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Als ik zo oud geworden ben
Dat ik geen mensen meer herken
En niet eens je naam nog weet,
Pak dan mijn hand nog even beet.
En zeg me gedag
Laat me voelen dat je me mag
wellicht dat ik het gevoel herken
Dat ik voor iemand, IEMAND ben.
Sophie den Otter

© Az Damiaan vzw, februari 2020. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen
zonder uitdrukkelijke toestemming.
Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met
uw zorgverlener.
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Voorwoord
Deze infobrochure is bestemd voor iedereen die in contact komt met de
zorg voor personen met dementie en richt zich voornamelijk tot partners,
familieleden en mantelzorgers.
Omdat het niet gemakkelijk is een weg te vinden in het proces van deze
ziekte, in het begrijpen en in het omgaan met deze ziekte, willen wij
trachten meer informatie mee te geven via deze infobrochure.

3

Wat is dementie
Dementie is een chronische en onomkeerbare hersenaandoening. Het is
een syndroom, een verzameling van symptomen, waarbij er geleidelijk
aan delen van de hersenen niet goed meer gaan functioneren.
Dementie wordt heel vaak geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Er
zijn echter verschillende vormen van dementie en Alzheimer is hier
slechts één van.
Het ziekteproces bij dementie op oudere leeftijd gaat geleidelijk en
verloopt over jaren. Doorgaans loopt dit proces over 5 tot 10 jaar na het
vaststellen van de diagnose.
Belangrijk te weten is dat wij het hebben over dementie die optreedt op
oudere leeftijd, dus na de leeftijd van 65 jaar. Indien de dementie vroeger
optreedt, spreken we over jongdementie. Dit zal in deze brochure niet
aan bod komen.
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Vormen en oorzaken van dementie
De ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is bij de meeste mensen bekend en komt het
vaakst voor. In ongeveer 60% van de gevallen van dementie bij ouderen
gaat het om de ziekte van Alzheimer.
Bij de ziekte van Alzheimer zien we een geleidelijk verloop met als
centraal kenmerk een verstoring van het kortetermijngeheugen. Na
verloop van tijd krijgt men hiernaast ook steeds meer moeite met het
uitvoeren van dagdagelijkse handelingen zoals koffie zetten, zich
aankleden, boodschappen doen, … .

Vasculaire dementie
Vasculaire dementie ontstaat na een probleem met de bloedvaten in de
hersenen. Dit kan gaan om een bloeding in de hersenen of een
verstopping van één of meerdere bloedvaten. Hierdoor krijgt een deel
van de hersenen geen of onvoldoende zuurstof en sterft het af.
De plaats waar het incident zich voordoet is bepalend voor de
symptomen die zullen optreden. Zeer typisch is het trapsgewijze verloop:
stabiele periodes wisselen zich af met periodes van plotse en snelle
achteruitgang.
Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer, de tweede meest
voorkomende oorzaak van dementie. 20 % van de gevallen van dementie
is van vasculaire aard.
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De mengvorm Alzheimer - vasculaire dementie
In 15 % van de gevallen van dementie spreken we over een combinatie
van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie.
Lewy Body dementie
Bij Lewy Body dementie zijn het voornamelijk aandachtsproblemen die
op de voorgrond staan. De problemen zijn erg wisselend en kunnen
verschillen van dag tot dag. Daarnaast duiken symptomen op die doen
denken aan Parkinsonisme: een vertraging in het denken en handelen,
evenwichtsverlies, een moeilijkere gang,... . Ook hallucinaties en waanideeën zijn hier niet vreemd.
Fronto-temporale dementie
Bij fronto-temporale dementie, vaak de ziekte van Pick genoemd, is er
een verstoring frontaal en temporaal in de hersenen. Fronto-temporale
dementie wordt gekenmerkt door twee varianten: veranderingen in het
karakter en gedrag kunnen op de voorgrond staan ofwel zijn problemen
met taal opvallend aanwezig. Vaak zien we ook problemen bij activiteiten
die een goede planning en organisatie vragen. Geheugenproblemen
duiken hier pas later op.

Andere oorzaken
Andere bekende oorzaken die kunnen leiden tot dementie zijn onder
meer: de ziekte van Parkinson, Korsakov en de ziekte van Huntington.
De arts zal telkens trachten de soort dementie te bepalen, dit is echter
niet zo gemakkelijk. Een dementiebeeld komt bij iedere persoon anders
tot uiting en moet zeer individueel bekeken worden.
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Hoe vaak komt het voor?
Wereldwijd lijden 47,5 miljoen mensen aan dementie.
In België alleen spreekt men over 202.000 mensen en dit zal ongetwijfeld
oplopen door de vergrijzing van de bevolking.
Men verwacht dat dit aantal tegen 2060 zal verdubbelen.

