
Regiobijeenkomst Dementie in uw gemeente: 

bent u voorbereid op de toekomst?

8 november 2018 vond de regiobijeenkomst dementie plaats, met als centrale 

vraag: bent u voorbereid op de toekomst? 

Aan de hand van wetenschappelijke kennis, beleid- en praktijkvoorbeelden 

werden de aanwezigen geïnspireerd. Via dit verslag krijgt u een impressie van 

de middag en kunt u de presentaties terugzien.

#dementieRR
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Regiobijeenkomst Dementie in uw gemeente: 
bent u voorbereid op de toekomst?

8 november 2018 vond de regiobijeenkomst dementie plaats, met als centrale vraag: 

bent u voorbereid op de toekomst? Georganiseerd door alle gemeenten uit regio 

Rotterdam Rijnmond, de GGD Rotterdam-Rijnmond, Gezond in… en Cephir. Speciale 

aandacht was er voor het verminderen van gezondheidsverschillen. 

Er bestaat geen universele aanpak voor preventie van dementie. Mensen hebben 

verschillende gezondheidsvaardigheden en dat betekend dat er ook een passende 

aanpak voor dementie georganiseerd moet worden. Zowel bij de diagnostiek in de 

huisartsenpraktijk als in het ondersteuningstraject. 

De dag benaderden we vanuit drie inzichten:

- Wat leert de wetenschap ons?

- Wat leert de praktijk ons?

- Wat betekent dit voor beleid?

Hierbij ontvangt u een impressie van de dag en alle presentaties. 

Terug naar start



Wetenschap

Van wetenschappers Prof. Dr. Alex Burdorf en 

Prof. Dr. Francesco Mattace Raso

hebben we geleerd in welke mate dementie 

voorkomt, welke soorten dementie er zijn en op 

welke factoren we preventief kunnen inzetten. 

Daarnaast vertelde Dr. Janne Papma over de 

migrantenpoli van het Erasmus MC. Hier wordt 

aangegeven dat er uitdagingen zijn op het gebied 

van taal, cultuur, opleiding en geletterdheid in de 

diagnostisering van dementie en de zorg na de 

diagnose.

Elke presentatie wordt afgesloten door 

‘afhaalboodschappen’, die erg interessant zijn om 

terug te lezen. U vindt de afzonderlijke 

presentaties via de inhoudsopgave. 



Van wetenschap naar praktijk

Adviseur Jennifer van den Broeke (Pharos) en 

theatergezelschap Amar speelt maakten een vertaling 

van de wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Het 

theatergezelschap speelde een scene die laat zien hoe 

een zorgverlener en mantelzorger met elkaar 

communiceren over iemand met dementie. In de scene 

is er sprake van beperktere gezondheidsvaardigheden. 

Met de kennis van de wetenschap, is het publiek in staat 

de acteurs tips te geven op hun scene. Door 

aanpassingen in de manier van communiceren en 

informatie verstrekken kunnen zorgverlener en 

mantelzorger elkaar beter aanvullen.

Vervolgens heeft huisarts Pieter van den Berg verteld 

wat de impact is van dementie op zijn praktijk. Hij roept 

op om een beter netwerk te creëren tussen de 

gemeentelijke voorzieningen en zorgverleners ”Als we 

elkaar weten te vinden en weten wie wat doet, kunnen 

we beter van elkaars diensten gebruik maken”. 



Beleid

Senior adviseur Carina van der Beek vertelde 

hoe Rotterdam werkt aan de ambitie om een 

stad te zijn waar je goed, samen met anderen, 

gezond en vitaal oud kunt worden. En waar er 

passende zorg en ondersteuning is als het 

niet meer zelf gaat. Dit doet de gemeente met 

partners in de stad. Momenteel worden 

gesprekken gevoerd om te komen tot een 

masterplan ouderen wat inzet op 4 pijlers: 

vitaal, ertoe doen, zorg en ondersteuning en 

wonen en woonomgeving.

Wethouder Patricia van Aaken van gemeente 

Schiedam vertelde vervolgens hoe er in de 

regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 

(MVS-regio), met DSW wordt gewerkt aan een 

dementievriendelijke regio: door middel van 

een convenant met de zorgverzekeraar, 

samenwerking in de MVS-regio en een 

dementievriendelijk Schiedam.



Praktijk

Hoe vertalen deze beleidsvraagstukken naar de praktijk? 

Adviseur Josette van Loon, nam ons mee in een aantal 

inspirerende voorbeelden uit Goeree-Overflakkee. Zij vertelde 

over netwerkorganisatie Paulina.nu, de samenwerking die 

gerealiseerd is met de huisartsen, zorgverzekeraar CZ en 

ketenzorg dementie en hoe de gemeente inzet op een 

dementievriendelijke samenleving. Ze vertelde wat gelukt is: 

samenwerking tussen Wmo en ketenzorg dementie. Maar durfde 

ook open te zijn wat beter kan: de samenwerking met de 

zorgverzekeraar mag nog versterkt worden.

De dag werd afgesloten door een swingend voorbeeld van 

Jimmy Plooij, werkzaam bij het Centrum voor de kunsten 

Spijkenisse. Hij toonde het effect van muziek en dans aan op de 

positieve gezondheid van mensen met dementie. Hij geeft een 

belangrijke voorwaarde mee voor het slagen van zijn project: het 

commitment van instellingen. Je kunt niet zomaar aansluiten bij 

bestaand aanbod. Hij stimuleerde de aanwezigen om 

soortgelijke projecten aan te gaan: “begin, zoek elkaar op en 

praat met elkaar. Dan kan er wat moois ontstaan.”



