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1. Inleiding

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Inleiding 

Wanneer het over dementie gaat, denken de meeste mensen aan de ziekte 
van Alzheimer. Hierbij hebben patiënten vooral problemen met geheugen 
en oriëntatie. Dit is ook de meest voorkomende oorzaak van dementie. Veel 
mensen, waaronder ook zorgprofessionals, weten niet dat dementie ook an-
dere oorzaken kan hebben. Dat zijn de zeldzamere vormen waarbij mensen 
ook andere problemen kunnen ervaren. Zo kunnen patiënten met Posteri-
eure Corticale Atrofie (PCA) problemen hebben met waarnemen, en komen 
taalproblemen veel voor bij Primair Progressieve Atrofie (PPA). In een derde 
van de gevallen wordt dementie veroorzaakt door Frontotemporale demen-
tie (FTD). Bij FTD staan veranderingen in persoonlijkheid en gedrag op de 
voorgrond. Een vierde zeldzame vorm is Dementie met Lewy lichaampjes 
(DLB). DLB is na Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie, maar 
blijkt in de praktijk moeilijk te herkennen en vast te stellen. DLB kenmerkt 
zich door verschillende symptomen, zoals parkinsonisme, hallucinaties en 
per dag wisselend functioneren.   

Doordat de vier genoemde varianten (FTD, DLB, PCA en PPA) minder vaak 
voorkomen, is er minder informatie over te vinden. Ook zorgprofessionals, 
zoals huisartsen en casemanagers, of vrijwilligers hebben vaak weinig kennis 
van en ervaring met deze zeldzamere vormen van dementie. Dat kan lastig 
zijn voor patiënten en mantelzorgers, omdat hun behoeften verschillen 
van patiënten die bijvoorbeeld aan Alzheimer lijden. Voor patiënten en 
mantelzorgers is het een zoektocht naar de juiste informatie en passende 
ondersteuning.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met de Alzheimercentra van 
Amsterdam UMC, Erasmus MC Rotterdam, ervaringsdeskundigen en 
zorgorganisaties onderzoek gedaan naar de behoefte aan informatie en 

ondersteuning van mensen met FTD, DLB, PCA en PPA. Daarvoor hebben 
we met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners gesproken.1 Uit die ge-
sprekken kwamen ook verschillende tips voor informatieve bronnen en fijne 
ondersteuning naar voren. Deze uitkomsten hebben we in deze 
supportgids bij elkaar gezet ter inspiratie en ondersteuning 
voor patiënten en mantelzorgers die te maken hebben met 
deze zeldzamere vormen van dementie. 

Deze supportgids bestaat uit een aantal onderdelen. 
Hoofdstukken 2 en 3 gaan over de algemene behoefte 
aan informatie en ondersteuning van patiënten en 
hun mantelzorgers. Daarna vertellen vier patiënten 
en hun mantelzorgers over de informatie zij 
belangrijk vinden en waar zij waardevolle informatie 
hebben gevonden. Ze vertellen over aanpassingen 
die ze gedaan hebben in hun dagelijks leven en de 
ondersteuning die ze daarbij geholpen heeft. Sommige 
tips en ondersteuning zijn specifiek voor één van de 
vier ziektebeelden, andere zijn weer voor meerdere 
ziektebeelden van belang. Deze vier patiënten en hun 
mantelzorgers bestaan niet echt, maar zijn gebaseerd op 
gesprekken die we hebben gevoerd  
met meerdere personen

1  Voor meer informatie over het onderzoek, zie: link naar rapport.
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Informatie zoeken en vinden
Een diagnose met één van de zeldzamere vormen van dementie roept bij 
patiënten en mantelzorgers veel vragen op. Patiënten en mantelzorgers gaan 
dan op zoek naar informatie. Welke informatie en hoeveel informatie mensen 
willen, verschilt natuurlijk per persoon. Sommigen willen zoveel mogelijk 
informatie en lezen bijvoorbeeld ook wetenschappelijke literatuur over de di-
agnose. Anderen vinden veel informatie juist confronterend en kiezen ervoor 
om van dag tot dag te leven. Het kan ook lastig zijn om goede informatie te 
vinden over de zeldzamere vormen van dementie. Patiënten en mantelzor-
gers geven aan dat het fijn is om informatie te krijgen van hun eigen arts of 
een andere zorgverlener. Ook bezoeken velen regelmatig de websites van 
Alzheimercentra en Alzheimer Nederland voor extra informatie. 