Normale vergeetachtigheid versus dementie
Normale veroudering gaat gepaard met milde vergeetachtigheid. Wie
vergeet er niet eens zijn sleutels of een afspraak?
Beginnen vergeten houdt niet per se in dat u dementie krijgt!
Om over dementie te kunnen spreken moet er sprake zijn van een
abnormaal vergeten wat ook altijd gepaard gaat met één of meerdere
cognitieve stoornissen én met een duidelijke beperking in het dagdagelijkse leven.

1. Aantasting van het geheugen
De persoon met dementie kan geen recente dingen meer onthouden. Ze
vergeten bv. wat ze gegeten hebben, wie er op bezoek is geweest, ze
vergeten wat ze reeds verteld hebben en vertellen het opnieuw,... .
Nieuwe informatie wordt niet meer onthouden.
In een latere fase wordt ook het langetermijngeheugen aangetast.
Emotionele herinneringen blijven vaak het langst herinnerd
(bv. herinneringen aan de oorlog).
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2. Desoriëntatie
In tijd
De persoon met dementie weet niet welke dag het is, niet of het dag of
nacht is, kruipt ‘s middags in bed, wil ‘s avonds boodschappen doen.

In ruimte
Men weet niet meer waar men woont, waar de badkamer is, men doolt
doorheen de woning... .

In persoon
De persoon met dementie herkent geen bekende personen meer. Dit
komt meestal voor in een latere fase.
Soms wordt het eigen spiegelbeeld niet meer herkend, dit kan zorgen
voor angstige reacties.

3. Stoornissen in spraak, handelingen en herkenning
Afasie
We zien vaak stoornissen in de taal naar voor komen. De persoon met
dementie kan zich minder goed uitdrukken en begrijpt minder van wat er
wordt gezegd. De woordenschat vermindert, onbestaande woorden
en/of begrippen zoals ‘ding’ komen vaak voor. Woorden kunnen niet
meer correct gebruikt worden (men zegt bv. de soep is te ‘hard’ in plaats
van te ‘heet’). De taal kan onverstaanbaar worden of er kunnen enkel
klanken worden herhaald.

Apraxie
Apraxie is een verstoring in het doelgericht handelen. Dagelijkse
praktische handelingen zoals het haar kammen, eten klaarmaken, zich
aankleden,… kunnen moeilijker verlopen tot onmogelijk worden.
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Agnosie
Agnosie gaat over een verstoring in de herkenning. De persoon met
dementie kan voorwerpen zoals bv. een kam niet meer herkennen en niet
meer weten waarvoor dit voorwerp dient. Dit kan gaan om voorwerpen
maar ook over gezichten, geluiden, geuren.

4. Gedragsstoornissen
Stemmingsstoornissen
Het ene moment kan de persoon met dementie dolgelukkig zijn, het
volgende moment kan hij aan het huilen zijn. Een depressieve stemming
is vaak een reactie op het beginnend proces van dementie.

Desinteresse en apathie
De persoon met dementie heeft vaak geen interesse meer in de
omgeving, geen zin meer om iets te doen, zit vaak in de zetel en neemt
nog weinig initiatief.

Angst en paniek
Angst en paniek treden vaak op in het begin van de ziekte, de diagnose
brengt veel onzekerheid met zich mee. Later in het ziekteproces is het
een feit dat alles meer en meer onbekend wordt, dat men situaties niet
meer begrijpt, erg beangstigend.

Wanen, achterdocht en hallucinaties
Deze komen vaak voort uit het dementieproces: een waanbeeld dat veel
voorkomt is dat men denkt te zijn bestolen wanneer men bv. iets niet kan
terugvinden. Vaak beschuldigt men hiervan een familielid.
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Agressie
Agressief gedrag kan een uiting zijn van frustratie omdat men voelt dat
men achteruit gaat, maar het kan ook ontstaan bij lichamelijke verzorging
of gewoon uit het niets.

Decorumverlies
Dit gaat over het verlies van waarden en normen met ongepast gedrag
tot gevolg. Men kan zich bv. beginnen uitkleden of luidop beginnen boeren op restaurant.

Doolgedrag
De persoon met dementie gaat soms in zijn eentje op stap zonder doel.
Dit verloopt niet zonder risico’s: men kan bv. de weg naar huis niet meer
terugvinden.

