maar naar een ernstige toestand evolueert waarbij men volledig 
afhankelijk wordt van anderen. Dat iemand dementerend is, zegt 
dus niets over de ernst ervan. 

Dementie is ook geen normaal voorkomend ouderdomsverschijn-
sel. Dementie betekent dat er een stoornis is in het functioneren 
van de hersenen zodat geleidelijk aan een belangrijke achteruit-
gang ontstaat in het sociaal en dagelijks leven. 

Dementie treft vooral ouderen en de frequentie neemt toe met de 
leeftijd. Ongeveer 10 % van de 65-plussers is dementerend en dit 
cijfer loopt op tot bijna 50 % bij mensen ouder dan 85 jaar. 

Een neurocognitieve stoornis van het Alzheimertype is in meer dan 
80 % van de gevallen de oorzaak van dementie.
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Dementeringsproces 
Geheugenproblemen 
De aandoening begint meestal met 
geheugenproblemen, moeilijkhe-
den bij het onthouden van onlangs 
gebeurde feiten. Doordat er grote 
moeilijkheden ontstaan om nieuwe 
informatie te onthouden, vergeet 
men welke dag, maand of jaar het 
is en waar men zich bevindt (deso-
riëntatie). 

Daarentegen worden gebeurtenis-
sen van vroeger lange tijd goed ont-
houden. Pas in een later stadium 
gaat ook het lange termijngeheugen 
verloren. Dan worden familieleden 
of bekenden niet langer herkend.

Naarmate de geheugenproblemen 
vorderen, gebeurt het ook vaker 
dat de betrokkene die leemten in 
zijn geheugen opvult met verzinsels 
zonder zich echter van enig kwaad 
bewust te zijn.

Taalproblemen
Er ontstaan ook problemen op het 
vlak van taal. Aanvankelijk zullen 
woorden vervormd worden of wor-
den de juiste woorden niet meer ge-
vonden of verkeerd gebruikt. Later 
wordt het taalgebruik steeds een-
voudiger en in het laatste stadium 
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van de ziekte is men vaak niet meer in staat om nog te praten (afa-
sie) en valt elke communicatie weg.

Problemen dagelijkse handelingen 
Het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals wassen, kleden, 
eten, naar het toilet gaan, … wordt steeds moeilijker en de zorgaf-
hankelijkheid neemt toe. Later in het dementeringsproces kan men 
de functie van dagelijkse gebruiksvoorwerpen niet meer herinne-
ren en verliezen ze hun betekenis, bijvoorbeeld de haren kammen 
met een lepel.

Problemen geestelijke functies 
Ook de uitvoerende hogere geestelijke functies zoals planning, ab-
stractie en organisatie gaan verloren. Het wordt bijvoorbeeld moei-
lijk om maaltijden te bereiden, boodschappen te plannen, ...

Gedragsstoornissen bij dementie
Vaak zullen in de loop van het ziekteproces ook gedragsverande-
ringen optreden zoals initiatiefverlies, verlies van fatsoen, tot on-
welvoeglijk gedrag toe. Toegenomen prikkelbaarheid, opvliegend-
heid tot zelfs agressie, achterdocht, mensen tegen elkaar opzetten 
of overmatige angst, in zichzelf gekeerd zijn tot depressief gedrag, 
soms euforie. Er kan verwardheid optreden met hallucinaties (zin-
tuiglijk waarnemen van voorwerpen of personen die er niet zijn) en 
waangedachten (gefixeerde foutieve gedachten waar de patiënt 
niet van af gebracht kan worden). Ook omkering van het dag- en 
nachtritme zijn zeer kenmerkend voor de aandoening.

Vaak zijn het net die gedragsstoornissen die de zorg voor de de-
menterende erg bemoeilijken. 

Aangepaste medicatie kan gedragsstoornissen milderen of zelfs 
ongedaan maken.
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Oorzaken
Neurocognitieve stoornis van het Alzheimertype
Neurocognitieve stoornis van het Alzheimertype, is de meest voor-
komende oorzaak van dementie. 

Het heeft een zeer typisch verloop: het begint meestal na de leef-
tijd van 70 jaar en ontstaat discreet zodat niemand zich herinnert 
wanneer het precies begonnen is. De ziekte evolueert gestaag en 
praktisch zonder sprongen. 

Het precieze ontstaansmechanisme is nog niet gekend, maar er 
wordt een belangrijke rol toegeschreven aan de productie van een 
afwijkend eiwit, beta-amyloïd, dat onvoldoende wordt verwerkt in 
de hersenen zodat het zich daar opstapelt met als schadelijk effect 
het afsterven van hersencellen tot gevolg.

