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Anders dan sommige alarme-
rende berichten op het internet 
beweren, is er geen duidelijk 
verband tussen aan de ene kant 
mobieltjes, elektriciteitsmasten 
en lawaai en aan de andere kant 
dementie. Dat concluderen 
onderzoekers van de universi-
teit van Edinburgh uit een ana-

lyse van verschenen weten-
schappelijke literatuur over  
dat onderwerp. Wel constateer-
den de Schotten uit alle litera-
tuur dat een tekort aan vitami-
ne D mogelijk de kans op de-
mentie kan verhogen.
tinyurl.com/ 
dementie-omgeving

De levenspartners van personen 
met een psychiatrische aandoe-
ning worden vaker dement dan 
anderen. Volgens Deense onder-
zoekers, verbonden aan de univer-
siteit van Aarhus, verhoogt een 
partner met bijvoorbeeld schizo-
frenie niet de kans op de ziekte 
van Alzheimer, maar wel de kans 
op vasculaire dementie. Die vorm 
wordt veroorzaakt door het dicht-
slibben van bloedvaten in de her-
senen. De Denen vermoeden dat 
gezinnen met schizofrene mensen 
ongezonder leven, en dat daar-
door de kans op dementie is ver-
hoogd.
tinyurl.com/ 
dementie-psychiatrie

HERSENSCANS

Verband tussen
eenzaamheid en 
alzheimer
Eenzaamheid vergroot waarschijnlijk de 
kans op de ziekte van Alzheimer. Dat 
ontdekten onderzoekers van de universi-
teit van Harvard in het Amerikaanse  
Cambridge toen ze bij 79 nog gezonde 
65-plussers hersenscans maakten. Bij 
diegenen die aangaven dat ze zich een-
zaam voelen, vonden de onderzoekers 
acht keer vaker gevaarlijke concentraties 
van het eiwit amyloid-bèta in hun herse-
nen. Het verband bleef overeind nadat de 
onderzoekers ook rekening hielden met 
factoren als leeftijd, inkomen, sociaal 
netwerk, depressie en ernstige zorgen. 
Amyloid-bèta veroorzaakt mogelijk de 
ziekte van Alzheimer. Vooral bij de studie-
deelnemers die door hun genetische 
aanleg een verhoogde kans op de ziekte 
van Alzheimer hadden, was het verband 
met eenzaamheid sterk.
tinyurl.com/ 
alzheimer-eenzaamheid

Catastrofes zoals orkanen, aardbevingen, 
tsunami’s en andere overstromingen ver-
hogen bij ouderen de kans op dementie. Zo 
blijkt uit een Japans onderzoek onder 3566 
65-plussers die in 2011 werden getroffen 
door de aardbeving en tsunami. Fikse scha-
de aan een woning verhoogt de kans op 
dementie aanmerkelijk, en die kans stijgt 
nog verder als de woning volledig is vernie-
tigd. Het wegvagen van een woning door 
natuurgeweld verhoogt de kans op demen-
tie evenveel als een beroerte.
tinyurl.com/dementie-rampen

LEEFOMGEVING

Partner van psychiatrisch 
patiënt dementeert vaker

NATUURGEWELD

Meer dementie 
na grote rampen

MOBIELE TELEFONIE

Elektrostress en lawaai 
onbelangrijk bij dementienieuws

IN HET KORT
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D
ementie is er in soorten en 
maten. Geriaters onderschei-
den tientallen soorten die 
allemaal met elkaar gemeen 

hebben dat ze het vermogen van de her-
senen om informatie te verwerken aan-
tasten. En die soorten kunnen weer sterk 
van elkaar verschillen. Deze verschillen 
worden veroorzaakt door de ziekte die de 
dementie veroorzaakt. In ongeveer 60% 
van de gevallen is dat de ziekte van Alz-
heimer, en in ongeveer 15% is dat een 
reeks grote of kleine herseninfarcten. In 

andere gevallen kan dementie een gevolg 
zijn van de ziekte van Parkinson of het 
gebruik van te veel medicijnen.

