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3. Aanpak bij gedrags- en psychologische stoornissen in dementie
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Dementie (WHO 2012)
chronisch en progressief syndroom
achteruitgang in cognitie

Waardoor onmogelijkheid om nog zelfstandig voor zichzelf te zorgen.
De cognitieve domeinen die kunnen aangetast zijn: geheugen, leervermogen, taal- en
spraakfuncties, begrip, redeneren, executieve functies (uitvoerende functies, zoals plannen
maken, organiseren, abstraheren), praktische vaardigheden, …
Het bewustzijn wordt niet aangetast

Dementie (DSM - Diagnostic and statistical manual of mental disorders)
• IV: ‘delirium, dementie, en amnestische en andere cognitieve stoornissen
• V (2013 -> 2016): Neurocognitieve stoornissen (NCS): cognitieve problematiek die een verandering
betekent ten opzichte van het vroegere functioneren
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Mild or major NCD - Continuum
(beperkte of uitgebreide neurocognitieve stoornis)

SMC: subjective memory complaints
SCI: subjective cognitive impairment
MCI: mild cognitive impairment
NPO: neuropsychologisch OZ
ADL: activities of daily living
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Betaamyloid
• Seniele plaques
• Amyloid
angiopathie
Beta-amyloid
bevattende
plaques

Neurofibrillaire
kluwens
(gehyperfosforyleerd
tau)

Aysen et al. Alzheimers Dement. 2011
Reprinted from Lancet
Neurology, 2010, with modifications.

MCI : Hippocampale geheugenstoornissen
• Korte termijn geheugenstoornissen (moeilijker kunnen “opslaan”)
• De inhoud uit gesprekken vergeten
• Zaken ergens leggen, het later niet meer weten
• Boodschappen doen lukt niet meer, nood aan lijstjes, lijstjes
in zak vergeten, …
• Moeilijker nieuwe zaken aanleren. Leercurve wordt minder steil
tot totaal vlak

Tau neerslag

MCI conversion in dementia phase
Estimated change over time in mean MMSE score in the Paquid*
cohort for individuals who subsequently developed AD (blue) and
individuals who did not (red)
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After 5 year: 60% of MCI patients develop
Alzheimer’s Dementia
Time
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*Paquid is a population-based study involving 3777 adults >65 living at home in South-western
France at enrolment.
Amieva H, et al. Brain. 2005;128:1093-101.
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SCD: per definitie geen uitval op NPO

De verschillende dementies
(Alzheimer’s Society)
Oorzaken van dementie

60% ziekte van Alzheimer

Oorzaken jongdementie
ziekte van Alzheimer

12% Vasculaire dementie
vasculaire dementie
10% Mixed dementia
8% Lewy Body Dementie en
Parkinsondementie
5% frontotemporale
dementie

5% zeldzaam

frontotemporale
dementie
zeldzaam

Vascular cognitive impairment in evolution to vascular dementia
Fazekas scale
Fazekas 0: None or a single punctate WMH lesion
Fazekas 1: Multiple punctate lesions
Fazekas 2: Beginning confluency of lesions (bridging)
Fazekas 3: Large confluent lesions

• Klinische symptomatologie
• Vertraagde informatieverwerkingssnelheid,
verminderde initiatiefname
• Fouten bij multitasking
• Verhoogde emotionaliteit
• Vrij goed bewaarde geheugenfunctie

• Verhoogde morbiditeit en mortaliteit door
cerebrovasculair risicoprofiel

Fazekas score as risk factor for progression of VCI to
vascular dementia syndrome

Spectrum van Lewy Body Ziekte

 Lewy Body Dementie
 Ontstaat binnen het jaar samen met parkinsonsymptomen
 Frequente oorzaak van jongdementie
 Parkinson dementie
Ontstaat jaren na de parkinsonsymptomen
Komt meer voor op oudere leeftijd (na langbestaande ziekte
van Parkinson)