Neurocognitieve stoornis van het vasculaire type dementie 
Een neurocognitieve stoornis van het vasculaire type dementie, is 
de tweede belangrijkste vorm van dementie, in de volksmond be-
ter gekend als aderverkalking in het hoofd. 

Hierbij wordt door slagaderverkalking de bloedtoevoer naar be-
paalde hersenzones geblokkeerd, met het afsterven (infarct) van 
kleinere of grotere hersengebieden als gevolg. Zo ontstaat een be-
roerte of CVA. Zo’n beroerte gaat vaak gepaard met verlammings-
verschijnselen of spraakgebrek, maar soms is het uitvallen van 
geestesvermogens het enige verschijnsel. 
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Typisch is het plots optreden van de ziektetekenen. De snelheid van 
ziekte-evolutie is afhankelijk van hoe snel nieuwe herseninfarcten 
elkaar opvolgen. We spreken van een stapsgewijze evolutie. 

Deze stoornis komt vooral voor bij mensen met een verhoogd ri-
sico op hart- en vaatlijden zoals bij hoge bloeddruk, suikerziekte, 
verhoogd cholesterolgehalte, roken, ... Vandaar het belang van het 
zorgvuldig behandelen van deze risicoaandoeningen.

Overige
Een neurocognitieve stoornis kan ook een combinatie zijn van vas-
culair én Alzheimer type. Deze is de derde belangrijkste oorzaak 
van dementie. 

Daarnaast zijn er nog tal van andere ziekten die tot dementie kun-
nen leiden zoals langdurig alcoholisme, ziekte van Parkinson, een 
hersentrauma, ziekte van Pick, ...

Ziekteverloop
De ziekte van Alzheimer verloopt doorgaans traag, alhoewel er in-
dividueel een groot verschil kan zijn in de snelheid en de manier 
waarop dit gebeurt. Het ontstaan wordt vaak niet opgemerkt. 
Naaste familie of de partner merkt dit meestal niet. Vaak wordt de 
aandoening pas duidelijk wanneer er zich problemen voordoen of 
bij een plotse verandering in de leefwereld, zoals een ziekenhuis-
opname. 

Beginnende dementering 
Over het algemeen wordt het begin van de dementie alleen door de 
patiënt zelf opgemerkt wanneer hij problemen ondervindt bij het 
vinden van woorden of het zich herinneren van namen of plaatsen. 
Deze gewaarwording kan ook nog passen bij een normale verou-
dering. 
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Bij een mogelijk beginnende dementering zijn er objectieve defi-
cits in de dagelijkse handelingen en sociale taken. In dit stadium 
vergeet de betrokkene belangrijke afspraken voor het eerst in z’n 
leven. Of complexe opdrachten lukken niet meer foutloos, zoals rei-
zen naar een nieuwe ongekende bestemming. 

Routinebezigheden zoals boodschappen of financiën regelen stel-
len nog geen probleem. Hij kan wel opdrachten of sociale engage-
menten vermijden zodat deze deficits minder opvallen.

Milde dementie 
Bij een milde dementie ondervindt men moeilijkheden bij het uit-
voeren van complexe taken zoals boodschappen doen, financiën 
beheren of een maaltijd bereiden. Geleidelijk aan zal de woorden-
schat beperkter worden en de dementerende spreekt minder, hij 
wordt zwijgzamer.

Matige tot ernstige dementie 
Bij matige dementie ontstaan er moeilijkheden bij gewone acti-
viteiten van het dagelijkse leven. Typisch is dat de dementerende 
moet geholpen worden bij het kiezen van de juiste kleding, ook 
moet hij er vaak aan herinnerd worden een bad te nemen. Hij kan 
zich wel alleen kleden en baden eens hij er op gewezen wordt. 

We spreken van een matige tot ernstige dementie als de demen-
terende moeilijkheden ondervindt bij het aankleden zonder hulp. 
Hij trekt bijvoorbeeld dagkleding over zijn pyjama aan, heeft moei-
lijkheden om veters te knopen of schoenen aan de juiste voeten te 
doen. 

Later kan hij niet meer alleen naar het toilet. Nog later ontstaan uri-
ne- en stoelgangincontinentie. Ondertussen kan hij niet meer spre-
ken met volledige zinnen en de woordenschat wordt steeds kleiner. 
Autorijden stelt meer en meer problemen.
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Ernstige dementie 
Bij een ernstige dementie is de woordenschat beperkt tot een half 
dozijn woorden en ook die zullen stilaan verdwijnen. In plaats er-
van gaat men eventueel roepen zonder reden of gewoonweg kre-
ten slaken. 