Hoe het dementeringsproces zal verlo-
pen, en wat de patiënt en zijn omgeving 
daarvan merken, hangt af van de oorzaak 
van de dementie. Bij de meestvoorko-
mende vorm, de ziekte van Alz heimer, 
verloopt dat proces meestal geleidelijk. 
Het geheugen en de verstandelijke func-
ties verslechteren gaandeweg over de 
gehele linie. ‘In het eerste stadium van 
Alzheimer beseffen mensen soms dat ze 
ziek zijn’, vertelt sociaal-geriater en on-
derzoeker Dika Luijendijk van het UMC 
Groningen. ‘Ze kunnen daardoor depres-
sief worden.’ In een later stadium ver-
dwijnt dat besef meestal.

Schoksgewijs
Dementie als gevolg van een serie her-
seninfarcten – geriaters spreken dan van 
vasculaire dementie – verloopt schoksge-
wijs. Bij elk cruciaal bloedvat in de herse-
nen dat bezwijkt, gaan mensen met deze 
vorm ineens een stap achteruit. De 
symptomen zijn divers. Ze hangen af van 
het deel van de hersenen waarin het 
infarct plaatsvindt. Gebeurt dat achter in 
de hersenen, dan vallen zintuigen uit of 
kunnen hallucinaties ontstaan. Gebeurt 
dat in het midden van de hersenen, dan 
kunnen verlammingsverschijnselen ont-
staan. En gebeurt dat in het voorste deel 
van de hersenen, dan kan de patiënt het 
vermogen verliezen om juiste keuzes te 
maken en merkwaardig gedrag gaan 

Lang niet iedereen die de leeftijd  
der zeer sterken bereikt wordt 
dement. Zeker als u gezond leeft en 
voortdurend nieuwe vaardigheden 
ontwikkelt, is de kans dat dementie  
u bespaard blijft volgens de laatste 
wetenschappelijke inzichten reëel.

Tekst Willem Koert 

Verklein  
de kans op 
dementie 
Leef gezond en 
blijf in ontwikkeling

LEEFSTIJL

Expert 
aan het 
woord

DIKA LUIJENDIJK 
verbonden aan 
het UMC Gronin-
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medicijngebruik 
bij ouderen. Ze 
is extern advi-
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oordeling van 
Geneesmidde-
len en een van 
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en schrijvers van 
het Handboek 
Sociale Geria-
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teren, heeft iets meer kans dement te 
worden dan de doorsnee-Nederlander.
Epidemiologische studies hebben inmid-
dels tientallen omgevingsfactoren opge-
spoord die de kans op dementie kunnen 
verlagen. De twee belangrijkste zijn aan 
de ene kant werk, hobby’s en andere acti-
viteiten die mentaal veel van je vragen, en 
aan de andere kant veel lichaamsbewe-
ging. Waarschijnlijk prikkelen zowel men-
tale als fysieke inspanning de hersencel-
len om zich te ontwikkelen en onderling 
verbindingen te vormen. Daarmee bou-
wen de hersenen een buffer op, waardoor 
het langer duurt voordat ziekten als al-
zheimer het denkproces gaan verslechte-
ren. Tegelijkertijd vermindert lichaamsbe-
weging de kans op herseninfarcten, en 
dus ook de kans op vasculaire dementie. 

Andere factoren die kunnen bescher-
men tegen dementie zijn een hoge oplei-

ding, niet roken, het op middelbare leef-
tijd bestrijden van een hoge bloeddruk 
en het vasthouden van een gezond ge-
wicht. Overgewicht en diabetes type 2 
vergroten het dementierisico. 

Volgens recente studies speelt ook 
gezonde voeding een rol. De kans op 
dementie is kleiner bij een voedingspa-
troon met vooral onverzadigd in plaats 
van verzadigd vet, veel groenten en fruit, 
volkorenproducten in plaats van geraffi-
neerde suikers, en één keer per week of 
vaker vis in plaats van vlees. 

Kruiswoordpuzzel
Ouderen die hun hersenen in conditie 
willen houden, storten zich soms op het 
oplossen van kruiswoordpuzzels en het 
spelen van computerspelletjes die zijn 
ontworpen om de hersenen te trainen. 
Volgens studies zijn die strategieën wei-
nig succesvol. Wat mogelijk wel helpt, is 
het aanleren van volkomen nieuwe vaar-
digheden die de hersenen op een andere 
manier aanspreken. Een nieuwe taal 
leren, bijvoorbeeld. Dat geldt uiteraard 
niet voor linguïsten die al legio talen 
beheersen: zij kunnen misschien beter 
hun hersenen in conditie houden door 
bijvoorbeeld scheikunde te gaan stude-
ren. 