Source: Lewy Body Dementia Association

Symptomatologie
▪ Verlies van reuk
▪ Obstipatie, koude handen, orthostatische
hypotensie, urinaire incontinentie
▪ REM slaap gedragsstoornissen
▪ Extrapyramidale symptomen
▪ Visuele hallucinaties
▪ Uitgesproken bijwerkingen op neuroleptica
▪ Psychiatrische symptomen: angst, paranoia
▪ Zeer fluctuerend

Frontotemporale dementie
Frontale variant (gedragsvariant)
3 van de 6:
• Apathie
• Disinhibitie
• Verandering in eetpatroon
• Dysexecutief syndroom
• Afwezig sociale betrokkenheid (empathie)
• Obsessief compulsieve handelingen

Tau inclusies
Pick bodies

Clinical diagnostic criteria and classification controversies in frontotemporal
lobar degeneration.
Rascovsky K, Grossman M. In Rev Psychiatry. 2013 Apr;25(2):145-58.

Temporale variant (taalvariant) –
primair progressieve afasie
• Gestoord begrip
• Gestoorde zinsconstructie
• Vaak + gestoorde mondbewegingen (spraak
apraxie)
Classification of primary progressive aphasia and its variants.
Gorno-Tempini ML et al. Neurology. 2011 Mar 15;76(11):1006-14.

TDP inclusies
Link met ALS!

Mimickers: 1.Alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen
1.

Directe effecten. Toxiciteit van alcohol en
acetaldehyde

2.

• Disruptie van de frontostriatale netwerken
• Limbisch systeem
• Cerebellum

Nutritioneel effect. Verminderde absorptie en snelle
afbraak van thiamine (B1)
➔

Korsakov syndroom
•
•
•
•

➔Patiënten met alcoholafhankelijkheid zonder
Korsakov
➔Niet reversibel

➔

3.

Confabuleren
Dysexecutief syndroom
Onvermogen om nieuwe zaken aan te leren
Retrograde amnesie

Kan reversibel zijn

Indirecte effecten
•
•

4.

Hepatische encefalopathie
Hersenbloeding door trauma

Vasculaire effecten
•

Atherosclerose

•

Hersenbloeding

Mimickers: 2. Normal Pressure Hydrocephalus
• Klinische triade
• Cognitief zwakker: vertraagd, executieve
dysfunctie
• Urinaire incontinentie
• Gangataxie (“magnetic gait”)

• Leeftijdsgerelateerd, post-trauma, posthersenbloeding, post-CVA
• Verstopping van de afvoer van cerebrospinaal
vocht thv hersenvliezen
• Prevalence 0.2% LT 70 to 79 years, and 5.9%
for age 80 years and older.
Jaraj D, Rabiei K, Marlow T, et al. Prevalence of idiopathic
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normal-pressure hydrocephalus. Neurology 2014; 82(16)

II. Preventie:
Het vertragen van een dementie syndroom
met 5 jaar, zal de prevalentie doen halveren.

-35%
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Physical exercise and cognition
The association between high physical activity and cognitive decline.

The association between high physical activity and dementia.

Does physical activity prevent cognitive decline and dementia?: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies
•Sarah J Blondell, Rachel Hammersley-Mather & J Lennert Veerman
BMC Public Health volume 14, Article number: 510 (2014)

Lancet Neurol. 2018 Nov;17(11):1006-1015. Nutrition and
prevention of cognitive impairment.
Scarmeas N1, Anastasiou CA2, Yannakoulia M3.
•

Fruit en groenten hoog in polyfenolen (noten,
olijven, rode wijn druiven, citrusvruchten,
broccoli)

•

Voedingsstoffen hoog in omega 3 poly
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onverzadigde vetzuren (lijnzaadolie/vette vis)