De dementerende kan niet langer alleen de trap op en af en zonder 
hulp stappen wordt in deze fase een toenemend probleem tot hij 
uiteindelijk helemaal niet meer kan stappen. 

Nog later kan hij ook niet meer alleen opzitten zonder steun of hulp. 

De mogelijkheid tot glimlachen en het herkennen van de dichtste 
familieleden verdwijnt. In de terminale fase van het ziekteproces 
kan de dementerende het hoofd niet meer ophouden en het voe-
den wordt steeds moeilijker tot onmogelijk. 

In zijn algemeenheid kan men stellen dat dementie de levensver-
wachting drastisch verkort.

Aandoeningen die dementie nabootsen
Goedaardige vergeetachtigheid
Niet elke vergeetachtigheid echter is dementie. Vergeetachtigheid 
kan een verschijnsel zijn van gevorderde leeftijd zonder dat er spra-
ke is van dementie. 

Sommige mensen hebben zelfs hun hele leven al een slecht geheu-
gen. Wanneer de vergeetachtigheid niet ernstig is en stabiel blijft in 
de tijd, dan gaat het vermoedelijk om een goedaardige vergeetach-
tigheid. Bij dementie evolueert de vergeetachtigheid zodanig dat 
de dementerende steeds moeilijker zelfstandig kan functioneren. 

Ook doen zich bij dementie nog andere problemen voor dan alleen 
geheugenproblemen. Aanvankelijk kan het erg moeilijk zijn het on-
derscheid te maken met dementie. In elk geval zal de evolutie vroeg 
of laat het bewijs leveren.
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Delirium of acute verwardheid
Bij delirium of acute verwardheid zijn het de plotse verwardheid 
en aandachtstoornissen die op de voorgrond treden. Het delirium 
ontstaat op korte termijn, in enkele uren tot enkele dagen en houdt 
meestal enkele dagen tot weken aan. De oorzaak hiervan is meest-
al een onderliggende ziekte, gebruik of plots stopzetten van medi-
catie of een plotse verandering in de dagelijkse gewoontes, zoals 
bij een ziekenhuisopname. Na het aanpakken van de oorzaken van 
de acute verwardheid vertoont zich meestal een snel herstel. 

Dementerenden hebben een beperkt aanpassingsvermogen en 
zijn hierdoor gevoeliger voor het ontwikkelen van een delirium.

Depressie
Een depressie kan ook gepaard gaan met geheugenklachten, zelf-
verwaarlozing of een verminderde interesse in de omgeving. Ver-
mits een depressie doorgaans goed reageert op medicatie is het 
noodzakelijk dat de diagnose van depressie gesteld kan worden.

Overigens is het gekend dat bij beginnende dementerenden heel 
vaak depressieve gevoelens aanwezig zijn zodat beide aandoenin-
gen kunnen voorkomen.
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Diagnosestelling
Een vroegtijdige diagnose stellen is belangrijk om verschillende re-
denen. Bovenal om twijfel en angst bij de patiënt en zijn verzorgers 
weg te nemen. Een correct geïnformeerd persoon kan de toekomst 
beter aan en kan op tijd gepaste maatregelen nemen. 

Medicijnen kunnen de evolutie van het dementeringsproces enigs-
zins tegengaan. Dit lukt beter bij een beginnende Alzheimerde-
mentie dan in een gevorderd stadium en leidt tot een verbeterde 
levenskwaliteit van de patiënt en zijn verzorgers. 

Een nazicht naar dementie omvat een aantal onderzoeken. Dit kan 
ambulant (zonder ziekenhuisopname) gebeuren via een artsen-
consult, in het Geriatrisch Dagziekenhuis of via een ziekenhuis-
opname.

Anamnese of vraaggesprek
Het vraaggesprek door de arts met de betrokkene en zijn familie is 
erg belangrijk. Het geeft een realistisch idee over de huidige toe-
stand en in welke fase het ziekteproces zich bevindt.

Psychometrie
Na het afnemen van een ‘mini mental state’ (= korte screeningstest) 
kan soms verder psychometrisch onderzoek worden gevraagd. 
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Bij psychometrie worden op een diepgaande en gestandaardiseer-
de wijze hersenfuncties nagekeken zoals het geheugen, oriëntatie, 
concentratie, taal, probleemoplossend vermogen. Deze testen zijn 
van belang om de juiste oorzaak van de dementie te achterhalen, 
alsook de ernst ervan. Dit onderzoek wordt (nog) niet terugbetaald 
door de mutualiteiten.

CT-scan van de hersenen
Dit beeldvormend onderzoek is een belangrijk hulpmiddel in het 
onderzoek naar de oorzaak van de dementie. 