Bedankt voor uw 

aanwezigheid!
Klik rechts onderin om terug te gaan naar de inhoudsopgave

Terug naar start



TRENDS IN DEMENTIE

Prof Dr A. Burdorf

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Erasmus MC Rotterdam, Nederland

Terug naar start



Waarom weten we niet precies hoeveel dementie er voorkomt ?

1. Dementie ontstaat geleidelijk, zeker in begin niet goed te onderscheiden van 

normale veroudering

2. Personen met dementie herkennen niet altijd de symptomen,

hun directe omgeving ook niet

3. Zorgverleners kunnen beginnende dementie niet makkelijk diagnosticeren

 Verschil in aantal personen met dementie:

Ruim 150.000 personen met diagnose

Ruim 250.000-270.000 personen op basis van onderzoek in algemene bevolking

Dementie: oorzaken en trends



Bron:

NIVEL Zorgregistratie 

Eerste Lijn

Dementie: aantal gevallen



Bron:

Dementia in Europe 

Yearbook 2006

Alzheimer Europe.

Dementie: aantal gevallen



Bron:

NIVEL Zorgregistratie 

Eerste Lijn

Aantal nieuwe gevallen:

1,1 per 1000 mannen

1,8 per 1000 vrouwen

Nieuwe gevallen per jaar 

ruwweg 25% van alle 

gevallen

Dementie: aantal nieuwe gevallen



Dementie: internationale vergelijking



Wat verwachten we over de trend in dementie in Nederland ?

Stijging of daling ?

Dementie: trends



Wat verwachten we over de trend in dementie in Nederland ?

Stijging, want:

- dementie stijgt met de leeftijd, en in een vergrijzende bevolking stijgt dementie dus

- dementie wordt nu eerder gediagnosticeerd dan vroeger, dus stijgt het aantal

Daling, want:

- de diagnose wordt beter, waardoor personen minder ten onrechte de diagnose 

dementie krijgen (bv depressie i.p.v. dementie)

- we leven langer gezond en de onderliggende risicofactoren verminderen

Dementie: trends



Bron:

Huisartsenregistratie 

Limburg (langste periode)

Cijfers t.o.v. de situatie in 

1991, 

gestandaardiseerd voor 

bevolkingssamenstelling 

in 2010

(dus zonder effect van 

vergrijzing)

Dementie: trends



Bron:

Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018 -

Trend scenario

Invloed van vergrijzing op toename in ziekten:

- dementie in 2040 zo’n 176.400 personen extra, 

bovenop de ruim 250.000 personen die we nu 

hebben

Dementie: trends



Dementie: ziektelast

Bron:

Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018 -

Trend scenario

Dementie staat wel bovenaan bij ziektelast!

Bij dementie wordt een groot deel van de ziektelast 

(72%) veroorzaakt door vroegtijdige sterfte



Verdeling over de zorg:

* 32% heeft intramurale psychogeriatrische zorg

* 14% een indicatie voor extramurale psychogeriatrische AWBZ-zorg

* 53% heeft thuiszorg

Type zorggebruik in een jaar (Peeters 2012):

- extra bezoek aan huisartsenpost 39%

- opname in ziekenhuis 24%

- gebruik dagactiviteitencentrum 18%

- gebruik dagopvang verpleeghuis 7%

- thuiszorg 6,6 uur/week   (van 0 tot 80 uur!)

Dementie: wat betekent het voor zorg



De belangrijkste risicofactoren voor Alzheimer en vasculaire dementie (Mayer et al 2018)