Anti-inflammatoir

Changes in Cognitive Function Measured With Composites by
Intervention Group
P values by analysis of covariance were adjusted for sex, baseline age,
years of education, marital status, APOE ε4 genotype, ever smoking,
baseline body mass index, energy intake, physical activity, type 2
diabetes mellitus, hyperlipidemia, ratio of total cholesterol to highdensity lipoprotein cholesterol, statin treatment, hypertension, use of
anticholinergic drugs, time of follow-up, and propensity score for group
allocation (30 variables as predictors of allocation) with the Bonferroni
post hoc test. For each cognitive composite, the changes between the 2
Mediterranean arms were not statistically different (P >.99 for all). The
changes for memory between the Mediterranean diet plus olive oil and
control groups and for frontal and global cognition between the
Mediterranean diet plus nuts and control groups had values of P < .25.
aP < .05. bP < .01.

Food for thought: how nutrition impacts
cognition and emotion
S Spencer et al.
Nature Science of Food
volume 1, Article number: 7 (2017)
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Risk factors for vascular dementia
(VaD) and Alzheimer disease (AD).
Martin Dichgans, and Vera Zietemann
Stroke. 2012;43:3137-3146

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.
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Sociaal isolement ligt op de loer bij mantelzorgers van mensen met dementie
- Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie ervaart problemen met hun lichamelijke of
geestelijke gezondheid. Ook voelen zij zich bijna twee keer zo vaak eenzaam als mensen uit de algemene Nederlandse
bevolking.
- Mantelzorgers zwaar belast
Mantelzorg is vaak zowel lichamelijk als mentaal zwaar: uit de monitor komt naar voren dat ongeveer 1 op de 8
mantelzorgers van mensen met dementie zich zwaar belast of overbelast voelt.
- Belang mentale ondersteuning en sociaal netwerk
“Het is belangrijk dat mantelzorgers iemand hebben die een luisterend oor biedt en er voor hen is”, zegt Julie Meerveld,
manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland. “Want overbelasting tegengaan, vraagt ook
om mentale ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk. Het is zaak dat professionals, thuis én in het
verpleeghuis, hier oog voor hebben.’’

- Minder sociaal contact
Mantelzorgers hebben niet alleen behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse verzorging van hun naaste en aan
huishoudelijke hulp, zo blijkt uit de monitor, maar ook aan vormen van ondersteuning die de mantelzorger lucht geeft,
zoals respijtzorg.
- Risicofactor voor ongewenst gedrag
Want het aantal contactmomenten met familie en vrienden neemt voor de meeste mantelzorgers af vanaf het moment
dat bij hun naaste dementie wordt vastgesteld en zij de zorg krijgen voor hun naaste. Verminderde sociale contacten is
een risicofactor voor ongewenst gedrag van mantelzorgers jegens de naaste, zo laat de monitor zien. Hierbij gaat het om
het verliezen van het geduld, schreeuwen of schelden en in enkele gevallen om ruw behandelen van de naaste.
- Mantelzorg blijft na verhuizing naar verpleeghuis
Meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt nog steeds meer dan vijf uur per week voor hun naaste, 20% zelfs meer
dan tien uur per week.
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III. Therapie
1. Remmers
1. Acetylcholinesterase remmers
(donepezil, rivastigmine, galantamine)
2. Memantine

Ziekenfondsen willen medicatie alzheimer niet
langer terugbetalen: "Beter investeren in
begeleiding en onderzoek"
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/14/alzheimer/

Early Initiation of Treatment Delays Symptomatic Decline

LS mean change from week 0
(mixed regression model)

Slower decline in MMSE scores for early ChEI treatment vs delaying for 1 year.
The NORDIC study
2

Double-blind
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52

78

104

130

156

Study week
Delayed start

n=135
n=137

121
120

91
98

Proj. placebo

n=137

120

98

Donepezil

76
68

69
64

§Delayed start refers to patients who received placebo for 1 year followed by open-label donepezil for 2 years

Adapted from Winblad B, et al. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006;21:353-63.