Lotgenotencontact
Patiënten en mantelzorgers willen vaak meer weten over hoe de ziekte 
verder zal verlopen en wat ze kunnen verwachten van de toekomst. Hoewel 
hierover gemiddelden bekend zijn, is het lastig om aan te geven hoe dit zal 
zijn per patiënt. Wat patiënten en mantelzorgers hierbij kan helpen, is het 
ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen. Dat gebeurt onder 
andere in supportgroepen die georganiseerd worden door het Alzheimer-
centrum Amsterdam UMC. Daarnaast treffen sommige patiënten lotgenoten 
via de Alzheimercafés van Alzheimer Nederland. De Alzheimercafés sluiten 

2. De zoektocht naar informatie 

echter niet altijd goed aan bij de behoeften van mensen met zeldzamere 
vormen van dementie. Sommige mensen zijn juist op zoek naar patiënten en 
mantelzorgers die precies dezelfde diagnose hebben. Ook online wordt lot-
genotencontact georganiseerd. Met name op Facebook, maar ook op forums 
zoeken patiënten en mantelzorgers elkaar op.  



https://www.alzheimercentrum.nl/professionals/supportgroepen/
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/alzheimer-cafe
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NUTTIGE WEBSITES:

• www.alzheimercentrum.nl/dementie/wat-is-dementie
• www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/alzheimercentrum
• www.alzheimercentrum.nl/dementie/vormen-van-dementie
• www.dementie.nl
• www.alzheimer-nederland.nl

LEES- EN KIJKTIPS

• Dementie, hoe ga je ermee om? Een praktisch en positief handboek 
voor mantelzorgers. – Ezra van Zadelhoff

• Dagelijks levens met dementie – Anne-Mei The
• Still Alice – Lisa Genova (boek & film)  
• De vergeten dementie – Kurt Segers
• Kijktip: Herinneringen voor het leven - www.npostart.nl/

herinneringen-voor-het-leven-stop-dementie

ONLINE LOTGENOTENCONTACT

• FTD lotgenoten: www.ftdlotgenoten.nl
• Lewy Body Dementie Nederlandse supportgroep:  

www.facebook.com/groups

TIP: PARTNER IN BALANS

Partner in Balans is een cursus voor iedereen die iemand in zijn 
omgeving heeft met geheugenklachten. Zorgen voor iemand 
anders, of je dat nu alleen of samen met anderen doet, kan 
allerlei onzekerheden, veranderingen en moeilijke situaties met 
zich meebrengen. Deze cursus helpt bij het omgaan met al die 
onzekerheden en moeilijke situaties via modules die afgestemd 
kunnen worden op de persoonlijke situatie.  
Partner in Balans - Homepage

ANWB AUTOMAATJE 

Mensen die minder mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn 
van anderen, kunnen gebruik maken van de vervoerservice ANWB 
AutoMaatje. De chauffeurs zijn vrijwilligers die met hun eigen auto 
plaatsgenoten vervoeren tegen een onkostenvergoeding van € 0,30 
per kilometer. Een van de respondenten gebruikt dit bijvoorbeeld om 
drie keer per week naar fysiotherapie te gaan. Het brengen en halen 
is dan niet afhankelijk van de mantelzorger.  
 