Laboratoriumonderzoek
Door een bloedonderzoek kunnen ziekten opgespoord worden die 
een beeld van dementie kunnen nabootsen of verergeren zoals 
ontstekingen, schildklierprobleem, lever- of nierziekte, vitaminete-
kort, ...

Bijkomende technische onderzoeken
In welbepaalde gevallen zal verder onderzoek nodig zijn. Een elek-
tro-encefalografie of EEG, een isotopenonderzoek van de hersenen, 
een NMR-scan van de hersenen of een diepgaander neurologisch 
onderzoek.
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De dementerende inlichten
Een diagnosestelling van dementie is slecht nieuws. De meeste 
mensen hebben het zeer moeilijk om de dementerende dit slecht 
nieuws te brengen en organiseren alles qua behandeling en opvang 
liever buiten zijn weten om. Maar het kan zinvol zijn de demente-
rende in te lichten over de diagnose. De zekerheid van de diagnose 
kan twijfel wegnemen rond de veranderingen die de betrokkene bij 
zichzelf merkt. Deze zekerheid kan in zekere mate rust brengen en 
ruimte scheppen om erover te kunnen spreken met de eventuele 
partner en kinderen. Er kunnen dan ook beter plannen gemaakt 
worden voor de toekomst. 

De mededeling door de arts van de diagnose zal steeds vergezeld 
worden van informatie over eventuele aangepaste behandeling en 
begeleiding van de dementerende en zijn verzorgende omgeving. 

Behandeling en aanpak
Afhankelijk van de oorzaak en ernst van de dementie zal de arts een 
behandeling voorstellen. Zo zal hij bij een beginnende tot matige 
dementie van het Alzheimertype een behandeling met een choli-
nesteraseremmer voorstellen. Deze medicatie kan de ziekte niet 
genezen, maar wel de evolutie ervan gedurende enige tijd eventu-
eel afremmen. 

Soms kan een tijdelijke verbetering van het geheugen, alsook de 
gedragsstoornissen optreden. Het is niet mogelijk vooraf te voor-
spellen bij wie de medicatie een gunstig effect zal hebben. Daarom 
wordt een proefperiode van drie tot zes maanden genomen om na 
te gaan of er al dan niet een gunstige respons is. Ook hoe lang een 
patiënt baat heeft bij deze medicatie is onvoorspelbaar. 

Wanneer een achteruitgang in het dementeringsproces wordt 
waargenomen, kan de medicatie best worden gestaakt.
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Gedragsstoornissen
Naast het behandelen van de ziekte is ook de behandeling van de 
daarbij optredende gedragsstoornissen belangrijk, omdat zij voor 
de verzorgers en familie het moeilijkst te verwerken en het meest 
uitputtend zijn. 

Behalve algemene aanbevelingen over hoe om te gaan met de ge-
dragsstoornissen zal het vaak nodig zijn aangepaste medicatie op 
te starten. Spreek hierover met de behandelend arts.

Depressie
Heel wat dementerenden maken in de beginfase van de demen-
tie een depressieve fase door. Het is belangrijk hieraan voldoende 
aandacht te schenken want een depressie kan de levenskwaliteit 
ernstig bedreigen. Antidepressiva brengen vaak beterschap.

Slaapproblemen
Slaapproblemen met uitputting van de zorgverlener als gevolg, 
is een van de meest voorkomende oorzaken van opname van de 
patiënt in een woon-en zorgcentrum. Meer dan 20 % van de de-
menterenden vertoont fasen met toegenomen verwardheid, angst, 
agitatie en desoriëntatie bij het vallen van de avond, wat soms de 
hele nacht aanhoudt.

Tips bij slaapproblemen
 ■ Plan meer activiteiten overdag. 
 ■ Wie een groot deel van de dag doorbrengt met rusten of slapen 

heeft meer kans om ‘s nachts wakker te blijven. Ontmoedig dut-
jes overdag, tenzij een korte middagrust en plan activiteiten zo-
als een dagelijkse wandeling.

 ■ Vermijd cafeïne-inname ‘s avonds. 
 ■ Eet niet te laat en houd de avondmaaltijd licht. 
 ■ Beperk na het avondmaal vochtinname om nachtelijke plas-

beurten tot een minimum te herleiden.
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 ■ Aanpassen van de slaapomgeving: sta de patiënt toe om in een 
andere slaapkamer te slapen, in zijn lievelingsstoel of waar hij 
het liefst de nacht doorbrengt. Besteed aandacht aan een goe-
de matras en comfortabel linnen. 