63
60

54
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Clinical practice with anti-dementia drugs: A revised (third) consensus statement from
the British Association for Psychopharmacology (feb 2017)
• AD
• Cholinesterase inhibitors (donepezil, rivastigmine, and galantamine) are effective for cognition in mild to moderate
Alzheimer’s disease (A), memantine for moderate to severe Alzheimer’s disease (A) and combination therapy
(cholinesterase inhibitors and memantine) may be beneficial (B).
• Drugs should not be stopped just because dementia severity increases (A).
• …Statins, anti-inflammatory drugs, vitamin E, nutritional supplements and Ginkgo biloba, cannot be recommended
either for the treatment or prevention of Alzheimer’s disease (A).
• FTD
• Cholinesterase inhibitors are not effective and may cause agitation (A),
• though selective serotonin reuptake inhibitors may help behavioural (but not cognitive) features (B).
• LBD
• Cholinesterase inhibitors should be used for the treatment of people with Lewy body dementias (both Parkinson’s
disease dementia and dementia with Lewy bodies), and memantine may be helpful (A).
• VAD
• No drugs are clearly effective in vascular dementia, though cholinesterase inhibitors are beneficial in mixed
dementia (B).
• Early evidence suggests multifactorial interventions may have potential to prevent or delay the onset of dementia (B).
Though the consensus statement focuses on medication, psychological interventions can be effective in addition to
pharmacotherapy, both for cognitive and non-cognitive symptoms.
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III. 2. Disease Modifying drugs
Okt 2019: Biogen - Aducanumab
• BIOGEN PLANS REGULATORY FILING FOR ADUCANUMAB
IN ALZHEIMER’S DISEASE BASED ON NEW ANALYSIS OF
LARGER DATASET FROM PHASE 3 STUDIES
• New analysis of larger dataset showed that aducanumab
reduced clinical decline in patients with early
Alzheimer’s disease as measured by the pre-specified
primary and secondary endpoints
• Based on discussions with the FDA, the Company plans to
submit a Biologics License Application in early 2020
• The positive results of this new analysis were driven
primarily by greater exposure to high dose aducanumab
in the larger dataset as compared to data available at the
time of the futility analysis

III.3. BPSD
Gedragsproblemen

Psychologische problemen

• Agressie

• Depressie

• Roepen

• Wanen

• Agitatie

• Hallucinaties

• Ongepast gedrag

• Angst

• Sexuele inhibitie

• Apathie

• 1 op 3 mensen met dementie, doch in WZC
(gesloten afdelingen): 90%
• 70% agitatie
• 30%-50% wanen en hallucinaties
• Niet altijd progressief (zoals het geheugen), wel
fluctuerend.

• Achtervolgen
• Hamsteren

• Omkering dag nacht ritme

• Elk symptoom kan optreden in eender welk stadium
• Vaak verschillende symptomen tegelijk
• Vaak onderhevig aan externe stimuli
• Geen screening van niet-cognitieve symptomen

Symptomatologie: in functie van onderliggend lijden
• Wanen meest frequent bij z.v. Alzheimer
• “er zit een dief in mijn huis”, “er is een complot om mij in een home te doen”, “wanneer gaan
we naar huis”, “mijn partner bedriegt mij”

• Visuele hallucinaties, insomnie, REM slaap gedragsstoornissen frekwenter bij
Lewy body dementie
• Ontremming, verbale uitbarstingen, compulsiviteit, … vaak vroegtijdig bij
frontotemporale dementie
• Depressie, apathie en emotionele ontremming vaker bij vasculaire dementie

Hanne Deneire, Visionary Symphonist of Music &
People
Hanne werkt reeds 10 jaar met muziek & mensen
met dementie. Ze schreef de inspiratiegids "De Stem
van ons Geheugen". Vervolgens werd haar boek "Een
andere dementie in muziek" zowel in het Nederlands
als in Engels uitgegeven. Haar pionierswerk verlegt
grenzen binnen de zorg. Hanne denkt graag na over
het hele concept: de mensen met dementie, de
familie én de zorg-kundigen. Dit doet ze steeds op
creatieve wijze en met aanstekelijk enthousiasme.