www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje



https://www.alzheimercentrum.nl/dementie/wat-is-dementie/
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/alzheimercentrum
https://www.alzheimercentrum.nl/dementie/vormen-van-dementie/
https://www.dementie.nl/
https://www.alzheimer-nederland.nl/
https://www.npostart.nl/herinneringen-voor-het-leven-stop-dementie/02-10-2019/AT_2125606
https://www.npostart.nl/herinneringen-voor-het-leven-stop-dementie/02-10-2019/AT_2125606
https://www.ftdlotgenoten.nl/
https://www.facebook.com/groups/413805688821726
https://www.partnerinbalans.nl/home/nl/
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje
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Behoefte aan ondersteuning neemt toe 
De behoefte aan ondersteuning kan ook per patiënt en mantelzorger sterk 
verschillen. Kort na de diagnose zijn deze behoeften vaak nog beperkt. Pa-
tiënten krijgen dan vooral steun van hun partners en directe familieleden. 
Zij nemen geleidelijk bepaalde taken over die niet meer goed lukken, zoals 
huishoudelijke taken of het maken van een planning. In de loop van de tijd 
neemt de behoefte aan ondersteuning toe. Dit geldt zowel voor patiënten 
als mantelzorgers. In de meeste gevallen wordt in een vroeg stadium een 
casemanager ingeschakeld. De rol van de casemanager is afhankelijk van de 
behoeften van de patiënt of mantelzorger. Een casemanager kan helpen om 
samen duidelijk te maken welke behoeften er zijn en welke ondersteuning 
mogelijk is. De meeste patiënten en mantelzorgers vinden dit heel prettig.

Sociaal netwerk
Doordat de behoefte aan ondersteuning met de tijd vaak toeneemt, is het 
fijn als er een sociaal netwerk is waardoor familieleden, vrienden of buren 
kunnen helpen. Online tools kunnen het organiseren van deze hulp met ver-
schillende personen makkelijker maken. Een voorbeeld hiervan is ShareCare. 
Daarnaast is een sociaal netwerk belangrijk voor het bieden van emotionele 
ondersteuning aan zowel patiënt als mantelzorger. Vrienden en familieleden 
kunnen ook ondersteunen door activiteiten te ondernemen met de patiënt 
en daarmee de partner af en toe te ontlasten. Dit draagt ook bij aan het creë-
ren van structuur en ritme voor iemand met dementie.  

Dagbesteding
Als de ziekte meer en meer het dagelijks leven beïnvloedt, kiezen meer 
patiënten voor dagbesteding. Maar er zijn ook patiënten die daar minder 
enthousiast over zijn. Vooral relatief jongere patiënten zijn op zoek naar 
dagbesteding die beter aansluit bij hun leeftijd en interesses. Een buddy om 
samen dingen te ondernemen, kan dan bijvoorbeeld een 
mogelijkheid zijn.

Praktische tips
Als we kijken naar het dagelijks leven van 
patiënten en mantelzorgers, is er vooral 
behoefte aan praktische tips en ondersteuning 
over hoe om te gaan met de symptomen van 
zeldzamere vormen van dementie. Het gaat 
bijvoorbeeld om ondersteuning van een 
fysiotherapeut, logopedist of ondersteuning 
voor slechtzienden. Maar ook in huis komen 
mensen er soms achter dat ze aanpassingen 
moeten doen. Denk aan het vrijmaken 
van de vloer om struikelen te voorkomen 
of het labelen van kasten en knopjes. In de 
hoofdstukken die volgen, delen onze voorbeeld-
personen meer tips en ervaringen.

3. Behoefte aan ondersteuning
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Regelzaken
Na verloop van tijd zullen patiënten met dementie steeds verder achteruit-
gaan. Zo zullen patiënten moeite krijgen met het nemen van beslissingen 
over hun zorg en geldzaken. Maar het zal ook steeds moeilijker worden om 
eigen wensen (voor de toekomst) duidelijk te maken. Het is daarom goed om 
op tijd te beginnen met het regelen van zaken, zoals financiën, de woning, 
medische beslissingen en levenseinde. Op de website van dementie.nl en  
Alzheimercentrum Amsterdam is een overzicht te vinden van deze 
regelzaken.
• www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/regelzaken  
• Leven met dementie - Alzheimercentrum Amsterdam 