Ouderen kunnen daarnaast hun kans 
op dementie verminderen door bijvoor-
beeld samen met hun arts of apotheker 
kritisch naar hun medicijngebruik te kij-
ken, zegt Luijendijk. ‘Ouderen gebruiken 
vaak meerdere medicijnen waarvan som-
mige een delier kunnen veroorzaken. Een 
delier houdt in dat mensen plotseling 
verward en angstig worden, dingen gaan 
vergeten en soms gaan hallucineren.’ 
Omdat een delier lijkt op dementie, kun-
nen ouderen met een delier soms per 
abuis het etiket ‘dementie’ opgeplakt krij-
gen. Bovendien verhoogt een delier de 
kans op ‘echte’ vormen van dementie.  ■

‘Het idee dat iedereen 
die oud genoeg wordt 
uiteindelijk zal de
menteren, klopt niet’

vertonen. ‘Kenmerkend voor deze pati-
enten is dat hun verstandelijke vermo-
gens nog lange tijd redelijk intact zijn, 
maar dat ze veel trager worden. Zij heb-
ben bijvoorbeeld meer tijd nodig om 
vragen te beantwoorden’, zegt Luijendijk. 

Verwrongen idee
Bij Parkinsondementie, en de daaraan 
nauwverwante Lewy body dementie, blijft 
in ieder geval in de eerste stadia van de 
ziekte het geheugen gewoon functione-
ren. Wel ontwikkelen patiënten concen-
tratiestoornissen, het onvermogen om 
plannen te maken en soms hallucinaties 
en een verwrongen idee van de realiteit. 

Veel mensen hebben het idee dat de-
mentie bij het leven hoort, en dat (bijna) 
iedereen die oud genoeg wordt uiteinde-
lijk zal dementeren. Dat idee klopt niet. 
De meeste Nederlanders die een hoge 
leeftijd bereiken worden niet dement, al 
neemt de kans op dementie wel toe met 
het klimmen van de jaren. Van alle Neder-
landse 65-plussers is ongeveer 10% de-
ment. Kijk je naar alle 90-plussers, dan is 
binnen die groep al 40% dement. De 
meeste 90-plussers zijn dus nog steeds 
mentaal gezond, maar de kans op demen-
tie binnen die groep is wel reëel.

Genen spelen een rol
Bij wie wel en wie niet dement wordt, 
spelen genen zeker een rol. Er zijn bij-
voorbeeld een paar erfelijke aandoenin-
gen bekend, waarbij 40’ers en 50’ers al de 
eerste verschijnselen van dementie kun-
nen vertonen. In die zeldzame gevallen 
spelen genen zelfs een doorslaggevende 
rol. Bij alle andere vormen van dementie 
is de situatie minder duidelijk, en lijken 
een combinatie van leefstijl, omgevings-
factoren en (in mindere mate) erfelijkheid 
te bepalen wie dement wordt en wie niet. 
Wie een broer, zus, vader of moeder heeft 
die na het 65e levensjaar begon te demen-
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We staan aan de vooravond van een 
revolutie. Als alles een beetje meezit 
is dementie straks net zo goed te 
behandelen als een verhoogd 
cholesterol, vertelt klinisch geriater 
Paul Dautzenberg van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis.

Medicijnen 
tegen 
dementie
Zijn er medicijnen tegen dementie?
‘Tegen sommige vormen van dementie, jazeker. Het 
eerste middel kwam al aan het eind van de vorige 
eeuw op de markt, en inmiddels zijn er vier: rivastig-
mine, donepezil, galantamine en memantine. Ze kun-
nen werken bij mensen met een beginnende alzhei-
mer, de meestvoorkomende vorm van dementie, en 
parkinsondementie. Of ze aanslaan is niet te voorspel-
len, maar er is een groep alzheimer- en parkinsonpati-
enten die er positief op reageert. Bij die groep kunnen 
ze gedurende een klein jaar de verslechtering van de 
geheugenfuncties stilzetten. Dat moet je breed zien. 
Als geriaters, psychiaters en psychologen het over 
geheugenfuncties hebben, bedoelen ze niet alleen het 
onthouden van de naam van de persoon met wie ze 
praten. Ze bedoelen ook het vermogen om te denken, 
te rekenen, te lezen, om te gaan met mensen, de weg 
te vinden, te begrijpen hoe apparaten werken en alle-
daagse bezigheden uit te voeren. Zeg maar: alle basale 
vaardigheden die je leert op de basisschool.’

