
Ziekte van Alzheimer Vasculaire dementie Lewy-Body dementie Frontotemporale dementie 

Incidentie Ongeveer 70 procent van de mensen met de-

mentie heeft de Ziekte van Alzheimer.4 

16 procent.4 Komt op latere leeftijd vaak voor in com-

binatie met Alzheimer.

Onduidelijk (vanwege overeenkomsten met 

Alzheimer en Parkinson in begin vaak verkeer-

de diagnose).4

Vermoedelijk 3-12 procent. Komt vaak op 

relatief jonge leeftijd voor (40-60 jaar).4

Klinische oorzaak Ophoping van eiwit (beta-amyloïd) in de zenuw-

cellen in de hersenen, waardoor de zenuwcellen 

afsterven.  

Vaak het gevolg van een stoornis in de bloedvoorzie-

ning in de hersenen, zoals bij een CVA. 

Afwijkingen (voornamelijk) in de hersenschors. Afsterven van hersencellen in de frontaal-

kwab (gedragsgebied) en de temporaal-

kwab (taalgebied). 

Begin Sluipend begin. In vroeg stadium vaak stoornissen 

in kortetermijngeheugen. Iemand vertelt bijvoor-

beeld hetzelfde verhaal opnieuw in korte tijd, ver-

geet dat hij net nog bezoek had, onthoudt namen 

steeds moeilijker. Vaak weinig ziekte-inzicht. 

Traagheid in denken, spreken en handelen. 

Geheugenstoornis is anders dan bij Alzheimer: de 

patiënt kan moeilijk informatie ophalen uit het ge-

heugen. Met hulp lukt dat vaak wel. Meestal is er 

meer ziekte-inzicht dan bij Alzheimer. 

Begint vaak met aandachtsproblemen. 

Rigiditeit en traagheid (Parkinsonistische ver-

schijnselen) ondersteunen de diagnose. 

In het begin vooral gedrags- en persoon-

lijkheidsveranderingen: patiënten gaan zich 

ongepast gedragen. Ook stoornissen in de 

uitvoerende functies (met name in spraak 

en taal). 

Verloop Langzaam progressieve ontwikkeling van cog-

nitieve functiestoornissen. Hierdoor ontstaat 

vaak gripsverlies en moeite met inschatten en 

overzien van situaties. Communicatievermogen 

neemt af. 

Schoksgewijs verloop, patiënten kunnen uren of da-

gen redelijk functioneren en dan weer uren of dagen 

veel slechter. Afsluitingen van de bloedtoevoer doen 

zich acuut voor. Bij iedere afsluiting is er achteruit-

gang, deze betreft ook steeds weer andere functies. 

Snel verloop: binnen een jaar kan de patiënt 

sterk achteruitgaan, cognitieve vermogens van 

de patiënt kunnen per dag verschillen, periodes 

van redelijk functioneren worden afgewisseld 

met periodes van sterke verwardheid.

Meestal staan bij FTD veranderingen in 

gedrag, persoonlijkheid en spraak op de 

voorgrond. Geheugenproblemen zoals bij 

andere vormen van dementie, treden hier 

meestal pas later op.4 

Geheugen In het begin vooral aantasting van kortetermijn-

geheugen; later ook het langetermijngeheugen.

Functioneren van het geheugen kan per dag of zelfs 

per dagdeel wisselen, stapsgewijze achteruitgang. 

In begin niet altijd geheugenstoornissen, bij 

ziekteprogressie meestal wel.

Pas in een gevorderd stadium geheugen-

stoornissen.

Oriëntatie Vaak vroeg gestoord in tijd, plaats en persoon. 

Oriëntatie in tijd is vaak als eerste aangedaan.

Desoriëntatie staat niet op de voorgrond. Desoriëntatie staat niet op de voorgrond. Lang intact.

Hallucinaties en wanen In begin kunnen achterdocht en wanen voorko-

men, in later stadium ook visuele hallucinaties.

Kunnen voorkomen. Visuele hallucinaties en waandenkbeelden vaak 

al vroeg aanwezig. Soms ook achterdocht.

Kunnen voorkomen. 

Executieve functies (plan-

nen, vooruitdenken, func-

ties nodig ADL, koffiezet-

ten etc). 

Stoornissen in deze functies zijn geleidelijk pro-

gressief aanwezig, de patiënt heeft bijvoorbeeld 

steeds meer moeite met aankleden. 

Snelle afname executieve functies, verminderde con-

centratie, stoornissen in de uitvoerende taken bij 

planning, initiatief nemen, en doelgericht handelen, 

patiënt blijft steken, bijvoorbeeld bij aankleden.

Uitvoeren van handelingen blijft vaak lang in-

tact. Wel verlies van initiatief.

Problemen met uitvoeren van ingewikkelde 

handelingen, zoals fietsen.

Gedrag en stemming Veranderingen in karakter mogelijk. Mogelijk toe-

name van achterdocht, onrust, agressie, apathie, 

stemmingswisselingen. 

Gedragsverandering kan zich uiten in apathie, som-

berheid, emotionele labiliteit.

Somberheid en angst kunnen voorkomen, mo-

gelijk veel moeheid.

In eerste fase soms obsessief-dwangmatig 

gedrag: standaard gebruiken van uitdruk-

kingen/handelingen (tikken, kloppen e.d.).5 

Verder mogelijk: decorumverlies/seksuele 

ontremming, apathie en desinteresse. 

Persoonlijkheid/identiteit Geleidelijk progressief verlies van identiteit. Lang intact. Lang intact. Persoonlijkheid verandert volledig. 

Uiterlijk In vergevorderd stadium vaak ‘lege’,  

starende en soms angstige blik.3
Vaak traag in bewegen. Bewegen gaat niet soepel, mimiek is star/strak. Patiënten zien er vaak onverzorgd uit.3

Communicatie Taalstoornissen soms eerder merkbaar dan ge-

heugenproblemen.5 Bijvoorbeeld moeite met 

voorwerpen benoemen en woorden vinden.

Spraak vertraagt. Communicatie kan moeilijker worden door 

stoornissen in aandacht en concentratie.

Na verloop van tijd raakt de taalvaardig-

heid aangetast. Uiteindelijk neemt spontane 

spraak meestal helemaal af.

Verdere bijzonderheden Eenvoudige handelingen (telefoneren, betalen) 

gaan steeds moeilijker. Opvallend: ‘plukken’- 

weghalen van denkbeeldige pluisjes.3

Vaak hoge bloeddruk, slapte in de ledematen of uit-

val van motorische functies.3 Soms ook afwijkingen in 

eetpatroon: heel veel en dan weer heel weinig eten. 

Vaak sprake van stijfheid en snel vallen.3
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