Mantelzorgers verlenen vaak langdurig en intensief zorg aan een naas-

te. Het is niet altijd makkelijk om daarin de balans te bewaren. Het is 

echter belangrijk dat mantelzorgers zelf gezond blijven en binnen hun 

grenzen blijven. De cursus ‘zorg de baas’ helpt mantelzorgers hun eigen 

grenzen te bepalen en waar nodig veranderingen aan te brengen. De 

volgende link geeft hierover meer informatie: www.markant.org 

Sharecare is een hulpmiddel voor het organiseren van zorg. Samen 

plannen en communiceren wordt hierdoor gemakkelijker. Het is ideaal 

voor mantelzorgers of voor patiënten die zorg krijgen van meerdere 

personen. ShareCare: zorgsite.nl

VOORBEELDEN VAN REGELZAKEN

• Een afspraak bij de notaris.
• Informeren van de bedrijfsarts.
• Autorijden. 
• Verkoop van het huis (partner machtigen).
• Vastleggen wie (financiële) administratie overneemt (bijv. contact 

met de verzekeraars).
• Vastleggen wie medische beslissingen neemt (ook voor partner 

zonder dementie).
• Levenstestament met wensen en behoeften.



http://dementie.nl
https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/regelzaken
https://www.alzheimercentrum.nl/dementie/praktische-informatie/
https://www.markant.org/thema/cursusaanbod/zorg-de-baas/
https://zorgsite.nl/
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Na de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie op oudere leeftijd de dementie met Lewy lichaampjes (in het Engels: bodies) 
(DLB). DLB begint heel geleidelijk. DLB is aan de ziekte van Parkinson gerelateerd, en kan dus ook verschijnselen van de ziekte van Parkinson geven. DLB 
is een diffuse aandoening, dat wil zeggen dat meerdere gebieden van de hersenen meedoen. Een van de kenmerkende symptomen is hallucinaties. Het 
geheugen blijft relatief intact, maar in de uitvoerende functies kunnen verschillende storingen voorkomen. Daardoor hebben mensen bijvoorbeeld moeite 
met snel reageren, plannen en initiatief nemen. DLB begint meestal tussen het 50ste en 80ste levensjaar.  

De diagnose
Doordat Bram best een drukke baan had, was het vermoeden in eerste instan-
tie dat hij een burn-out had. Meneer heeft ook een tijdje hulp gehad van een 
psycholoog, maar de klachten werden niet verholpen en werden in de loop van 
de tijd zelfs ernstiger. Ze zijn uiteindelijk teruggegaan naar de huisarts en die 
verwees ze door naar een neuroloog. In het lokale ziekenhuis had de neuroloog 
het vermoeden dat het dementie was en besloot Bram daarom door te verwij-
zen naar een Alzheimercentrum. Daar kreeg hij de diagnose DLB. 

Behoeften aan informatie
Kort na de diagnose waren Bram en Hannah vooral op zoek naar informatie 
over wat de ziekte precies inhoudt en wat de diagnose voor hen betekent. Ze 
wilden ook graag weten hoe de ziekte zich zou ontwikkelen en wat ze kun-
nen verwachten van de toekomst. Ze hebben veel informatie opgezocht via 
het internet. Dat was niet altijd makkelijk. Hannah vertelt dat ze het soms 
lastig vindt om wegwijs te worden uit alle verschillende informatie die er is. 
Het wordt ook niet altijd in begrijpelijke taal uitgelegd. De brochures die ze 
mee heeft gekregen van het Alzheimercentrum vond ze wel heel fijn. Infor-
matie die op papier staat, kon ze later rustig nog eens doornemen met Bram. 

Bram is 69 jaar oud en 40 jaar getrouwd met Hannah. Bram en Hannah 
hebben geen kinderen, maar wel twee honden. Bram heeft jarenlang in de 
techniek gewerkt, altijd in leidinggevende functies. Hannah heeft in het 
verleden in de zorg gewerkt. Daarnaast houdt Bram van lange afstanden 
fietsen. De laatste jaren dat Bram nog aan het werk was, ging alles steeds 
moeizamer. Ze dachten dat meneer last had van een burn-out. Maar toen 
Bram stopte met werken, werd de situatie niet beter. Hij sliep heel slecht en 
had last van hallucinaties. Daar heeft hij overdag ook weleens last van, maar 
gelukkig werken de medicijnen die hij gebruikt daar goed tegen. Fietsen kan 
Bram gelukkig nog wel, maar het liefst in gezelschap of in een groep. Hij is 
namelijk weleens verdwaald toen hij alleen een stukje ging fietsen. Het vol-
gen van films en het lezen van de ondertiteling wordt steeds lastiger. Bram 
heeft goede en slechte dagen. ‘s Ochtends gaat het vaak wat minder goed 
dan later op de dag. Hij vergeet steeds vaker dingen die gebeurd of gezegd 
zijn. Bram en Hannah vinden dat het nog redelijk goed gaat. Ze redden zich 
prima samen en proberen zoveel mogelijk van elkaar te genieten en leuke 
dingen te ondernemen. 