 ■ Een nachtlichtje kan eventuele angsten ‘s nachts verminderen.
 ■ Zorg voor een lawaaiarme omgeving en een frisse kamertempe-

ratuur. 
 ■ Een toiletstoel naast het bed kan ongelukken voorkomen. 
 ■ Soms zijn bedsponden nodig en kan een babyfoon de veiligheid 

extra verhogen.
 ■ Bij dementerenden die ‘s nachts dwalen kan het zinvol zijn be-

paalde deuren, kamers of zelfs ganse verdiepingen af te sluiten.
 ■ Zoek doktersadvies om bepaalde fysische problemen, zoals uri-

ne-incontinentie of prostaatproblemen, te behandelen. 
 ■ Medicatie kan dag-nacht ritmeproblemen verhelpen. Zeker als 

die problemen de inwonende zorgverlener uitputten.

Acute verwardheid en agressie
Sommige dementerenden worden plots meer verward of storend, 
meestal naar ‘s avonds toe. Anderen worden dan agressief op wel-
bepaalde momenten.



16 | 

Tips bij acute verwardheid en agressie
 ■ Blijf vooral kalm.
 ■ Lok zelf zo min mogelijk agressie uit door te discussiëren of 

dwars te liggen. 
 ■ Praat rustig, maar beslist. 
 ■ Probeer de dementerende langzaam op een ander onderwerp 

te brengen.
 ■ Breng hem naar een rustige omgeving. 
 ■ Vaak zal aangepaste medicatie nodig zijn om het gedrag te mil-

deren. Het vinden van de juiste dosering en tijdstip van toedie-
ning kan soms moeilijk zijn. Daarvoor is een nauw contact met 
de arts onontbeerlijk. Indien het storend gedrag volgens een 
regelmatig patroon terugkeert, komt het er op aan de medica-
tie toe te dienen voordat het gedrag ontstaat. Eens de gedrags-
stoornissen manifest aanwezig zijn, is het erg moeilijk om deze 
elegant te onderdrukken.

Communicatieproblemen 
Alzheimerpatiënten hebben vaak moeilijkheden om zich uit te 
drukken of anderen te begrijpen. Ook de omgeving zal meer moeite 
moeten doen om te kunnen communiceren met de dementerende. 

Tips ter bevordering van goede communicatie
 ■ Toon dat je luistert en tracht te begrijpen wat gezegd wordt. 
 ■ Hou oogcontact.
 ■ Wees kalm en ondersteunend, spreek op een zachte toon.
 ■ Ga recht vóór de persoon staan, op gelijke hoogte. 
 ■ Houding, toon en gelaatsuitdrukkingen zijn erg belangrijk.
 ■ Maak duidelijk wie je bent.
 ■ Spreek hem toe met zijn naam.
 ■ Moedig hem aan zich uit te drukken, zelfs als dat moeilijk gaat. 
 ■ Vermijd onderbrekingen, correcties, discussies en kritiek.
 ■ Spreek traag. Besef dat alles meer tijd vraagt, ook antwoorden. 
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 ■ Gebruik korte zinnen met eenvoudige woorden en met slechts 
één boodschap per zin. Maar gebruik geen kindertaal.

 ■ Vermijd gissen, zoals “Jij weet wel wie dat is, niet?” Dat maakt de 
dementerende zeer onzeker.

 ■ Gebruik gebaren, aanrakingen om woorden te onderstrepen. 
 ■ Vermijd woorden of thema’s die angst veroorzaken.
 ■ Spreek nooit over hem alsof hij er niet bij is. Vermijd fluisteren 

om achterdocht te vermijden.

Angst
Dementerenden kunnen nieuwe informatie moeilijk opslaan en 
oude informatie is verloren gegaan. Daardoor voelen ze zich dik-
wijls in een vreemde, onbekende en onvoorspelbare wereld. Dat 
maakt hen angstig en veroorzaakt een onveilig gevoel.

Tips voor een warme omgang in vertrouwen
 ■ Schep een warme, vertrouwde omgeving met spullen waarbij 

de dementerende zich prettig en geborgen voelt. 
 ■ Organiseer een vaste dagindeling. 
 ■ Onderhoud vaste gewoontes die steeds terugkeren. Met het toe-

nemen van de ziekte worden gebeurtenissen of uitstapjes, bui-
ten het gewone, steeds slechter verdragen.

 ■ Laat woonomgeving en omgangssfeer zo veel mogelijk bij het 
oude.
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 ■ Het ziekteproces is niet tegen te gaan met geheugentrainingen 
of veel oefenen, maar werk wel aan het behoud van de huidige 
capaciteiten van de patiënt. Dit zal uw werk verlichten en de re-
latie verbeteren. 