E-learning module “gedragsproblemen bij dementie”
BCFI (okt 2019)
Stappenplan
1. Basisbehoeften
2. Lichamelijke ongemakken
3. Psychosociale ongemakken
4. Niet- medicamenteuze interacties
5. Pijnstilling: paracetamol tot 3g per dag
6. Psychofarmaca

BCFI 2019
• Antipsychotica zijn best onderbouwde geneesmiddelen bij BPSD, al is ook hiervan de werkzaamheid beperkt.

• Haloperidol en risperidone zijn het meest onderzocht.
• Enkel risperidone is geregistreerd voor de indicatie gedragsproblemen bij dementie.
• Quetiapine lijkt zelfs geen effect te hebben op gedragsproblemen bij dementie
• Geen RCTs van goede kwaliteit die het gebruik van benzodiazepines ondersteunen bij gedragsproblemen ikv dementie.
• Weinig tot geen onderbouwing voor het gebruik van antidepressiva, cholinesterase remmers, memantine, anti-epileptica en melatonine in
deze indicatie.
• Met Haloperidol verbetert agressie in beperkte mate (effect grootte 0.3) tov placebo. Agitatie verbetert niet.
• De belasting van mantelzorgers en verplegend personeel vermindert niet door het gebruik van haloperidol.

• Met risperidon, aripiprazole en olanzapine verbeteren gedragsproblemen in beperkte mate (effect grootte 0.12 tot 0.20). Met quetiapine
wordt geen effect waargenomen.
• Cave: groot placebo effect -> spontane verbetering zonder medicatie
Interpretatie Cohens 'd‘ effect grootte
een 'd' tussen wijst op
1.3 en hoger een zeer groot effect
.80 en 1.29 een groot effect
.50 en .79
een middelgroot effect
.20 en .49
een klein effect
-.19 en .19
geen of een verwaarloosbaar
effect
-.49 en -.20 een klein negatief effect

Medicatiegevoelige symptomen in BPSD
•
•
•
•
•

Angst, agitatie & agressie
Wanen
Hallucinaties
Slaapstoornissen
Depressieve stemming

psychose

antipsychotica

agitatie en onrust

trazodone, BZD

agressie

antipsychotica

sexuele ontremming

trazodone, spironolactone,
SSRI, antipsychotica

angst en paniek

SSRI, BZD

depressie

SSRI

slaapstoornissen

BZD, trazodone

delier

Oorzaak!
antipyschotica

Antipsychotica
Aanbevolen dagdosis:
• Haloperidol (Haldol): 0,5 – 2 mg (max. 20 dr. per 24h); (1 amp. bevat 5 mg/mL)
• Risperidone (Risperdal): 0,5 – 2 mg (optimaal 1 mg)
• Olanzapine (Zyprexa): 2,5 – 10 mg
• Quetiapine (Seroquel): 25 – 150 mg
• Clozapine (Leponex): 12,5 – 50 mg
Extrapyramidale bijwerkingen
▪

EPS (acute dystonie bvb. torticollis)

▪

tardieve dyskinesieën (tot 40% na 8 jaar gebruik)

▪

acathisie (rusteloosheid)

▪

Vallen (sedatie)

▪

Verminderde cognitie (taal)

▪

Maligne neuroleptica syndroom (rigiditeit, hyperthermie, rhabdomyolyse)

Metabole bijwerkingen
▪

Diabetogeen: CAVE keto-acidose, lipiden, GW,…

▪

Enkeloedeem

▪

Deshydratatie

Aritmie (QT-verlenging), hypotensie, …
CVA (risico grootst eerste 4 weken)
Mortaliteit !