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Dementie met Lewy lichaampjes 
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Voor Bram is het wat lastiger om grotere hoeveelheden aan informatie te 
lezen en begrijpen. Voor hem is het belangrijk dat de informatie kort en 
krachtig is. Het liefst krijgt Bram de informatie mondeling van iemand. 
Bijvoorbeeld van Hannah of in een gesprek met de arts waar ze ook meteen 
vragen kunnen stellen. 

Hannah vertelt dat ze graag meer informatie had gehad over welke klachten 
er allemaal bij het ziektebeeld horen. Ze is nu vaak verrast door symptomen 
of bepaald gedrag waarvan ze geen idee had dat het bij DLB hoort. Daarnaast 
zijn Bram en Hannah erg zoekende naar wat ze allemaal moeten regelen, zo-
als zaken rondom het huis, financiën en het rijbewijs van Bram. Hannah zou 
graag een soort handboek hebben waar alle informatie bij elkaar staat.

Ondersteuning
Bram en Hannah vonden dat ze lang moesten wachten op een casemana-
ger. Het liefst hadden ze die al meteen bij het begin kunnen inschakelen. 
Inmiddels is er gelukkig een casemanager en dat ervaren ze beiden als 
een grote hulp. Hannah zou het wel fijn vinden als de casemanager of een 
andere professional dag en nacht beschikbaar was. Soms reageert Bram 
heel onvoorspelbaar, ook in de nacht, en dan is het fijn als ze snel iemand 
kan inschakelen. Daarnaast gaat meneer naar een fysiotherapeut die helpt 
met parkinsonisme. Daar is hij heel tevreden over. Verder hebben Bram en 
Hannah goed contact met hun huisarts. Daar hebben ze veel gesprekken mee 
gevoerd rondom het levenseinde van Bram. Meneer wil gebruik maken van 
euthanasie en dit is samen met de huisarts vastgelegd. 

“ Ook hebben we al een ruwe schets voor de afscheidsdienst van Bram 

voorbereid. Nu kan hij nog kiezen wat hij wil. Het helpt dat we dit al 

geregeld hebben.”

Bram en Hannah hebben geen behoefte aan dagbesteding voor Bram. Ze 
vinden het fijn om met elkaar tijd door te brengen. Bovendien sluiten de acti-
viteiten van de dagbesteding niet echt aan bij Brams interesses. Ze gaan dan 
liever op pad met vrienden. Bram en Hannah hebben een fijn netwerk aan 
vrienden en familie. Hoewel het nu nog niet altijd nodig is, hebben vrienden 
en familieleden wel aangeboden om te helpen. Soms gaat Bram met zijn bes-
te vriend op pad, bijvoorbeeld naar het museum. 

“ Ik heb me ingeschreven voor de training TOP (voor mensen die iemand 

in de omgeving hebben met dementie; hoe ga ik om met dementie?) een 

training van 5 sessies wat gaat over wat dementie inhoudt en wat je kan 

verwachten (prognose). Daar ga ik aan meedoen. De casemanager gaf 

mij de link van deze training door. Ik heb me toen ingeschreven. Ik hou 

van informatie over wat, waar en hoe.”

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Dementie met Lewy lichaampjes 
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Praktische tips
Hannah wil goed zicht houden op de ontwikkeling van Bram. Ze houdt daar-
om alles bij in een boekje. Als er veranderingen zijn, schrijft ze dat op. Daar-
naast houdt ze alles bij rondom het gebruik van medicatie en hoe Bram daarop 
reageert. Dat helpt haar bij de gesprekken die ze met professionals voert. 

Lezen was een van de grootste hobby’s van Bram. Hij las graag verschillende 
boeken en artikelen over wat er gebeurt in de wereld. Hij vindt het dan ook 
erg confronterend dat dat niet meer lukt. Sinds kort is hij begonnen met 
luisterboeken. Daardoor heeft hij toch nog toegang tot een grote hoeveelheid 
aan boeken.