 ■ Herhaling van feiten en omstandigheden door de verzorger ver-
hoogt wel het gevoel van betrokkenheid.

 ■ Stimuleer de dementerende in zaken die nog mogelijk zijn maar 
vraag niet te veel.

 ■ Splits opdrachten en instructies op in korte eenvoudige stap-
pen.

 ■ Geef één opdracht per keer.
 ■ Benader de dementerende met respect en zeker niet vanuit de 

hoogte.
 ■ Heb veel geduld, steeds opnieuw.
 ■ Lichamelijk contact en nabije aanwezigheid worden voor de de-

menterende na verloop van de ziekteontwikkeling belangrijker 
dan woorden.
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Adviezen voor verzorgers
Zorg voor de dementerende
Vraag de arts naar de correcte diagnose en de ernst van de ziek-
te. Wees voorbereid dat verschillende complicaties zich kunnen 
voordoen in de evolutie van het dementieproces: geheugenverlies, 
communicatiestoornissen, beoordelingsproblemen, moeilijkhe-
den met dagelijkse handelingen, verzinsels vertellen, verwardheid, 
omkering van dag- en nachtritme, karakterveranderingen, inconti-
nentie, gangproblemen en vallen, vragend en schaduwend gedrag, 
besluiteloosheid, verlies van fatsoen, voedselweigering, …

Voor de meeste van deze problemen bestaat medicatie die enigs-
zins verbetering kan brengen. Bespreek dit zeker met de arts.

Indien de dementerende specifieke medicatie neemt tracht dan zo 
goed mogelijk te onthouden, door eventueel te noteren wat er alle-
maal verandert in de evolutie van de ziekte.

Zorg ervoor dat de dementerende een goede lichamelijke conditie 
behoudt. Laat de huisarts regelmatig controleren. Laat tijdig ogen 
en oren nakijken en eventueel corrigeren. Ook gebitsverzorging is 
belangrijk. Werk aan behoud en training van de huidige capacitei-
ten van de patiënt. Dit zal uw werk verlichten en de relatie met hem 
verbeteren. 
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Zorg dat de dementerende er 
goed uitziet. Het is voor u aan-
genamer en het geeft hem meer 
waardigheid. 

Zorg dat hij taken blijft uit-
voeren, te moeilijke taken op-
gesplitst in kleine deeltaken. 
Stimuleer eventueel het uitoe-
fenen van een hobby. Tracht de 
leefsituatie te structureren: vas-
te regels, eenvoudige verwach-
tingen. Gebruik hulpmiddelen 
zoals een agenda, grote klok, 
naambord of tekening op de 
toiletdeur, betere verlichting, …

U kan best de diagnose en het 
toekomstperspectief met de de-
menterende bespreken als hij 
erom vraagt en als u denkt het 
beide aan te kunnen. Het is van 
belang dat u met hem kan spre-
ken over zijn wensen omtrent 
het medisch handelen, met 
name in de eindfase van de ziek-
te. Laat hem dat indien mogelijk 
op papier zetten en laat dit do-
cument wettigen. Bespreek met 
de dokter de wensen bij medi-
sche handelingen, reanimeren, 
kunstmatige levensverlenging, 
… en overhandig de arts zo mo-
gelijk een gewettigd document 
hierover door de dementerende 
geschreven.
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Zorg voor de verzorger
Bij de diagnose van Alzheimer en tijdens het dementeringsproces 
kan u gevoelens ervaren, gaande van ongeloof, verdriet, kwaadheid 
tot schuldgevoelens, … Het is belangrijk u hiervan bewust te zijn.

Het is mogelijk dat u de arts aanvankelijk niet gelooft wanneer hij 
u vertelt dat uw naaste aan dementie lijdt. U verwacht misschien 
ook gezond gedrag van uw naaste; u wijst hem op zijn fouten, zijn 
onverantwoordelijk gedrag, … zonder ermee rekening te houden 
dat het hier gaat om een dementerende persoon met verminderde 
mogelijkheden. Dit ongeloof dient onbewust ter bescherming. Zo 
wordt u (nog) niet geconfronteerd met al te pijnlijke gevoelens, zo-
als verdriet, machteloosheid en krijgt u tijd om zaken op een rijtje 
te zetten. 

Deze ontkenning treedt vooral op in de beginfase van de dementie. 
Na verloop van tijd wordt het steeds minder haalbaar om de ziekte 
te blijven ontkennen. U wordt immers telkens weer met de neus op 
de feiten gedrukt.