Evolutie van het klassieke dementieproces
Het eerste stadium
Een klassiek dementieproces start geleidelijk en begint met het verlies
van het recente geheugen. Het langetermijngeheugen blijft nog relatief
bewaard. Hierop volgen problemen met aandacht. Men kan zich
moeilijker concentreren, men kan het journaal niet meer volgen, slaagt er
niet meer in een boek te lezen. Hierop volgt een verminderde oriëntatie
in tijd en ruimte en moeite met complexere taken (men kan bv.
problemen krijgen met bankzaken).
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Het tweede stadium
In het volgende stadium worden de problemen met het recente
geheugen steeds erger en wordt het ook moeilijker zich dingen van langer
geleden correct te herinneren. Er duiken steeds meer moeilijkheden
m.b.t. oriëntatie in tijd en ruimte. Men krijgt het moeilijk met dagdagelijkse handelingen. Gedrag en karakter kunnen veranderen. Men
heeft het moeilijker met taal, kan zich moeilijker uitdrukken en begrijpt
minder wat er wordt gezegd.

Het derde stadium
In een verder stadium wordt de persoon met dementie steeds
afhankelijker van zijn omgeving. Men begrijpt steeds minder van wat er
rondom hem gebeurt en er is verzorging en constante aanwezigheid
vereist.

Het effect van medicatie
Dementie is tot op heden nog niet te genezen. Het is een onomkeerbaar
proces. Er bestaat wel medicatie die het proces een bepaalde tijd
probeert af te remmen. Het resultaat verschilt van persoon tot persoon.
Deze medicatie wordt meestal opgestart in het beginstadium.
Andere bijkomende symptomen zoals gedragsproblemen, angst, onrust,
wanen en hallucinaties, probeert men tevens met medicatie onder
controle te houden.
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Dementie en erfelijkheid
Het is niet evident een antwoord te bieden op de vraag of dementie
erfelijk is.
Wanneer dementie in de familie voorkomt, is het risico op het krijgen van
dementie licht verhoogd.
Bij dementie op jonge leeftijd (vóór 65 jaar vastgesteld) is er wel een
grotere invloed van erfelijkheid.
Slechts in een klein aantal families is er sprake van een autosomaal
erfelijke variant, dit betekent dat wanneer de ouder dementie heeft, de
kinderen elk één kans op twee hebben om de ziekte te ontwikkelen. Deze
families worden zeer goed opgevolgd.

De belevingswereld van de dementerende
oudere
Het is belangrijk te trachten begrijpen hoe iemand met dementie denkt
en wat er in hem omgaat om zo op een goede manier met hem te kunnen
omgaan. Het is voor mantelzorgers geen eenvoudige taak de persoon
achter de ziekte te blijven zien.
We gebruiken drie bronnen om te weten wat er omgaat in iemand met
dementie:
 wat de persoon met dementie zelf zegt, meedeelt of opschrijft
 hoe hij zich gedraagt
 wat wij denken dat er omgaat in de persoon: ons eigen voorstellings12
of inlevingsvermogen.

De belevingswereld verandert gedurende de ziekte. In de beginfase
spreken we over het ‘bedreigde ik’, in de tweede fase wordt gesproken
over het ‘verdwaalde ik’, de tussenfase noemen we het ‘verborgen ik’ en
in de laatste fase spreken we over het ‘verzonken ik’.

1.

Het stadium van het ‘Bedreigde Ik ’