Bram verdwaalt vaak. Steeds vaker is hij de weg kwijt. Ze hebben 
daarom ook een trace op de telefoon, zodat mevrouw altijd weet waar 
meneer is.

Hannah heeft een kaartje gemaakt waar alle medicijnen op staan en 
dat heeft Bram altijd bij zich. Achterop staan de telefoonnummers 
van mevrouw en de buren. Als er iets gebeurt, kan iemand helpen.

De zorgboerderij ervaren sommige patiënten als een fijne 
dagbesteding.

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Dementie met Lewy lichaampjes 

INFORMATIE 

• Symposium in het Alzheimercentrum. Dit is een symposium dat elke 
twee jaar georganiseerd wordt voor patiënten en zorgprofessionals. 
Dit is een hele dag met alle nieuwe ontwikkelingen, praktische tools 
en lotgenotencontact. www.alzheimercentrum.nl 

• Lunch & Learn op Het Alzheimercentrum Amsterdam UMC. Tijdens 
deze sessies is er een arts of verpleegkundige die uitleg geeft.

• Facebookgroepen met lotgenoten. Fijne support en informatie (Lewy 
Body Dementie Nederlandse Supportgids - www.facebook.com)

KIJKTIP: RESTAURANT HET MISVERSTAND 

In dit programma worden negen relatief jonge mensen met dementie 
gevolgd. Zij gaan onder leiding van chef-kok Ron Blaauw als restaurant- 
medewerker aan de slag. Geen van allen heeft ervaring in de horeca. 
Een van de deelnemers heeft de diagnose DLB.  www.kijk.nl

LEESTIP 

De vergeten dementie. Een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie 
– Dr. Kurt Segers.



https://www.alzheimercentrum.nl/blogartikel/symposium-overleven-dementie-lewy-bodies/
https://www.facebook.com/groups/413805688821726
https://www.kijk.nl/programmas/restaurant-misverstand/UOt95L4nOu3
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FACEBOOKGROEP DLB 

• Veel ondersteuning.
• Vooral heel veel herkenning.
• Vb. Bram zei ineens dat hij denkt dat de tv kapot gaat omdat 

de ondertiteling niet te lezen is. Dus ik deelde deze klacht in de 
lotgenotengroep. En toen kwamen er heel veel reacties dat het 
herkenbaar is. En dat de visieproblemen ook bij DLB horen. We zijn 
tig keren bij de opticien geweest, maar daar komt steeds uit dat er 
niks aan de hand is.

• De lotgenotengroep kan bevestigen dat dingen bij DLB of 
parkinsonisme horen.

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Dementie met Lewy lichaampjes 

TRAINING TOP VOOR DEMENTIE 

TOP voor Dementie is er voor mensen die te maken hebben met 
dementie in hun omgeving. Een laagdrempelige cursus, workshop of 
individuele begeleiding kan helpen om mensen met dementie beter te 
begrijpen, en beter met hen om te gaan. www.topvoordementie.nl/ 



https://www.topvoordementie.nl/


Primair Progressieve Afasie (PPA)
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Bij Primair Progressieve Afasie (PPA) sterven zenuwcellen in en rondom het taalcentrum in (meestal) de linker slaapkwab af. Er ontstaan geleidelijk 
spraak- en/of taalproblemen, die (langzaam) toenemen. Mensen met PPA krijgen moeite om zich in taal uit te drukken (spreken, schrijven) en taal te 
begrijpen (gesproken taal, lezen). In het begin zijn er nog geen problemen met het geheugen en ook dagelijkse activiteiten gaan vaak nog lange tijd goed. 
Activiteiten waarbij taal een rol speelt, zoals telefoneren, op visite gaan, e-mails schrijven en dergelijke, gaan wel vaak moeizamer. Er zijn drie varianten 
van PPA: de niet-vloeiende variant, de semantische variant en de logopene variant. Deze varianten zorgen voor heel verschillende ziektebeelden. Dat 
maakt het lastig om dezelfde ondersteuning te bieden aan PPA-patiënten. PPA komt vooral voor bij mensen tussen de 40 en 70 jaar. 