Dementie: wat weten we over risicofactoren



De belangrijkste bijdrage aan Alzheimer in Nederland

Risicofactor % in bevolking Risico Bijdrage aan Alzheimer

Suikerziekte 6,5% 1,46 2,9%

Hoge bloeddruk 17,7% 1,61 9,7%

Obesitas 13,9% 1,60 7,7%

Weinig bewegen 53% 1,82 30,3%

Depressie 5,9% 1,65 3,7%

Roken (dagelijks) 17,2% 1,59 9,2%

Lage opleiding 31,5% 1,59 15,7%

Combinatie 58,4%

Dementie: wat weten we over bijdrage aan Alzheimer



De geschatte preventie van Alzheimer in Nederland

Risicofactor % in bevolking Risico Bijdrage aan Alzheimer Int* Reductie

Suikerziekte 6,5% 1,46 2,9% 10% 0,29%

Hoge bloeddruk 17,7% 1,61 9,7% 10% 0,97%

Obesitas 13,9% 1,60 7,7% 10% 0,77%

Weinig bewegen 53% 1,82 30,3% 10% 3,0%

Depressie 5,9% 1,65 3,7% 10% 0,37%

Roken (dagelijks) 17,2% 1,59 9,2% 10% 0,92%

Lage opleiding 31,5% 1,59 15,7% 10% 1,56%

Combinatie 58,4% 7,7%

Interventie = 10% reductie in aanwezigheid van risicofactor in de bevolking

Dementie: wat weten we over bijdrage aan Alzheimer



1. Dementie is een typische ouderdomsziekte

2. Dementie zal gaan stijgen in Nederland, vooral voor vergrijzing

3. Dementie heeft veel consequenties voor zorg: intramuraal, extramuraal, 

thuiszorg, en mantelzorg

4. Dementie heeft vergelijkbare risicofactoren als veel hart- en vaatziekten

5. Preventie van dementie vraagt forse inzet op leefstijlfactoren

Dementie

Afhaalboodschappen



Terug naar start



Uitdagingen in dementie diagnostiek en zorg na de 

diagnose bij niet-Westerse migranten

▪ Dr. Janne Papma

▪ Alzheimercentrum Erasmus MC

▪ 8 november 2018

Terug naar start



Deze voordracht

1. Je kunnen verplaatsen in de beleving van migranten aangaande een 

(voor hen) onbekende aandoening als dementie

2. Kenmerken van de groep niet-Westerse migranten

3. Stand van zaken cultuur-sensitieve dementiediagnostiek en 

aangepaste zorg bij niet-Westerse migranten



Denkt u zich eens in…

Een aantal jaren geleden bent u verhuisd naar IJsland, waar 

uw kinderen wonen en werken. Nu heeft u last van een aantal symptomen



De symptomen…

▪ U krijgt op wisselende momenten steken in uw hoofd

▪ U ervaart kou die vanuit uw nek doorkruipt naar uw kruin

▪ U heeft rillingen over uw hele lichaam

▪ Ziet vlekken voor uw ogen

▪ En uw voeten doen pijn…

Op internet, maar ook via uw Nederlandse sociale netwerk hoort u over 

het bestaan van ‘de sneeuwziekte’ – een aandoening die voor u 

onbekend is. Maar schijnbaar behoort u tot de risicogroep.

U wordt door de huisarts doorverwezen naar een polikliniek



Stijging in aantal niet-Westerse patiënten met dementie

▪ Stijging in het aantal niet-Westerse patiënten met dementie in 

Nederland (28.000 – 38.000 in 2020) – hoge prevalentie risicofactoren

▪ In specifieke regio’s/steden: Rotterdam,  Amsterdam, Den Haag

Rotterdam

▪ 50,3% migratieachtergrond

▪ 37,9% niet-Westerse achtergrond

▪ Turkije, Marokko, Ned. Antillen, Suriname, 

Kaapverdië



Afspraakbrief in het IJslands

Kæri herra / frú,

Læknirinn hefur sent lækninn til Miðstöð Taugafræðilega Somatískt Sjúkdómar, Staðsetning 

Hafnarfjarðar, til rannsókna á snjósjúkdómnum.

Við gerðum eftirfarandi fyrirkomulag fyrir þig á 8-11-2018:

▪ 9:00 Hitifræðilegar rannsóknir (Hvammabraut 32A, H0.13)

▪ 10:00 Inntaka nociceptive geðlæknir (Hvammabraut 32A, H0.24)

▪ 10.30 að minnka líkamsvef (Hvammabraut 32B, D1.21)

Fyrir rannsóknirnar er mikilvægt að þú sért á réttum tíma.

Á 13-12-2018 gerðum við tíma til að ræða niðurstöðurnar:

▪ 09.00 Niðurstöðurnar (Hvammabraut 32A, H0.14)



Afspraakbrief (vertaald door uw dochter)

Geachte heer/mevrouw, 

U bent door uw arts verwezen naar het Centrum voor (Taugafræðilega?) en Somatische 

aandoeningen, locatie Hafnarfjörður, voor onderzoek naar (snjósjúkdómnum?).

Wij hebben de volgende afspraken voor u gemaakt op 8-11-2018:

▪ 09.00 uur      Thermo? onderzoek (Hvammabrautstraat 32A, H0.13)

▪ 10.00 uur Intake nociceptive(?) psychiater (Hvammabraut 32A, H0.24)

▪ 10.30 uur (?) lichaamsweefsel (Hvammabraut 32B, D1.21)

Voor het onderzoek is het van belang dat u op tijd aanwezig bent. 

Op 13-12-2018 hebben wij een afspraak gemaakt om de uitslagen te bespreken:

▪ 09.00 uur       Uitslagen (Hvammabraut 32A, H0.14)



Een geschreven brief sturen
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Opleidingsniveau op de migrantenpoli

▪ Groot deel van de migranten is niet of laagopgeleid

▪ Veel niet-Westerse migranten beheersen de Nederlandse taal maar beperkt

▪ De kennis van het zorgstelsel en medische termen is beperkt

▪ 42% van de Nederlanders met alleen lager onderwijs is laaggeletterd*

▪ 28,7% van de Nederlandse bevolking heeft (zeer) beperkte 

gezondheidsvaardigheden*

* Bron: Pharos



Dementie 

Diagnostiek

(hetero)anamnese
Neuropsychologisch 

onderzoek

Bloed onderzoek

Hersenvocht 

onderzoek

MRI

PET

Fysiek en 

neurologisch 

onderzoek

Mogelijk: psychiatrisch consult

Een bezoek aan de polikliniek



Folder in samenwerking met Pharos



Barrières in diagnostiek: Taal

Anamnese niet mogelijk of lastig*;

Problemen inzetten mantelzorgers 

vertaling anamnese:

▪ Taalvaardigheden niet optimaal

▪ Subjectiviteit door schaamte

▪ Subjectiviteit door andere prioriteiten

▪ Weinig kennis over dementie en 

(bijpassende) symptomen

▪ Maar ook: beoordeling van de taal!