In dit stadium is er vaak besef van achteruitgang. De geheugenproblemen
zijn meer dan gewoon vergeten. Men vergeet vertrouwde dingen, zoals
de namen van de kleinkinderen. Men kan herhaaldelijk niet op een dagdagelijks woord komen. Men vergeet essentiële dingen: bij het boodschappen doen vergeet men wat men al heeft gekocht en koopt men
herhaaldelijk hetzelfde.
Men is continu zijn bril, sleutels, gsm kwijt en vindt deze op vaak erg
vreemde plaatsen terug. Het opslaan van nieuwe informatie in het
geheugen wordt steeds moeilijker. Dagdagelijkse taken vragen beduidend
meer moeite.
De meeste personen met dementie merken in dit stadium dat er iets niet
klopt wat leidt tot onzekerheid, twijfel en angst.
Reacties bij confrontatie zijn vaak ontkenning of de schuld bij de ander
leggen: ‘jij hebt mijn sleutels op een andere plaats gelegd’.
Andere mogelijke reacties zijn: zich terugtrekken (bv. niet meer kaarten
omdat men bang is fouten te maken), somberheid, kwaadheid,
stemmingswisselingen en angst voor de toekomst.
Let wel: soms heeft de persoon met dementie geen ziektebesef!
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2. Het stadium van het ‘Verdwaalde Ik’
In dit stadium kan de persoon met dementie nog zeer moeilijk nieuwe
informatie opslaan. De geheugenproblemen worden ernstiger. Ook zaken
van vroeger kunnen niet altijd meer onthouden worden.
De taalvaardigheid neemt af (minder begrip van woorden, vergeten van
het gespreksonderwerp).
Men verliest besef van tijd (verleden en heden worden dooreen gehaald,
dag en nacht kunnen worden omgewisseld).
Zelfzorg wordt moeilijker (wassen, kleden).
Op dit moment is er vaak verplegend personeel nodig.
De persoon met dementie heeft op dit moment het gevoel dat de wereld
rondom hem aan het wegglijden is, de wereld wordt onvoorspelbaar.
Mensen kunnen verschillend reageren op controleverlies; de één zal
angstig worden, in paniek slaan, de ander zal verlammen en niet meer
reageren. Doordat men nog zeer moeilijk heden en verleden van elkaar
kan onderscheiden, geraakt men verdwaald in zichzelf. Vaak wordt de
persoon met dementie onrustig, hij kan zijn gevoelens niet meer in
woorden uitbrengen met als gevolg dat hij door zijn gevoelens wordt
overspoeld.

3. Het stadium van het ‘Verborgen Ik’
Dit stadium is een fase tussen het verdwaalde en verzonken ik. De
persoon met dementie zit vaker in zijn eigen innerlijke belevingswereld.
Je ziet vaak een eindeloze herhaling van bepaalde handelingen zoals doelloos heen en weer lopen, plukken aan kledij, ronddolen in de gang…
In deze fase is er behoefte aan professionele hulp.
Belangrijk te weten is dat er in deze14
fase nog heldere momenten kunnen
zijn!

4. Het stadium van het ‘Verzonken Ik’
In deze laatste fase is de persoon met dementie volledig in zichzelf
gekeerd. Er is een verlies van het kennen en kunnen, een verlies van taal,
men herkent zijn vertrouwde omgeving niet meer, weet niet meer waarvoor zaken dienen.

Het verzorgen draait nu voornamelijk rond de primaire behoeften: eten
en drinken, nabijheid, vertrouwen en lichamelijk contact. Het is belangrijk
dat de omgeving veiligheid en rust uitstraalt.
Men verkeert in een verlaagd bewustzijn waardoor het moeilijker wordt
om contact te maken.
In deze fase is er continu behoefte aan professionele hulp.

In de realiteit is het zeer moeilijk om deze verschillende fasen perfect af
te lijnen. Wat hier werd geschetst gaat dan ook om het algemene
verloop. Het is echter belangrijk te onthouden dat de manier waarop het
dementieproces zich manifesteert, bij geen enkele persoon met dementie
exact op dezelfde manier verloopt.
Ook de reacties op de ziekte verlopen erg verschillend. Sommigen
reageren met angst, anderen reageren met depressief gedrag en nog
anderen reageren met apathie en trekken zich terug.
Het is belangrijk na te gaan welk gevoel achter een bepaald gedrag zit. Zo
kan achterdocht het gevolg zijn van de geheugenproblemen: men is iets
kwijt en beschuldigt daarvan zijn omgeving, rusteloosheid, bv. doelloos
heen en weer lopen, kan als doel hebben onrust te verminderen.
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Hoe omgaan met ouderen met dementie
In dit deel geven we enkele omgangsadviezen mee van hoe u kan omgaan
met een persoon met dementie.

1. Het stadium van het ‘Bedreigde Ik’
Vooral in de beginfase is het belangrijk de persoon met dementie nog te
laten doen wat hij/zij zelf kan. De persoon met dementie wil nog van
betekenis zijn, graag gezien worden, erkend worden.

Enkele omgangsadviezen
Respect
De persoon met dementie blijft een volwaardig persoon met een eigen
geschiedenis. Benader hem dan ook altijd met respect. Probeer niet te
betuttelen. Probeer hem in de mate van het mogelijke bij keuzes/
beslissingen te betrekken. Spreek niet over hem/haar in de derde
persoon.

Activeren
Het is goed dat de persoon met dementie actief bezig blijft. Neem niet uit
handen wat hij zelf nog kan. Vaak is wel wat hulp en toezicht nodig. U
kunt er bv. bij gaan staan wanneer er gekookt wordt of wanneer er
betalingen worden uitgevoerd en hierin ondersteunen.