Het kan ook gebeuren dat u zich kwaad voelt. Kwaad op uzelf om-
dat u misschien niet snel genoeg gemerkt heeft dat er iets met uw 
naaste aan de hand is of op de arts omdat hij volgens u de ver-
keerde onderzoeken of medicijnen voorschrijft. Boos op uw fami-
lieleden omdat zij u niet genoeg helpen of op de dementerende 
omdat hij de oorzaak is van al uw zorgen. U voelt zich misschien 
schuldig omdat u niet snel genoeg naar de arts bent gestapt of om-
dat u een plaatsing in een woon- en zorgcentrum overweegt. Ook 
deze gevoelens zijn volstrekt normaal tijdens het verwerken van de 
diagnose. 

Gaandeweg komen de meeste zorgdragers tot een moment van 
aanvaarding. Gevoelens van schuld, boosheid, wanhoop, … wor-
den minder sterk en minder overspoelend. Toch kunnen deze ge-
voelens in wisselende mate aanwezig blijven. Al deze emoties ka-
deren immers in een anticiperend rouwproces. Sommigen beleven 
reeds voor het overlijden van de dementerende alle gevoelens die 
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men normaal gezien na een overlijden ervaart. Hierbij loopt men 
vooruit op het einde van de ziekte en het verlies van de betrokkene. 
Tijdens het dementeringsproces verliest men tenslotte al heel wat: 
een gezonde naaste, iemand die voordien het eten maakte, vakan-
ties regelde, partner of ouder was.

Na het overlijden kunnen al deze emoties opnieuw van voor af aan 
beleefd worden. 

Het is belangrijk dat u hierover kan spreken en dat u steun en hulp 
vindt bij anderen. Dit kan een hele opluchting betekenen. Onder-
tussen kan u ook allerlei praktische problemen bespreken. Blijf als 
verzorger voor uzelf zorgen.

Tips als verzorger
 ■ Contacteer anderen in dezelfde situatie, een steun- of zelfhulp-

groep, cf. folder Alzheimer Liga.
 ■ Denk ook aan uzelf en verzorg u. Slaap voldoende, zoek ont-

spanning, behoud sociaal contact, plan uw vakantie, ...
 ■ Spreek openlijk met andere familieleden over de ziekte ( juiste 

informatie), de toekomst, taakverdeling, maar ook de moeilijk-
heden. Neem hen eens mee naar een doktersconsult.

 ■ Thuiszorg zal mettertijd zwaarder worden. Tracht een realisti-
sche kijk te houden en maak aangepaste plannen. U kan profes-
sionele thuishulp inschakelen, hulpmateriaal, binnenhuisinrich-
ting aanpassen, tijdelijke opvang van de dementerende, ... Doe  
tijdig een aanvraag want er zijn wachttijden. Een woon- en zorg-
centrum kan op termijn voor u en de dementerende een goede 
oplossing zijn. Hou ook hier rekening met wachtlijsten.

 ■ Plan uw toekomst, sociaal en financieel. Plan de financiële en 
notariële zaken, ook het testament, zo vroeg mogelijk. 

 ■ Bij problemen rond beheer van geld en goederen van de de-
menterende kan een vrederechter oplossingen bieden. Hij kan 
zo nodig een voorlopige bewindvoerder aanstellen.

U bevindt zich mogelijk in een positie tussen enerzijds de zorg voor 
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uw gezin en anderzijds de zorg voor uw dementerende ouder. U 
houdt dus twee gezinnen draaiende. Wees u ervan bewust dat dit 
niet zo voor de hand liggend is en dat dit allemaal te veel van u kan 
vergen. Opnieuw, zorg goed voor uzelf en plan bewust momenten 
waarop u tijd uittrekt voor uzelf.

Sociale opvang en tegemoetkomingen
De zorg voor een dementerende stelt veel problemen waarmee u 
wellicht geen ervaring heeft. Er kunnen zich problemen voordoen 
rond professionele thuishulp, verzorgingsmateriaal, oppas, incon-
tinentie, verwardheid, bijkomende kosten en tegemoetkomingen, 
financieel beheer, plaatsing in een woon- en zorgcentrum. 

De sociale dienst van het AZ Jan Portaels, het OCMW of het zie-
kenfonds kan u de weg wijzen in de mogelijkheden van thuishulp, 
hulpmaterialen, financieel beheer, tegemoetkomingen, tijdelijke 
opvang en plaatsing in een woon- en zorgcentrum. Mits uw toe-
stemming zullen zij de nodige stappen ondernemen om dit alles te 
helpen organiseren.

Naar het woon- en zorgcentrum
Ondanks alle inspanningen zal na verloop van tijd thuiszorg niet 
langer mogelijk zijn. Een opname in een woon- en zorgcentrum 
wordt dan onvermijdelijk. 
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De ervaring leert dat de verzorger het zetten van die stap als een 
erg pijnlijk falen ervaart, gepaard gaande met schuldgevoelens en 
zelfverwijten. 

