
De diagnose FTD, DLB, PCA of 
PPA, en dan?

Seminar zeldzame vormen van dementie 

31 mei 2021



Programma

15:30 – 16:00 |Introductie over PPA, FTD, DLB & PCA door Dr. Yolande 

Pijnenburg

16:00 – 16:30 | Presentatie onderzoeksresultaten door Mariam

16:30 – 17:00 | Ervaringsdeskundigen aan het woord

17:00 – 17:30 | Alzheimer NL aan het woord Jos van der Poel



• Diagnose

- Diagnosetraject duurt lang

- Ziektebeeld wordt niet altijd (snel) herkend

- Onbekendheid onder zorgprofessionals 

- Diagnose komt voor velen uit de lucht vallen

Bevindingen

“Het woord dementie wekt de 
indruk ‘dat je niet weet of je 
van voren of van achteren 
leeft’. Maar dat is bij mij 

helemaal niet aan de orde. ” –
PCA05

FTD & DLB relatief lang
PPA  relatief kort

PCA vaak eerder opgemerkt 
door patiënt zelf



• Diagnose

- Diagnosetraject duurt lang

- Ziektebeeld wordt niet altijd (snel) herkend

- Onbekendheid onder zorgprofessionals 

- Diagnose komt voor velen uit de lucht vallen

- Soms wel, soms geen ziekte-inzicht 

- Twijfels over diagnose

- Diagnose is moeilijk uit te leggen 

- Wat betekent de diagnose in de praktijk? Wat kan iemand wel en wat kan iemand niet?

Bevindingen
“Rond de kerst 2018 begon 

mevrouw heel slecht te slapen 
van de werkstress. Toen ging 
het heel snel en ze heeft zich 

toen ziekgemeld. Ze kreeg toen 
te horen dat ze een burn-out 

had. Dat leek heel logisch, 
gezien de zware baan.”- FTD04 



• Diagnose

- Diagnosetraject duurt lang

- Ziektebeeld wordt niet altijd (snel) herkend

- Onbekendheid onder zorgprofessionals 

- Diagnose komt voor velen uit de lucht vallen

- Soms wel, soms geen ziekte-inzicht 

- Twijfels over diagnose

- Diagnose is moeilijk uit te leggen 

- Wat betekent de diagnose in de praktijk? Wat kan iemand wel en wat kan iemand niet?

Bevindingen
”De meesten snappen nog niet dat ze ziek is. 
We praten er wel steeds vaker over. Het gaat 

ons ook iets makkelijker af om erover te praten. 
Nu we er meer over praten is het ook makkelijker 
om het door te geven aan anderen. In het begin 
spraken we er niet over, maar nu wel. Iedereen 

mag het horen.” – PCA01



• Informatiebehoeften

- Beter begrip van de diagnose: Wat betekent het precies? Wat gebeurt er in de hersenen?

- Prognose. In tijd en/of in fases. Wat gebeurt er straks? En wat is er dan nodig?

- Verklaren van symptomen/gedrag

Bevindingen

“Hij zegt ook: waar ga ik dan dood aan? Dat ik 
woordjes niet meer weet? Ik durf dan ook niet tegen 
hem te zeggen wat er dan gebeurt… dus dan kan je 
niet meer slikken… en hoe lang blijft hij motorisch 

goed? Dat vraag ik me ook echt af. Ik merk ook als hij 
drinkt, dat hij zijn mond vaak spoelt. Dat doet hij met 

water, maar ook met cola en bier. En als ik vraag 
waarom hij dat doet dan zegt hij oh weet ik niet. Dus 

dat doet hij niet bewust.” – PPA05



• Informatiebehoeften

- Beter begrip van de diagnose: Wat betekent het precies? Wat gebeurt er in de hersenen?

- Prognose. In tijd en/of in fases. Wat gebeurt er straks? En wat is er dan nodig?

- Verklaren van symptomen/gedrag

- Eén plek met alle informatie bij elkaar

- Veel mensen hebben voorkeur voor informatie op papier en van een zorgverlener

- Vlak na de diagnose is het te vroeg om (te veel) informatie te krijgen → eerste verwerken

- Een hulplijn waar je met vragen terecht kant (bijv. iemand van het alzheimercentrum)

- De hoeveelheid/type informatie kan per persoon verschillen

Bevindingen



• Ondersteuningsbehoeften

- Partner/mantelzorger geeft vaker aan behoefte te hebben aan ondersteuning

- Hoe om te gaan met symptomen/gedrag?