Ga mee in het verhaal
Probeer niet te confronteren (bv. wanneer telkens hetzelfde wordt
herhaald), probeer niet direct te corrigeren als hij onjuiste uitspraken
doet, ook al zorgt dit vaak voor veel frustratie en is dit zeer vermoeiend.
Probeer de persoon met dementie op die momenten af te leiden of voor
te stellen om iets anders te gaan doen.
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Ondervraag of test de persoon met dementie niet. Stel geen vragen zoals:
‘wie is die persoon nu weer?’ Vraag niet door als u weet dat de persoon
het niet weet.
Probeer keuzes te beperken of biedt keuzemogelijkheid aan zodat het
niet te moeilijk wordt en geen paniek veroorzaakt.

Zorg voor houvast en veiligheid
Het gebruik van hulpmiddellen om structuur te bieden is hier zeer belangrijk zoals bv. een agenda gebruiken waar alle afspraken in worden
genoteerd, labels op de kasten plaatsen, lijstjes/briefjes gebruiken van
dingen die nog moeten gedaan worden en dingen een vaste plaats geven.

Actief luisteren
Luister actief. Probeer te letten op de nood die de persoon met dementie
uitdrukt, zoek welk basisgevoel hij/zij uitdrukt.

Vermijd drukte
Een persoon met dementie is sneller vermoeid, vermijd daarom drukte en
teveel mensen.

Pas je communicatie aan






Pas je tempo aan: gebruik geen lange zinnen en spreek traag.
Stel eenvoudige vragen, stel één vraag tegelijk.
Controleer of de persoon het begrepen heeft.
Maak oogcontact als je spreekt en ga voor de persoon staan.
Ook non-verbale communicatie is erg belangrijk: uw houding, de toon
in uw stem en uw expressie.
 Vertel wat u gaat doen en doe dit ook direct: bv. “We gaan samen
afwassen” en u begint er direct aan.
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Let op met plotse verwardheid
Een dementieproces verloopt geleidelijk. Wanneer een oudere acuut
verward wordt, lijkt het alsof iemand plots ‘dement’ is geworden. Dat is
niet zo! Mogelijks is er sprake van een ander beeld zoals bv. een delier.

2. Het stadium van het ‘Verdwaalde Ik’
Enkele omgangsadviezen
Probeer de dagdagelijkse leefwereld zo overzichtelijk mogelijk te maken.
Gebruik een vaste dagindeling, zorg voor routine, probeer bij thuishulp
telkens te zorgen dat het gaat om dezelfde verzorgenden, dezelfde
vertrouwde gezichten, geef alles een vaste plaats.
Probeer een evenwicht te zoeken tussen wat de persoon met dementie
nog zelf kan doen en wat uit handen moet worden genomen (uit veiligheid of om frustratie en faalangst te vermijden).
Neem gevoelens altijd serieus, het zijn oprechte gevoelens, luister en
probeer er te zijn.
Frustraties of beschuldigingen zijn vaak niet persoonlijk bedoeld. Probeer
niet tegen hen in te gaan.
Als de persoon met dementie zaken hoort of ziet die er niet zijn
(hallucinaties genoemd), ontken deze dan niet, probeer rust uit te stralen
en dit door te geven.
Probeer bij kwaadheid of agressie de persoon af te leiden.

3. Het stadium van het ‘Verzonken Ik’
Enkele omgangsadviezen
Beleving wordt bepaald door de zintuigelijke ervaring. U kan bv. mooie
muziek afspelen, gebruik maken van geuren, massage. Woon- en zorgcentra zijn tegenwoordig vaak uitgerust met een snoezelruimte speciaal
voor mensen met dementie om tot rust te komen.
Gebruik liefdevolle en aangename prikkels zoals een glimlach, spreek op
een rustige en aangename toon, geef een kneepje in de hand.
Het is een volledig verpleegbehoevende fase, lichamelijke verzorging
moet overgenomen worden. Een gevoel bieden van een veilige omgeving
18
staat centraal.
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Sociale dienst
Bij vragen over hulp aan huis, inschrijvingen en informatie over woonzorgcentra en rond financiële tegemoetkomingen of bewindvoering, kan
u terecht bij de sociale dienst gelinkt aan uw ziekenfonds.
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U bent er ook nog!
Zorg goed voor uzelf!

‘U mag nooit méér aan iemand geven dan u zelf zou durven vragen.
En u moet iemand geven dat waarvan u zelf zou vinden dat u er recht
op had.

Als u zich daaraan houdt, hebt u uw plicht gedaan.’

De psychologen op geriatrie, psychogeriatrie en neurologie.
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