*Wet op geneeskundige behandelovereenkomst 

WGBO



Barrières in diagnostiek: cultuur

Beleving dementie:

▪ Weinig kennis over dementie

▪ Taboe of schaamte voor dementie 

▪ Andere verklaringsmodellen voor dementie (medical model, 

biopsychosocial model, spiritual experience (Djinn’s), normal ageing, Van 

Wezel 2016)

Bezoek aan arts:

▪ Stellen van persoonlijke vragen 

▪ Stellen van ‘test’ vragen

▪ Beperktere diagnostiek mogelijk (bloed diagnostiek)



Barrières in diagnostiek: opleiding/geletterdheid



Neuropsychologisch onderzoek

Weinig kennis van het hoe en waarom van 

de tests, niet gewend aan snelheidstests, 

maar ook Westerse items

Taken waarbij schoolse/geleerde 

vaardigheden nodig zijn verlopen vaak 

moeizaam:

▪ Rekenen

▪ Abstract redeneren

▪ 3-D tekeningen

▪ Zwart-witte lijntekeningen

Leidt tot schaamte, snel opgeven of 

verminderde motivatie



Migrantenpolikliniek pilot 2015-2017

A current pilot project has overcome some of these problems:

▪ Taalbarrière

▪ Cultuur barrière 

▪ Verwachtingen zorg

▪ Analfabetisme

1. Getrainde (student) tolken

2. Person centered approach met ‘cultureel 

interview’ 

3. Aanpassing test protocol 

neuropsychologisch onderzoek (Goudsmit 

et al. 2011)



Nieuwe uitdagingen…!

Dementie diagnostiek blijft een uitdaging

▪ Weinig kennis over dementie bij niet-Westerse migranten

▪ Nosologische diagnoses middels NPO taken gericht op  cognitieve 

domeinen vooralsnog niet mogelijk



Nieuwe uitdagingen…!

Dementie diagnostiek blijft een uitdaging

▪ Weinig kennis over dementie bij niet-Westerse migranten

▪ Nosologische diagnoses middels NPO taken gericht op  cognitieve 

domeinen vooralsnog niet mogelijk

Behandeling van psychische comorbiditeit bij niet-Westerse migranten 

een uitdaging

Stigma t.o.v. geestelijke gezondheidszorg

Doorverwijzing verloopt niet altijd goed

Hoger dropout rate onder niet-westerse migranten

Geen aansluiting psychoanalyse op belevingswereld



TULIPA project – vanaf 1 dec 2017

▪ Voorlichting over dementie aan niet-Westerse 

Rotterdammers

▪ Diagnostiek verbeteren door nieuwe/aanpassing 

(neuropsychologische) testen

▪ Psychische comorbiditeit/problemen dagelijks leven 

aanpakken door oplossingsgerichte behandeling

Promovendus Sanne Franzen, neuropsycholoog

Voor de diagnose Diagnostiek Na de diagnose

Voorlichting Aanpassingen Behandeling



Voorlichting aan niet-Westerse Rotterdammers

▪ Samen met Stichting Voorlichters Gezondheid – project gezond ouder 

worden (met support van Gemeente Rotterdam)

▪ http://www.voorlichtersgezondheid.nl/

▪ Samen met SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties 

Rijnmond) – project waarbij vrijwilligers getraind worden om zelf 

voorlichting te geven

http://www.voorlichtersgezondheid.nl/


Lessen om mee te nemen:

▪ Een groot aandeel van migranten is ongeletterd of laaggeschoold, en 

heeft weinig kennis over het NL medische systeem. Houd hier 

rekening mee in uw communicatie (bijv. nabellen afspraak)

▪ Ongeletterdheid houdt niet op bij niet kunnen lezen en schrijven, 

andere beleving van de omgeving

▪ Houd rekening met de culturele context, kennis en 

verklaringsmodellen voor bepaalde ziekten (cultureel interview)

▪ Houd er rekening mee dat veelgebruikte methoden of vragenlijsten, of 

onderzoek op zich voor migranten weinig transparant is 

(Neuropsychologisch onderzoek, bloedonderzoek)



Overige tips

▪ Maak gebruik van de meest recente literatuur/instrumenten die 

beschikbaar zijn

▪ Voor meer informatie over instrumenten voor dementiediagnostiek bij 

migranten: mail naar migrantenpoli@erasmusmc.nl

mailto:migrantenpoli@erasmusmc.nl


Memorabel project TULIPA 
Towards a Universal Language; 

Intervention and Psychodiagnostic Assessment

▪ Subsidie ZonMw Memorabel

▪ Samenwerking met 

gespecialiseerde centra

▪ Samenwerking met partijen op 

gebied van voorlichting en 

scholing

▪ Samenwerking met 

zorgorganisaties

Terug naar start



DEMENTIE

Prof dr Francesco Mattace Raso

Hoofd sector Geriatrie

Afdeling Inwendige Geneeskunde

Terug naar start



Dementie is afgeleid van het Latijnse 
woord dementia, (zonder geest) 

In de volksmond wordt dementie vaak 
verwisseld met Alzheimer en vooral gezien 
als een "geheugenstoornis". 

Echter, enige nuance moet hierin 
aangebracht worden.



