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Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen 
waarbij meerdere stoornissen in het geheugen, het leerver-
mogen of het taalgebruik samen optreden. Hierdoor wordt 
het begrijpen en uitvoeren van bepaalde dagelijkse handelin-
gen moeilijk. Dementie is doorgaans een chronisch proces. Het 
geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar ook de 
stemming, persoonlijkheid en het gedrag van de persoon kunnen 
veranderen.

Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de 
aard, de locatie en de ernst van de afwijking in de hersenen. 

Er wordt pas van dementie gesproken als de stoornissen in het 
denken, de stemming en het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand 
wordt beperkt in zijn algemeen dagelijks functioneren.

De meest bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 
Een andere relatief frequente vorm is vasculaire dementie. Deze 
vorm van dementie ontstaat als het gevolg van een gebrekkige 
doorbloeding. Bijvoorbeeld bij mensen die gereanimeerd wer-
den na een hartstilstand of die een beroerte (herseninfarct) door-
maakten.

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van de-
mentie. De ziekte van Alzheimer komt voor bij de helft tot drie 
kwart van de personen met dementie. De zenuwcellen van de 
hersenen sterven geleidelijk af. De oorzaak is de opeenstape-
ling van een bepaald eiwit tussen de zenuwcellen, alsook afwij-
kingen in de zenuwcellen zelf. De eerste tekenen doen zich ge-
middeld voor rond 65 jaar.

De eerste symptomen

De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele ge-
dragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet 
houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een 
televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen 
op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen 
en beslissingen nemen.

Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite met:

• zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd;
• zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden;
• zich oriënteren;
• het juiste woord vinden;
• nieuwe dingen leren;
• zijn emoties onder controle houden;
• beslissingen nemen;
• rekenen en met geld omgaan.

Enkele cijfers op een rijtje

• Elke 4 seconden krijgt iemand, ergens ter wereld, dementie.
• In Vlaanderen hebben naar schatting 132.000 mensen de-

mentie. Voor heel België is het aantal ongeveer 202.000.
• Het aantal mensen met jongdementie (-65 jaar) wordt in 

Vlaanderen geschat op 5.460, waarvan er maar zo’n 1.800 de 
diagnose kregen.

• De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt.
• Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. De 

kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd.
 - Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
 - Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
 - Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie
• Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrij-

zing tegen 2060 verdubbeld zijn.

Erfelijkheid: eerder toeval

In sommige families komt dementie op latere leeftijd veel voor. 
Toch blijkt uit onderzoek dat toeval hier een grote rol speelt. Als 
een van je ouders op latere leeftijd dementie heeft gekregen, heb 
je zelf maar een paar procent extra risico op de ziekte. 

Bij jongdementie (onder de 65 jaar) is de kans dat het om een er-
felijke variant gaat groter.



UW APOTHEEK

Behandeling

Er is geen genezing mogelijk, maar de gevolgen van dementie 
zijn in sommige gevallen tijdelijk af te remmen met medicijnen. Er 
zijn medicijnen die de symptomen verlichten of die het verloop 
van de aandoening kunnen vertragen. Daarnaast kunnen er, tij-
dens het vroege stadium van de aandoening, technieken worden 
aangeleerd om het onthouden van informatie te verbeteren, zo-
als een training in het gebruik van geheugensteuntjes. Dergelijke 
technieken helpen de persoon met dementie en zijn naaste om-
geving om te gaan met de aandoening.

Preventie

Levensstijlfactoren zijn vooral relevant voor de primaire preventie 
van dementie: vermijden dat er zich in onze hersenen veranderin-
gen voordoen die uiteindelijk leiden tot geheugenverlies. Daar-
om is de periode tussen 40 en 75 jaar belangrijk, want dementie 
ontwikkelt zich ontzettend traag. Voor je merkt dat er een e� ect 
is op het geheugen of gedrag van iemand, zijn er in de hersenen 
al wel twintig jaar lang veranderingen bezig die schade veroorza-
ken. Dat neemt echter niet weg dat levensstijlfactoren zoals ge-
zonde voeding en voldoende bewegen, ook nog relevant zijn op 
hogere leeftijd

Gezonde voeding

Veel van wat er in ons lichaam gebeurt, wordt beïnvloed door wat 
we eten. Gezonde voeding is: veel groenten, fruit, peulvruchten 
en noten, matig met vis, vlees en zuivel, en beperkt eten van boter 
en rood vlees. Verder zo weinig mogelijk frisdrank, koekjes, zout 
en alcohol.

Diverse bevolkingsonderzoeken toonden aan dat een mediter-
raan voedingspatroon, het risico op dementie verlaagt. Daar-
naast komt ook de relatie tussen gezonde voeding en een gro-
ter hersenvolume in deze onderzoeken duidelijk naar voor. Een 
groter hersenvolume leidt tot betere cognitieve vaardigheden.

Cognitief actief blijven

Spieren die je regelmatig gebruikt of traint, worden sterker. Het 
tegenovergestelde is ook waar: spieren die je niet gebruikt, ver-
liezen volume en kracht. Wat voor spieren opgaat, geldt ook voor 
onze hersenen. Hoe meer we ze gebruiken, hoe actiever ze wor-
den. Op latere leeftijd nog cognitief actief blijven, beschermt zo 
tegen dementie. 
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