Werken die medicijnen dan maar eventjes?
‘Nee hoor. Bij de patiënten bij wie deze medicijnen 
aanslaan, vertragen ze negen maanden lang de ver-
slechtering van de geheugenfuncties. Voor elk jaar 
dat een patiënt deze medicijnen gebruikt, kan hij drie 
maanden langer op een redelijk niveau functioneren. 

Deze medicijnen hebben wel bijwerkingen. Mis-
selijkheid en braken zijn de meestvoorkomende. 
Om die reden is er ook een pleister met rivastigmi-

Aan de vooravond  
van een revolutie

INTERVIEW PAUL DAUTZENBERG

Tekst Willem Koert  Fotografie De Beeldredaktie/Marc Bolsius
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over de effecten  
van onder meer  
dementie op de  
hersenfuncties.

Alzheimer. Met een beetje geluk is de ziekte van 
Alzheimer over enkele decennia net zo goed te 
behandelen als hart- en vaatziekten nu.’

U bent een optimist.
‘Dat klopt. Bij mij is het glas altijd halfvol in 
plaats van halfleeg. Maar als het gaat om de toe-
komst van mijn vakgebied rechtvaardigen de 
ontwikkelingen dat optimisme. Ons ziekenhuis, 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, doet 
bijvoorbeeld mee aan een studie die binnenkort 
begint en waaraan mensen kunnen meedoen bij 
wie alzheimer in de familie zit, en die bang zijn 
dat zijzelf de ziekte zullen krijgen(*). We weten 
inmiddels dat de ziekte van Alzheimer in belang-
rijke mate, maar niet uitsluitend wordt bepaald 

door genen. Met scans zullen we bepalen 
of er in de hersenen van studiedeelne-

mers inderdaad een ophoping van 
amyloid-bèta plaatsvindt.

Een logische volgende stap zou 
zijn om de betreffende studiedeel-
nemers te behandelen met een van 

de nieuwe alzheimermedicijnen 
die binnenkort ongetwijfeld op de 

markt komen. Die werkwijze is te ver-
gelijken met de manier waarop artsen nu 

routinematig patiënten screenen op een hoge 
bloeddruk en een hoog LDL-cholesterol, en zo 
nodig medicijnen, dieet en beweging voorschrij-
ven. Als gevolg daarvan is het aantal mensen dat 
overlijdt aan een hart- of vaatziekte enorm ver-
minderd.

Geriaters zien trouwens al de effecten van de 
cardiologische revolutie in hun praktijk. Het aan-
tal gevallen van dementie is de laatste jaren 
ontegenzeggelijk toegenomen, maar niet in de 
mate waarin dat was voorspeld. Dat komt door-
dat het aantal mensen dat dement is geworden 
als gevolg van dichtgeslibde bloedvaten in de 
hersenen – de vasculaire dementie – is afgeno-
men. Hetzelfde zal in de niet al te verre toekomst 
gebeuren met de ziekte van Alzheimer.’  ■

ne, waarbij die bijwerkingen minder vaak of he-
lemaal niet voorkomen.’

Je hoort soms dat dementerende mensen 
antipsychotica krijgen. Hoe zit dat?
‘Ongeveer 90% van de mensen met dementie 
vertoont probleemgedrag. Soms hoeft daaraan 
niets te gebeuren. Apathie, een van de meestvoor-
komende vormen van probleemgedrag, kan bij-
voorbeeld betekenen dat degene met dementie 
geen zin meer heeft om auto te rijden. Dat is bij 
demente personen meestal alleen maar positief. 
Maar andere vormen van probleemgedrag kun-
nen voor de patiënt en de omgeving zo ingrijpend 
en potentieel gevaarlijk zijn dat ingrijpen 
nodig is. Daarvoor gebruiken we medi-
cijnen uit de psychiatrie.