Geleidelijke achteruitgang van het 
geheugen

samen met andere cognitieve functies

met veranderingen van gedrag en 
persoonlijkheid

Dementie, definitie



Dementie, kernsymptomen 
Aantoonbare geheugenstoornissen

Afasie Taalstoornis waarbij men zich niet meer met de juiste woorden kan 
uitdrukken

Agnosie Stoornissen in het herkennen van de betekenis van objecten, geluiden 
en structuren in afwezigheid van sensoriele stoornissen

Apraxie Een geheel of gedeeltelijk onvermogen om bepaalde handeling uit te 
voeren zonder dat er sprake is van een verlamming, bv het niet meer weten hoe 
men een broek aan moet trekken of waar een vork voor dient

Stoornis in de uitvoerende functies (Abstraheren, logische gevolgtrekkingen 
maken, organiseren, plannen maken, doelgericht handelen). 

Stoornissen zijn minimaal 6 maanden aanwezig

Leidend tot significante beperkingen in het sociaal en beroepsmatig
functioneren,

Er is verval van functioneren t.o.v. eerder niveau van functioneren.



Oorzaken van Dementie

40 % VD

Ziekte van Alzheimer 40%

Vasculaire Dementie 40%

Parkinson Dementie 15%

Overig 5%



Symptomen Dementie

Corticaal

•Korte termijn geheugen 
stoornissen 

•Normaal werktempo

•Praktischestoornissen 

•Gnostichestoornissen

Subcorticaal

• Vertraging van denken en handelen

• Vergeetachtigheid

• Apathie

• Depressie



Corticaal

Alzheimer 

Fronto-temporale 
dementie

Lewy body dementie

Creutzfeldt-Jakob

Subcorticaal

Vasculair

Hydrocefalus  

Toxische, metabole encefalopathie 

AIDS- dementie-complex

Symptomen Dementie



Diagnostiek van dementie

1. Diagnostiek van de dementie 

(ja/nee)

2. Diagnostiek van de oorzaak



Dementie Onderzoek

Anamnese en heteroanamnese

Klinische presentatie van de patiënt

Uiterlijk, houding, wijze van contact maken, spraak/taal,

opvallend gedrag.

Psychiatrisch onderzoek 

specifiek aandacht voor o.a. bewustzijn, oriëntatie,

concentratie, geheugen, intelligentie, oordeels-en

kritiekvermogen, waarneming, stemming, affect, impulsiviteit,

ziektebesef en –inzicht

Lichamelijk onderzoek 



Mini Mental State Examination





30/30



Neuropsychologisch onderzoek

Het NPO bestaat naast een gesprek waarin de klachten worden 
uitgevraagd uit een testonderzoek dat de zogenaamde cognitieve functies, 
hersenfuncties. Tijdens het NPO worden testen afgenomen die o.a. de 
volgende cognitieve functies meten:

Geheugen: het aanleren, vasthouden en ophalen van informatie

Aandacht: en concentratie; het richten, verdelen en volhouden van de aandacht

Taalvaardigheden: het praten en begrijpen van de taal, lezen/schrijven

Executieve functies: het doelgericht uitvoeren van taken - o.a. plannen, organiseren

Waarneming en construeren: het herkennen, tekenen en natekenen van voorwerpen. 



Diagnostiek van dementie

1. Diagnostiek van de dementie 

(ja/nee)

2. Diagnostiek van de oorzaak



Diagnostiek van de oorzaak van de dementie

•Laboratorium

•Beeldvormende diagnostiek

•Liquor onderzoek

•Genetisch onderzoek





Medial temporal lobe atrophy



Medial temporal lobe atrophy



Alzheimer Parkinson
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Behaviour

Cognition



CFG 

Cognitie

Functioneren

Gedrag



Dementia is an expensive disease 

(2011)

5% total costs for the health system in The Netherlands

4,8 miljard euro

48
6.000.000



Kunnen wij dementie 

behandelen?



AChE = acetylcholinesterase; BuChE = butyrylcholinesterase; 

ChAT = choline acetyltransferase; CoA = coenzyme A.

ACh = acetylcholine
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Glutaminerge prikkeloverdracht bij 
Alzheimer

Synaptische prikkeloverdracht is verstoord



Is dementie een vasculaire 

ziekte?

Risicofactoren

Hypertensie

Diabetes mellitus

Roken

Hart en vaat ziekte

Controle van risicofactoren

-15%





Kunnen wij dementie 

behandelen?

Niet genezen

Wel Preventie!!!!

1. Lifestyle

2. Behandeling risicofactoren 

(vooral cardiovasculaire risicofactoren)



Take home message

Dementia is a multifactorial disease

It is crucial to identify risk factors for 
dementia

We can reduce the incidence of dementia!

Terug naar start



Theatergezelschap Amar 
Speelt en dr. Jennifer van 
den Broeke (adviseur 
Ouderen en Gezondheid -
Pharos)

8 november 2018

Terug naar start



Dementiezorg en mensen die leven in sociaal 
kwetsbare situaties



Allemaal risicofactoren 

voor dementie

Leefstijl
• Roken 2 keer zo vaak

• Hebben 3 keer zo vaak 

obesitas.