Ook zien we dat de verzorger al een tijdlang boven zijn eigen 
krachten verzorgt om die plaatsing zolang mogelijk uit te stellen. 
Nochtans kan een woon- en zorgcentrum een goede oplossing be-
tekenen voor de dementerende. Hij wordt er dag en nacht profes-
sioneel opgevangen op een aangepaste afdeling en de verzorger 
heeft contact met de dementerende zonder daarbij nog te moeten 
werken. En wanneer die verzorger naar huis gaat, is er niet meer de 
druk om steeds op de patiënt te moeten toezien. 

Meestal zal de eigen huisarts aangeven wanneer de verzorging in 
een woon- en zorgcentrum noodzakelijk wordt. 

De wachtlijsten voor een woon- en zorgcentrum zijn lang. Schrijf 
daarom de dementerende tijdig in en liefst in verschillende woon- 
en zorgcentra. Dat kan u grote problemen bij een acute plaatsing 
besparen.

De sociale dienst van het AZ Jan Portaels of het ziekenfonds kan u 
informeren over aangepaste woon- en zorgcentra, hun wachttijden 
en de kosten die eraan verbonden zijn. 

Medische wensen voor toekomst
Een neurocognitieve stoornis van het Alzheimertype is een steeds 
voortschrijdend proces met toenemende zorgbehoefte en verlies 
van contact met de patiënt. De medische wetenschap kan veel, 
maar het is de bedoeling de middelen juist in te zetten en dit zoveel 
mogelijk naar de wens van patiënt en zijn familie. 

Feit is dat een Alzheimerdementie niet te genezen is. Vroeg of laat 
wordt u met ernstig ziek zijn geconfronteerd en worden belangrijke 
en moeilijke vragen gesteld: ‘Moet de patiënt desgevallend gereani-
meerd worden? Is het zinvol om het leven dan te redden of te ver-
lengen? Moet er nog een verwijzing naar het ziekenhuis gebeuren? 
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En om wat te doen? Moet er nog antibiotica worden toegediend 
bij een levensbedreigende infectie? Moet kunstmatige voeding 
worden toegediend in geval er niet meer op de gewone manier kan 
gevoed worden?’

Als u zich op mogelijke situaties in alle rust kan voorbereiden zal 
het antwoord uw morele rust ten goede komen. Daarom is het be-
langrijk dat de beginnende dementerende en zijn verzorgers zich 
tijdig kunnen bezinnen over hun wensen naar het medisch hande-
len in de toekomst. 

Tracht dit zeker bespreekbaar te maken met de dementerende zelf, 
zo vroeg mogelijk in het ziekteproces. Uw huisarts kan helpen om 
het gesprek op gang te brengen en eventueel te modereren. 

De dementerende doet er goed aan om na correcte informatie zijn 
wensen zo specifiek en duidelijk mogelijk op papier te zetten, dit 
document te dateren, te handtekenen en te laten wettigen op het 
gemeentehuis. Dit document kan dan vervolgens op gepaste tijd 
aan de huisarts en behandelend specialist voorgelegd worden.
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Meer informatie
Wenst u meer informatie over de ziekte, thuiszorgdiensten, finan-
ciële tegemoetkomingen, opvangmogelijkheden of gespreksgroe-
pen? Neem dan zeker vrijblijvend contact op met:

 ■ Uw huisarts of de behandelend geriater
 ■ De Sociale Dienst van AZ Jan Portaels
 ■ Het OCMW
 ■ Uw ziekenfonds
 ■ Alzheimer Liga Vlaanderen VZW

Rubensstraat 104/4, 2300 Turnhout
T 014 43 50 60
Alzheimer phone national: 0800 15 225
www.alzheimerliga.be

 ■ Expertisecentra Dementie Vlaanderen
www.dementie.be
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Tot slot
Wij hopen dat deze brochure voor u enige nuttige informatie bevat 
over deze vrij complexe ziekte. Wanneer er zaken toch niet hele-
maal duidelijk zijn of u zit met bepaalde bezorgdheden, vraag dan 
gerust meer informatie aan de behandelend arts of het zorgteam. 
Zij zullen u, elk in hun eigen vakgebied, graag verder helpen.

Contact

Zorgprogramma Geriatrie
zorgvoorouderen@azjanportaels.be

Geriatrie 1  | T 02 257 58 60
Geriatrie 2   | T 02 257 58 70
Geriatrie 3   | T 02 257 57 70
Geriatrisch Daghospitaal  | T 02 257 58 71



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be