- Behoefte aan supportgroepen en uitwisselen ervaringen (emotionele/mentale 

ondersteuning) →mensen met zelfde diagnose

- Ontlasting van zorgtaken

- Ondersteuningsbehoeften nemen toe met de tijd

Bevindingen

“Het is best wel zwaar voor mijn moeder om 

te zien dat je man zo achteruit gaat. Hij 

heeft 24 uur zorg nodig. Voor mijn moeder 

zou het lucht geven als mijn vader af en toe 

niet thuis is.” - DLB06



• Ondersteuningsbehoeften

- Partner/mantelzorger geeft vaker aan behoefte te hebben aan ondersteuning

- Hoe om te gaan met symptomen/gedrag?

- Behoefte aan supportgroepen en uitwisselen ervaringen (emotionele/mentale 

ondersteuning)→mensen met zelfde diagnose

- Ontlasting van zorgtaken

- Ondersteuningsbehoeften nemen toe met de tijd

Bevindingen

“Mijn moeder en ik hebben veel support aan de 

facebookgroep. Daar vragen we tips en tricks. Bv. 

hoe kan het dat mijn vader nu ook de diagnose 

vasculaire dementie heeft gekregen? Hoe werkt 

dat? En hoe moet je als zoon omgaan met een 

vader met LBD? En waar kan ik hulp 

zoeken? We lezen hoe het bij anderen gaat en wat 

de verwachtingen zijn (prognose). 

We krijgen antwoorden op vragen als hoe nu 

verder, wat kunnen we verwachten en hoe kunnen 

we het later doen als hij ouder wordt?” - DLB06



• Ondersteuningsbehoeften

- Partner/mantelzorger geeft vaker aan behoefte te hebben aan ondersteuning

- Hoe om te gaan met symptomen/gedrag?

- Behoefte aan supportgroepen en uitwisselen ervaringen (emotionele/mentale 

ondersteuning)→mensen met zelfde diagnose

- Ontlasting van zorgtaken

- Ondersteuningsbehoeften nemen toe met de tijd

- Ondersteuning van professionals in de vorm van behandeling en/of oefeningen

- Casemanager wordt erg gewaardeerd, maar heeft niet altijd voldoende kennis

- Ondersteuning (bv. logopedie) sluit niet altijd aan op ziektebeeld

Bevindingen



Bevindingen

VISIO had de tip gegeven om met ogen 
dicht veters te strikken, maar het ruimtelijk 
inzicht klopt niet meer. “Dat begrijpen zij 
niet”. Dat begrip mist volgens partner en 
patiënt nog heel erg bij VISIO. – PCA02

“Het is een leuke meid en we hebben gezellig 
gekletst. Maar het ging niet waar het over 
zou moeten gaan.” “Ik wil iemand die de 

ziekte goed kent en dan weet dat je zo en zo 
moet handelen.” – FTD03



• Structuur in huis – alles op dezelfde 

plek

• Aanpassingen/hulpmiddelen in huis 

vergemakkelijken dagelijks leven

Praktische tips
”Rood kan ik het beste zien en 
herkennen. En eigenlijk moet ik elke dag 
hetzelfde doen, dan ben ik op m’n best. 
Zodra er iets met knikken in de kabel 
komen, dan ben ik van het padje. 
Spullen op een verkeerde plek zetten 
moeten ze niet doen, want dan vind ik 
het niet meer. Altijd alles op dezelfde 
plek. En het liefst ook activiteiten op 
dezelfde tijd, zoals eten. Regelmaat is 
belangrijk, dat heb ik nodig. Als alles 
okay is, dan ben ik tevreden. Maar als er 
een klink in de kabel komt dan raak ik 
van slag.” - PCA01



• Behoefte aan meer kennis en scholing over zeldzame vormen van dementie

- Alzheimercentra kunnen hierin ondersteunen

- Kennisdeling

• Professionals spelen een belangrijk rol in het vertalen van informatie naar de praktijk 

van patiënten en mantelzorgers

Perspectief van zorgprofessionals

“

“Niet 1 x maar 2, 3, 4 keer. 
Ik heb het idee dat ik het 

telkens weer opnieuw moet 
uitleggen wat een klinische 

diagnose in de praktijk 
betekent.” 