(Chronische) 

aandoeningen
• Hebben 5 keer zo vaak COPD

• Hebben 6 keer zo vaak 

diabetes

• Kampen 3 keer zo vaak met 

depressie

Enkele feiten 
Hoogopgeleiden vs. laagopgeleiden



Vaardigheden
• 42% van de mensen die 

alleen basisonderwijs hebben 

gevolgd zijn laaggeletterd

• 28,7% van de Nederlanders 

heeft (zeer) beperkte 

gezondheidsvaardigheden

Slechte gezondheid is een van 

de belangrijkste redenen om 

niet te participeren
• 50% met een minder ervaren 

gezondheid werkt niet

• 60% van sociaal uitgesloten 

mensen heeft 2 of meer chronische 

aandoeningen

Armoede & Schulden
• 81% van de mensen met 

schulden heeft 

gezondheidsklachten

• Mensen met een chronische 

ziekte hebben 2 keer zo vaak 

schulden

Enkele feiten



rekening houden met:
• Beperkte gezondheidsvaardigheden 

(4,5 miljoen)

• Laaggeletterdheid (2,5 miljoen)

Dementiezorg voor 
mensen die leven in 
sociaal kwetsbare 
situaties betekent…

AANTALLEN





Gezondheidsvaardigheden zijn de 

vaardigheden van individuen om 

informatie over gezondheid te 

verkrijgen, te begrijpen, en te 

gebruiken bij het nemen van 

beslissingen over hun gezondheid. 

Beperkte 
gezondheidsvaardighed
en

DEFINITIE



• Lezen en schrijven

• Kennis van het lichaam en ziekten

• Plannen en organiseren

• Rekenen

• Vragen durven stellen

• Kennis van het Nederlandse 

zorgstelsel

Enkele voorbeelden 
van deze vaardigheden

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN



• Begrijpen van adviezen van je arts

• Het juist gebruik van medicijnen

• Afspraken inplannen en nakomen

• Je weg weten te vinden in de zorg

• Vragen durven stellen aan 

zorgverleners

• Inschatten van betrouwbaarheid van 

websites 

• Weten bij welke signalen je een arts 

moet raadplegen

• Zorgaanbieders vergelijken

• Begrijpen wat gezonde voeding 

inhoudt

• etc.

Veel vaardigheden nodig 
in de zorg. Denk aan…



• Adviezen kunnen geven die patiënten 

snappen

• Medicijngebruik begrijpelijk uitleggen

• Helpen afspraken in te plannen die de 

patiënt kan onthouden

• De weg in de zorg helder aangeven

• Zorgen dat patiënten vragen durven 

stellen

• Helpen inschatten van betrouwbaarheid 

van websites

• Uitleg geven bij welke signalen je een 

arts moet raadplegen

• etc.

Veel vaardigheden nodig 
in de zorg. Denk aan…



• Adviezen kunnen geven die inwoners

snappen

• Regels maken die inwoners zonder 

fouten kunnen opvolgen

• Helpen afspraken in te plannen die de 

inwoner kan onthouden

• De weg in gemeenteland helder 

aangeven

• Zorgen dat inwoners vragen durven 

stellen

• Helpen inschatten van betrouwbaarheid 

van websites

• Uitleg geven bij welke problemen 

inwoners bij (voorzieningen van) de 

gemeente terecht kunnen

• etc.

Ook veel vaardigheden 
nodig bij gemeenten…



Theatergezelschap Amar Speelt 

• Esma Abouzahra

• Roel Goudsmit

Kortom: 
investeer in de relatie

www.pharos.

nl



Terug naar start



Rotterdam 

ouder en wijzer

Een opdracht voor de stad!

Terug naar start



Rotterdam wordt oud(er)
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Rotterdammers van 65 jaar en ouder stand 1997, 2018 en prognose 2035

stand 1997 stand 2018 prognose 2035

%65+  

2018 15%

2035 19%



Rotterdam wijzer

9719-11-2018

Slow city agenda Huisbezoeken

Coalitie Erbij
Regioanalyse



De missie

Rotterdam wil een stad zijn waar je goed, samen met anderen, gezond en vitaal oud 

kunt worden en waar er, als het niet meer zelf gaat, passende zorg en ondersteuning is. 

Dit vraagt dat: 

• Rotterdam is voorbereid op een groeiende groep ouderen (sociaal, economisch, 

fysiek)

• ouderen een gezonde leefstijl hebben, zo lang mogelijk participeren en een sterk 

sociaal netwerk onderhouden

• ouderen die zorg ontvangen zelf de regie hebben, samen met hun sociaal netwerk, 

en zorg en ondersteuning daar aanvullend op is.

Dit is een gedeelde opgave voor de verschillende partners in de stad.

Centraal in de aanpak staan de ouderen zelf. Hun ideeën, kennis en ervaring zijn van 

groot belang voor de stad en vormen een bron van inspiratie, kracht en wijsheid.

19-11-2018 98



Masterplan ouderen

Samenwerkingsagenda / convenant op hoofdlijnen, samen met 

de betrokken partners in de stad

Vervolgens uitwerken afspraken in uitvoeringsprogramma met  

concrete jaar plannen waarin wie/wat/hoe/wanneer

9919-11-2018



10019-11-2018

Pijler 1:

Vitaal

• Gezond door 

verstandige 

voeding en 

beweging 

w.o. sport

• E-health 

Pijler 4: 

Wonen en 

woonomgeving

• Geschikte 

woningen

• Nieuwe 

woonconcepten

• Aantrekkelijke 

woonomgeving

Pijler 3:

Zorg en 

ondersteuning

• Samenwerking 

keten

• Passend 

aanbod

• Dementie

Pijler 2: 

Ertoe doen

• Doorontwikkelen

aanpak 

eenzaamheid  

• Er toe doen & 

vaardigheden

Rotterdam, ouder en wijzer



Vitaal

Ouderen blijven zo lang mogelijk vitaal en 

actief betrokken bij de samenleving.