Antipsychotica gebruiken we als 
patiënten hallucinaties of waan-
voorstellingen ontwikkelen, anti-
depressiva als patiënten somber 
en apathisch worden. Na drie 
maanden kijken we of we kunnen 
stoppen, en als dat niet mogelijk is, de 
dosis kunnen verlagen.’

Zitten er nieuwe medicijnen in de pijplijn?
‘Nou en of. Waarschijnlijk komt in Amerika bin-
nen enkele weken het medicijn solanezumab op 
de markt. Dat is een antilichaam dat in de herse-
nen het eiwit amyloid-bèta onschadelijk maakt. 
Bij de ziekte van Alzheimer maken de hersencel-
len te veel van dat eiwit aan. De hersencellen 
gaan daardoor minder goed functioneren, en 
sterven uiteindelijk af. Met dit nieuwe middel 
kunnen we dat proces waarschijnlijk afremmen.

Misschien nog veelbelovender is een groep 
medicijnen die de vorming van dat amyloid-bèta 
afremt. Dat zijn de BACE-remmers. BACE is een 
afkorting van bèta-secretase 1, en dat is het en-
zym dat in hersencellen het eiwit amyloid-bèta 
vormt. Het grote voordeel van deze middelen is 
dat je ze in pillen kunt stoppen, terwijl solanezu-
mab moet worden geïnjecteerd.

Het is heel goed mogelijk dat we dankzij deze 
nieuwe middelen aan de vooravond staan van 
een doorbraak in de strijd tegen de ziekte van 

* Dit geldt voor mensen die ouder zijn dan 60 jaar, 
nog geen symptomen van geheugenverlies hebben, 
en een vader, moeder, broer of zus hebben met de-
mentie. Aanmelden kan via GVConderzoek@jbz.nl.
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Wijzer over 
geheugen
Waar ligt de grens tussen 
vergeetachtigheid en 
beginnende dementie? Lees 
het in ‘Wijzer over geheugen’. 

160 pagina’s
€20,50 ledenprijs
€25 niet-ledenprijs
(incl. verzendkosten)
€13 e-book ledenprijs
€16 e-book niet-ledenprijs

Bestellen?
Bel 070 – 445 45 45 of ga 
naar consumentenbond.nl/
webshop

10.000
Meer dan 10.000 
demente Nederlanders 
zijn jonger dan 65 jaar.

Dementie

70%

17% 
van de mensen die thuis 
zorgen voor iemand met 
dementie voelt zich 
overbelast of zwaar belast.

60
Er zijn 60 oorzaken 
van dementie bekend. 
Een daarvan is de 
ziekte van Alzheimer.

300.000
Geriaters schatten dat meer 
dan 300.000 Nederlanders 
dementie hebben. De helft 
daarvan is door artsen nog niet 
gediagnosticeerd.

van de dementiepatiënten 
woont thuis en wordt  
verzorgd door geliefden  
en familie. De gemiddelde 
mantelzorger van een  
demente patiënt is gedu-
rende 5 jaar wekelijks 20 
uur kwijt aan zorgtaken.

MEER INFORMATIE
alzheimer-nederland.nl 
dementie.nl

alzheimercentrum.nl

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn  
er op dit moment 48 miljoen demente aardbewoners. 
Elk jaar komen daar 8 miljoen gevallen bij. Als er geen 
betere medicijnen op de markt komen, zullen er in 2050 
135 miljoen mensen dement zijn.

Van elke 7 mensen met dementie zal er 1 het laatste 
en ergste stadium bereiken. De overige 6 overlijden 
voor het zover is, bijvoorbeeld door een hart- of 
vaatziekte, longontsteking of griep.

Dementie halveert 
de gemiddelde 
levensverwachting 
vanaf het tijdstip 
van de diagnose.  
De patiënt overlijdt 
gemiddeld 6 jaar 
daarna.

FEITEN & CIJFERS

B-vitaminen, vitamine E, 
ginkgo en aspirine beschermen 
niet tegen dementie. 

nieuw
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