• Behoefte aan meer kennis en scholing over zeldzame vormen van dementie

- Alzheimercentra kunnen hierin ondersteunen

- Kennisdeling

• Professionals spelen een belangrijk rol in het vertalen van informatie naar de praktijk 

van patiënten en mantelzorgers

- Aansluiten bij behoeften van patiënten: bijv. laagdrempelig via de WhatsApp 

communiceren

- Creatief omgaan met aanbod & maatwerk leveren

- Ondersteuning is soms vooral aan mantelzorger

- Inzetten op ondersteuning aan mantelzorger

Perspectief van zorgprofessionals

“

“Niet 1 x maar 2, 3, 4 keer. 
Ik heb het idee dat ik het 

telkens weer opnieuw moet 
uitleggen wat een klinische 

diagnose in de praktijk 
betekent.” 



“De gedragsproblemen bij FTD worden 
dan niet gesignaleerd. Mensen worden 
beoordeeld op basis van de ernst van 
hun geheugenstoornis. Er is weinig 

aandacht voor gedragsproblemen en er 
is weinig coaching van de partner en 

hoe ze hiermee om moeten gaan. Of ze 
krijgen het advies om naar het 

Alzheimercafé te gaan, maar dat past 
ook niet.” (08prof)

“Er zijn heel veel vragen vanuit huisarts 
en wijkteams. Zeker bij deze specifieke 

vormen dat ze vragen wat is dit precies en 
hoort dit erbij? Waar moet ik op letten? 

Wat moet ik juist opstarten voor die 
mensen en wat niet?” (08prof)

“Bij bijna allemaal begint het met 
klachten op het werk. Uitval, 

verdenking van burn-out. Dan 
wordt er gewerkt met standaard re-

integratieprocessen, mensen 
worden compleet overschat.” 

(06prof)



Dank voor jullie aandacht

Vragen over het onderzoek?



Zeldzame vormen

van dementie –

Informatie en
ondersteuning



Dit is een titel

Dit is een subtitel

Presentatietitel /  Hoofdstuktitel



Dit is een titel over
twee regels
Alzheimer Nederland is er voor u. We werken aan een toekomst zonder dementie en 

aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. 

Daarom bieden we informatie en advies, komen we op voor betere zorg en investeren 

we in wetenschappelijk onderzoek.

Tussenkop

Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de ziekte van Alzheimer en 

andere vormen van dementie. We werken hiervoor samen met regionale en landelijke 

zorginstellingen. Al ons werk draait om de wensen en behoeften van mensen met 

dementie en hun naasten. We komen op voor hun belangen, bieden hulp en informatie 

en financieren wetenschappelijk onderzoek. Dit werk doen we samen met duizenden 

vrijwilligers. Wij kunnen daarbij niet zonder de bijdragen van donateurs.

Dit is een subtitel

Presentatietitel /  Hoofdstuktitel



DementieLijn 0800-5088

• Elke dag van 09.00–23.00 u. 

• ± 40 deskundige vrijwilligers

• Ook terugbelverzoek  
mogelijk

Onze missie / ToekomstOnze missie / Toekomst



Onze missie / Toekomst

Vraag het de expert
• Arts
• Autorijden
• Casemanager dementie
• (Cliënt vertrouwenspersoon)
• Dementie op jonge leeftijd
• Ergotherapeut
• Expert Alzheimer Nederland
• Geestelijk verzorger/ethicus
• Notaris/juridisch
• Pensioen
• Psycholoog
• Rouw en verlies
• Zorgexpert



Brochures

Onze missie / ToekomstOnze missie / Toekomst

     



Lotgenotencontact 

Forum

Populaire topics: gedragsveranderingen
hulp en ondersteuning thuis
opname in het verpleeghuis

ftdlotgenoten.nl

Alzheimer Cafés, Trefpunten en Theehuizen

250 in Nederland; nu tenminste 13 online

Presentatietitel /  Hoofdstuktitel



• Online training Omgaan met veranderend gedrag

• Online training Dementie op jonge leeftijd

• App Myinlife

• Mantelzorgtest

Presentatietitel /  Hoofdstuktitel



Dank voor uw aandacht