Zij zijn zich bewust van de mogelijkheden om 

hun gezondheid te verbeteren en hebben een 

gezonde levensstijl.

• 64% heeft overgewicht (65+), 22% is obees, 

• 35%  thuiszorg ontvangers is ondervoed, 

• Veel letsel door valongevallen 65+: 96.200 

jaarlijks landelijk SEH, 

• 20% heeft diabetes, 2/3 type 2 (65+)

10119-11-2018

Inzet

• Jaarlijks organiseren fitfestivals met preventieve gezondheidschecks en advies op maat

• Verbeteren wijksamenwerking rondom vitaal gezond ouder worden

• Inzet effectieve interventies o.g.v. bewegen, gezonde voeding, valpreventie, depressieve klachten

• Bewegen en sport op recept

• Sportaanbieders uitdagen om hun aanbod meer af te stemmen op ouderen

• Stimuleren en faciliteren implementatie en inzet nieuwe technologie, 



Fit Festivals 55+



Ertoe doen

De eenzaamheid daalt in 

Rotterdam. Ouderen doen er toe 

en hebben voldoende sociale 

contacten.

• Het percentage eenzame 65+-

ers (2017) is nu 53% (gedaald 

met 3%). 

10319-11-2018

Doorontwikkelen bestaande aanpak:

• Huisbezoek 75+: Gerichter en beter meer focus op risicogroepen

• Via werkgevers: ouderen voorbereiden op pensionering en pensionado’s achteraf 

betrokken te houden

• Inzet kennis/vaardigheden van ouderen via het onderwijs, vrijwilligerswerk, welzijn

• Verder ontwikkelen toegesneden aanbod digitale vaardigheden/e-health gebruik

• Meer aanbod gericht op zingeving/levensvragen 



Zorg en ondersteuning

De keten ouderenzorg is toegerust 

op de dubbele vergrijzing en langer 

thuis wonen

• Verbeteren samenwerking medische 

en sociale domein

• Verbeteren integraliteit zorg en 

ondersteuning - zorgval

10419-11-2018

Inzet

• Verbeteren van de samenwerking in keten ouderenzorg: strategische 

samenwerkingsagenda Zilveren Kruis – Samen voor kwetsbare ouderen 010

• Integrale zorg en ondersteuning: verbeteren samenwerking huisartsen –

wijkverpleging – wijkteams/vraagwijzer – welzijn en sport op recept

• Meer Mantelzorgondersteuning op maat voor specifieke doelgroepen nvv Beter 

thuis met dementie (Pf Graus)



Zorg en ondersteuning - dementie

Met goede zorg en ondersteuning  met 

aandacht voor medische, sociale en 

psychologische kanten blijven mensen 

met dementie langer thuis 

• Aantal mensen met dementie in R’dam  stijgt 

van 9400 – 15.000 in 2040

• 1 op de 5 mensen krijgt dementie

• 70% woont thuis

• 1 op de 3 mantelzorgers zwaar belast

10519-11-2018

Inzet

• Sociale Benadering van dementie 

• Verbeteren van begeleiding bij / informatie na de diagnose

• Dementie vriendelijke verenigingen / beweegaanbod - meedoen mensen met dementie 

• Inzet op ondersteuning door vrijwilligers, 1 op 1 begeleiding; ontlasting mantelzorg

• Nieuwe vormen van dagbesteding; a la DemenTalent

• Voorkomen ouderenmishandeling door overbelasting mantelzorger bv respijtzorg



Wonen en woonomgeving 

Inzet langer thuis akkoord

1. Toename geschikte woningen voor ouderen in oude stadswijken

2. Realiseren van nieuwe woonvormen en woonzorgcombinaties

3. Investeren in vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen

4. Inzet op veiligheid 

5. Toegankelijke en aantrekkelijke fysieke omgeving

10619-11-2018



Marsroute

10719-11-2018

Okt - Nov 
Consultatie

- Individuele gesprekken

- Werkgroepen

- Werksessie 5 november

- Interne oploop

Dec

Bestuurlijke route

Tekenen Strategische 
Samenwerkingsagenda

Jan-Jun

Uitvoeringsprogramma 
schrijven met partners

- Bestuurlijke route

Terug naar start



Regiobijeenkomst Dementie in uw gemeente
Donderdag 8 november 2018

Dementievriendelijke regio 
Maassluis – Vlaardingen – Schiedam

Presentatie wethouder Patricia van 
Aaken – gemeente Schiedam

8 november 2018

Terug naar start



Op weg naar een dementievriendelijke gemeente Schiedam – regio MVS

in 3 stappen:

1. Convenant MVS-DSW 2017 – 2020

2. Samenwerking in de regio MVS

3. Dementievriendelijk Schiedam

Presentatie wethouder Patricia van 
Aaken – gemeente Schiedam

8 november 2018



Eerste Convenant MVS – DSW 2014 – 2017: decentralisatie AWBZ-taken

Tweede Convenant MVS – DSW 2017 – 2020: afstemming en samenwerking 
transformatie

