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Prevalentie van de  
ziekte van Alzheimer 

Prevalentie volgens leeftijd: Alzheimer prevalentie verdubbelt elke 5 jaar 
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Geheugenveranderingen bij beginnende AD 
Iemand met AD-symptomen Iemand met normale leeftijdgerelateerde 

geheugenveranderingen 

Vergeet volledige ervaringen Vergeet een deel van een ervaring 

Kan zich iets later zelden herinneren Kan zich iets later vaak herinneren 

Is geleidelijk niet meer in staat 
schriftelijke/mondelinge aanwijzingen op te 
volgen 

Is meestal in staat schriftelijke/mondelinge 
aanwijzingen op te volgen 

Is geleidelijk niet meer in staat briefjes als 
geheugensteuntjes te gebruiken 

Is meestal in staat briefjes als 
geheugensteuntjes te gebruiken 

Geheugenverlies belemmert de algemene 
dagelijkse activiteiten 

Geen substantiële beperking van de 
algemene dagelijkse activiteiten 

Kan geleidelijk niet meer voor zichzelf 
zorgen Kan meestal voor zichzelf zorgen 
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Vroege functionele verschijnselen van AD 
– Een belangrijk teken van AD is verandering in de 

tijd in de mate van functioneren. 
 

– Al jaren voordat de klinische diagnose AD wordt 
gesteld, functioneren mensen op een lager niveau. 
 

– Naarmate AD voortschrijdt, neemt het vermogen 
om alledaagse handelingen te verrichten af. 
 

– Geheugenproblemen worden dikwijls niet als 
klacht aangegeven 
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Twee cruciale vragen 
• Werd een verandering opgemerkt 

door familie, vrienden of collega’s? 
 

• Hebben de klachten impact op het 
uitvoeren van de normale 
activiteiten van het dagelijks leven 
(werk, vrije tijd, bankzaken beheren, 
autorijden,…)? 



Cognitieve en functionele tests 
voor de opsporing van AD 

• Twee veelgebruikte tests voor de opsporing van 
waarschijnlijke AD zijn: 
– de MMSE 

• Orientatie 
• Inprenting 
• Aandacht 
• Taal 
• Uitgestelde oproep 
• Visuoconstructie 
 

– de kloktekentest. 
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Mini-Cog 
– Dit hulpmiddel is een combinatie van het herhalen van drie 

voorwerpen en de kloktekentest.1 

– Het afnemen van de test neemt 2-5 minuten in beslag. 
– Gemelde specificiteit (93%) en sensitiviteit (99%) 
– Minimaal beïnvloed door taal 

1. Borson S, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15:1021-7. 

Overige hulpmiddelen voor de 
opsporing van AD:  
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Zorgpad dementie:  
aanmelding 

Voor patiënten 
vanaf 75 jaar: 
aanmelding via 
geriatrisch 
dagziekenhuis : 
 
016 342 342 
016 34 48 00  
Met 
voorschrift 
van huisarts 
(terugbetaling  
bilan 
dementie) 
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Conclusie 
– De ziekte van Alzheimer is een degeneratieve aandoening met een 

langzame en sluipende progressie. 
 

– Normale veroudering en beginnende AD kunnen van elkaar worden 
onderscheiden op basis van veranderingen in zowel cognitie als 
functioneren. 
 

– Een belangrijk kenmerk in de opsporing van beginnende AD is 
verandering in de tijd wat betreft het functioneren. 
 

– Wees alert voor vroege symptomen en verwijs tijdig door 
 
– Er zijn duidelijke diagnostische criteria voor het diagnosticeren van 

AD. 
 

– Het tijdig stellen van de diagnose AD heeft belangrijke medische      
en sociale voordelen voor patiënten en verzorgers. 
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