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Opvattingen over ziekteproces bij 
jonge mensen met dementie 

Wat weten we er eigenlijk van? 

-“Jonge mensen met dementie gaan sneller 
achteruit” Is dat zo? 
-Zijn factoren die het beloop beïnvloeden bij oudere 
mensen ook van invloed bij jonge mensen?  
-Is er voldoende informatie voor advanced care 
planning?  



vraagstelling 

1. Wat zijn determinanten van het beloop van 
cognitief functioneren en de ernst van de 
dementie op jonge leeftijd? 
 

2. Zijn er verschillen tussen de drie meest 
voorkomende vormen van dementie op jonge 
leeftijd?  



 
Karakteristieken van jonge mensen met 
dementie.  
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Martin N Rossor et al., The Lancet Neurology  Volume 9, Issue 8, Pages 793-806 (August 2010)  DOI: 10.1016/S1474-4422(10)70159-9 



Onderzoek samengevat 

geslacht 
diagnose 
antipsychotica 
leeftijd 
ziekteduur 
opleiding 
NPI score  

+ / - ? Cognitie 
(MMSE) 

Ziekte ernst 
(GDS) 

122 met Alzheimer 
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NPI  
score op 12 gedragsdomeinen.  
Frequentie 0-4 en ernst 1-3 worden vermenigvuldigd voor een 
totaal score.  

Een aantal domeinen kunnen worden onderscheiden. * 

Psychose  wanen, hallucinaties en nachtelijke onrust 

Hyperactiviteit  agitatie, euforie, ontremming, 

prikkelbaarheid en motorische onrust.  

Affectief  depressie en angst  

Apathie  apathie, slaap- en nachtverstoringen, verminderde 

eetlust/eet stoornis  
 
* based on the results from the European Alzheimer Disease Consortium., Aalten P, Verhey FR, Boziki M, et al: Consistency of 
neuropsychiatric syndromes across dementias: results from the European Alzheimer Disease Consortium. Part II. Dementia and 
geriatric cognitive disorders 2008; 25:1-8 

 

  



MMSE  beloop bij 
dementie latere 
leeftijd.  

GDS beloop bij 
dementie latere leeftijd 

YOD, affectief subsyndroom 

lagere opleiding, psychosen, 
hyperactief.  
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MMSE 
Personen met Alzheimer gaan sneller achteruit in vergelijking met 
Vasculaire of Frontotemporale dementie.  

 
Psychosen en hyperactiviteit zijn gecorreleerd aan snellere MMSE 
achteruitgang. 

GDS  
Personen met Alzheimer hadden hogere (= slechtere) scores bij aanvang van 
de studie, maar ziekteprogressie was gelijk aan die van personen met VaD en 
FTD.   
 
 
 

 

 

 

 

Verslechtering van cognitie en ziekte is 
minder snel bij jonge mensen met dementie 
dan bij oudere mensen.  
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