Vier ontwikkelthema’s benoemd:

a) Preventie
b)Triage en toeleiding
c) Ketenzorg
d) Langer zelfstandig thuis wonen

1. Convenant MVS-DSW 2017 –
2020

8 november 2018



Tweede Convenant MVS – DSW 2017 – 2020: afstemming en samenwerking 
transformatie

In de Plannen voor 2018:

a) Aandacht voor de keten van zorg voor ouderen

en meer specifiek ook: 

b) Aandacht voor de keten van zorg voor dementerende ouderen

waaronder:

c) Streven naar een dementievriendelijke gemeente Schiedam / regio MVS

1. Convenant MVS-DSW 2017 –
2020

8 november 2018



Op weg naar een dementievriendelijke regio MVS:

Twee al langer bestaande netwerken aanwezig:

1. Netwerk Informele en Respijtzorg (NIRZ) Nieuwe Waterweg Noord (NWN)

2. Geriatrisch Netwerk NWN – Delft-Westland-Oostland (DWO)

2. Samenwerking in de regio MVS

8 november 2018



Op weg naar een dementievriendelijke regio MVS:

3) Samenwerking met Stichting Alzheimer NWN

4) Oriëntatie bij dementievriendelijke regio DWO

5) Stand van zaken bij de gemeenten MVS

2. Samenwerking in de regio MVS

8 november 2018



Prognose groei aantal dementerende ouderen in Schiedam:
(Bron: TNO-onderzoek in opdracht van Stichting Alzheimer Nederland)

3. Dementievriendelijk Schiedam

8 november 2018

2015 2020 2025 2030 2035 2040

1.200 1.300 1.400 1.700 1.900 2.200



3. Dementievriendelijk Schiedam

8 november 2018

Op weg naar een dementievriendelijke gemeente Schiedam:

Landelijk Stappenplan dementievriendelijke gemeenten

(Zie www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten - www.dementie.nl - www.samendementievriendelijk.nl -
www.dementie.nl)

1. Participeer in het dementienetwerk

2. Vergroot de kennis over dementie

3. Maak begeleiding op maat mogelijk

http://www.alzheimer-nederland.nl/gemeenten
http://www.dementie.nl/
http://www.samendementievriendelijk.nl/
http://www.dementie.nl/


3. Dementievriendelijk Schiedam

8 november 2018

Op weg naar een dementievriendelijke gemeente Schiedam:

Stap 1. Participeer in het dementienetwerk – doen we:

• Netwerk Informele en Respijtzorg NWN
• Geriatrisch Netwerk NWN/DWO

Stap 2. Vergroot de kennis over dementie – gaan we meer op inzetten in 2019-2020

• Via het (digitale)cursusaanbod van www.samendementievriendelijk.nl

http://www.samendementievriendelijk.nl/


3. Dementievriendelijk Schiedam

8 november 2018

Op weg naar een dementievriendelijke gemeente Schiedam:

Stap 3. Maak begeleiding op maat mogelijk waaronder:

• Tijdige diagnose
• Casemanagement
• Thuiszorg, dagbesteding en woonvoorzieningen
• Steun voor mantelzorgers

Hier gebeurt al veel op zoals uit de inventarisaties van de 2 netwerken blijkt, maar de 
aansluitingen in de keten van zorg voor dementerenden kunnen beter en er (kunnen) lacunes 
in het aanbod ontstaan vanwege de groei van het aantal dementerenden in de komende 20 
jaar.



3. Dementievriendelijk Schiedam

8 november 2018

TOT SLOT

Hierbij de uitnodiging om snel eens onze mooie stad te komen 
bezoeken, want …

Van 10 november t/m 3 maart 2019 is er 
in ons mooie Stedelijk Museum Schiedam
de tentoonstelling MA. 
Foto’s van de moeder van Hugo Borst.

Terug naar start



De keten blijft,

de drempel verdwijnt.

LANG EN GELUKKIG WONEN

OP  GOEREE-OVERFLAKKEE.

Terug naar start



Wat is de achtergrond van de 

samenwerking? 

• Initiatief Paulina.nu

• Samenwerking met huisartsen, ketenzorg 

dementie en CZ

• Dementievriendelijke samenleving.



Wat is er tot stand gekomen
in het eerste project?

• Keuzewijzer.
• Geheugenbibliotheek.
• Bijeenkomsten met Martha Flora.
• 10 Signalenkaart.
• Aanschaf dementia app.
• Elkaar leren kennen en veel samengewerkt met  de 

cliënt.
• Start van dementie-vriendelijke-samenleving.



De VNG village deal (1)

• Wat is de village deal?

• Ontschotten dementie zorg.



De VNG village deal (2)

Aan deze doelstelling wordt gewerkt langs 3 
programmalijnen:

1. De ketenzorg dementie.

2. De dementievriendelijke samenleving.

3. Het ontschotten van de dementiezorg.



Leerpunten

• Waar liepen we tegen aan?

• Wat is gelukt?

• Wat is er niet gelukt?

Terug naar start



#dementieRR

Centrum voor de Kunsten Spijkenisse –
Simpel verlangen

Terug naar start



Centrum voor de Kunsten Spijkenisse – Simpel verlangen

#dementieRR

Terug naar start



Bedankt voor uw 

aanwezigheid!
Klik rechts onderin om terug te gaan naar de inhoudsopgave

Terug naar start