Van Waarde et al, 2006. NTvG

Benzodiazepines
• Grootste respons:
• Angst
• Spanning/onrust
• Slapeloosheid

• Richtlijnen
• Voorkeur voor intermediar werkende BZD
•

Lormetazepam, lorazepam, oxazepam

• Beperkt in duur
•
•

Bij slaapstoornissen niet langer dan 2 weken
Bij angststoornissen maximaal 4 weken

• Nooit 2 of meer BZD combineren
• Cave combinatie met andere psychofarmaca
• Aanbevolen dagdosis:

 Equivalent van 5 – 10 mg diazepam

• Afbouw:
•
•
•
•

Omzetten in equivalente dosis diazepam (1 week)
Per week 25% reductie (week t/m 4)
Eventueel laatste 25% in 2 weken van 12,5%
Nooit meer omhoog, eventueel elke stap met 1 week
verlengen

• Eventuele optie is intermittent voorschrijven van BZDs

Antidepressiva
• SSRI’s (citalopram, escitalopram, sertraline,
venlafaxine, …)
•
•
•
•

Behandeling van depressie
matige reductie van agitatie in vgl met placebo
verbetering van gedragssymptomen
BW: urine retentie, hypotensie, droge mond

• Trazodone (Trazolan):
• Beperkte evidentie bij agitatie en
slaapstoornissen
• max. 50-100 mg/ dag
• BW: somnolentie, orthostatische hypotensie

http://www.bsa.ualberta.ca/sites/default/files/____IPA_BPSD_Specialists_Guide_Online.pdf

Geassocieerde symptomen - slaap

Niet behandelen als niet storend

STOPP- Screening Tool of Older People’s
Prescriptions (2008)

START- en STOPP-criteria bij ouderen
23 april, 2015
2015-07-07_start-en_stopp-criteria_zakboekje_2015.pdf
Artikel:
Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

STOPP D5
Benzodiazepines gedurende ≥ 4 weken (geen indicatie voor een langere behandeling, risico op verlengde
sedatie, verwardheid, verminderd evenwicht, vallen; alle benzodiazepines dienen geleidelijk te worden
afgebouwd indien genomen gedurende > 2 weken gezien een risico op het veroorzaken van een
benzodiazepine- ontwenningssyndroom indien abrupt gestopt).

STOPP D6
Typische neuroleptica/ antipsychotica (dwz. neuroleptica anders dan quetiapine en clozapine) bij
patiënten met ziekte van Parkinson of Lewy Body ziekte (risico op ernstige extrapiramidale symptomen)

STOPP D9
Neuroleptica bij patiënten met dementie en een voorgeschiedenis van cerebrovasculaire ziekte
(verhoogd risico op een beroerte )

STOPP D10
Neuroleptica als slaapmiddelen, behalve bij gelijktijdige duidelijke indicatie, dwz. psychotische- of
symptomen van verstoord gedrag (risico op verwardheid, hypotensie, extrapiramidale bijwerkingen,
vallen)

Take home messages
1.

Vroegdiagnostiek: Subjective cognitive decline op LT >60 -> denk aan beginnende z.v.
Alzheimer.

2.

Preventie:
1. 5 jaar uitstel van ziekteprogressie induceert een halvering van de prevalentie van dementie.
2. Aanpak is multifactorieel en multidisciplinair
- Bloeddruk – glycemie – obesitas – rookstop - hardhorigheid- nachtrust
- cognitieve reserve - fysieke activiteit - sociale netwerking – depressie

3. Therapie:
1.
2.
3.

Beperkte doch bewaarde plaats voor de remmers bij beginnende AD.
Biogen/Aducanumab: in december meer nieuws, vermoedelijk voor SCD of MCI patiënten.
BPSD: aanpak op maat van de patiënt, bij voorkeur niet medicamenteus. Bij opstart psychofarmaca:
zo kort mogelijk/zo laaggedoseerd mogelijk/voor de juiste indicatie/monitoring bijwerkingen
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Neuropathologie Instituut Born Bunge
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