De diagnose
Wim maakte zich zelf ook zorgen en is al vrij snel naar de huisarts gegaan. 
Zijn huisarts legde de link met dementie en verwees Wim door naar een Al-
zheimercentrum. Daar kreeg hij de diagnose semantische dementie op basis 
van een hersenscan. Wim en Ellen vinden dat het diagnosetraject best snel 
is verlopen. Ze waren ook blij met het zorggesprek waarin de verschillende 
varianten van PPA goed werden uitgelegd. 

Behoeften aan informatie
Toch zitten Wim en Ellen nog met veel vragen. Ze hebben er samen veel over 
gelezen en ook de kinderen helpen mee met informatie zoeken op internet. 
Ze hebben vooral behoefte aan feitelijke informatie. Ze hebben nog vragen 
over de ontwikkeling van de ziekte en het tempo waarin Wim achteruitgaat. 
In het ziekenhuis werd hem verteld dat het lang kan duren, maar wat is 
lang? De arts vertelde ook dat dit per persoon verschilt en dat het moeilijk is 
voor artsen om voorspellingen te doen. Wim vroeg laatst aan zijn vrouw: 

De casus
Wim is getrouwd met Ellen en ze hebben twee kinderen die in de buurt 
wonen. Wim is 66 jaar en was als leraar Nederlands altijd bezig met taal. 
Hij vindt het daarom lastig dat hij niet meer zo goed op woorden kan ko-
men. Een jaar geleden is hij gestopt met werken. De stress van zijn baan 
verergerde de taalproblemen. Zijn vrouw merkte eigenlijk al snel dat hij 
bepaalde woorden niet meer wist. Hij had het bijvoorbeeld niet meer over de 
hond, maar over het dier. Ook wist hij van sommige woorden de betekenis 
niet goed meer. Toen ze hem vroeg asperges te halen, wist hij niet wat ze 
bedoelde.

“ Hij zei: ‘Wil je wat drinken?’ en dan zei ik: ‘Jus d’orange’, en dan zei hij: 

‘Wat is dat?’ Dus dat soort dingen gebeurde steeds vaker.”

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Primair Progressieve Afasie 
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“ Waar ga ik dan eigenlijk dood aan; je gaat toch niet dood aan het 

vergeten van woordjes?” 

Ook weten ze dat bij PPA-patiënten steeds meer geheugenverlies gaat optre-
den. Wim heeft daar nu nog nauwelijks last, maar ze maken zich zorgen over 
hoe dit verder zal gaan. Wat gaat dat betekenen voor hun dagelijks leven; 
kunnen ze dan nog reizen? 

“ Wij doen nog steeds ingrijpende dingen zoals verre reizen maken. Ik 

denk dat Wim nu in de fase komt dat die reserve op is.”

Ondanks alle vragen, durft Ellen niet te veel te lezen over het ziekteverloop 
en het geheugenverlies dat nog gaat komen, omdat Wim en ook zijzelf en de 
kinderen zich dan heel veel zorgen gaan maken. Er heerst vooral een angst 
voor de toekomst en de achteruitgang van Wim.

Ondersteuning
Inmiddels hebben Wim en Ellen een casemanager, Liny. In het begin waren 
ze wat afwachtend, omdat de casemanager nog nooit een PPA-patiënt had 
begeleid. Nu waarderen ze haar, omdat ze zich snel in het ziektebeeld heeft 
verdiept en steeds goede oplossingen bedenkt. De casemanager heeft bij-
voorbeeld meteen een logopediste in de buurt geregeld voor Wim. Hij is heel 

enthousiast over de logopedie, en heeft het gevoel dat het echt helpt in hoe 
hij praat. De logopediste raadt hem aan vooral langzaam te praten en korte 
zinnen te gebruiken. Ook legt ze uit dat het niet erg is als hij een woord niet 
weet. Zijn vrouw vindt ook dat hij beter praat sinds hij bij de logopediste is. 
Liny is ook realistisch. Ze heeft uitgelegd dat de ziekte zich verder ontwik-
kelt en dat logopedie een tijdje kan helpen, maar dat er een moment komt 
dat dit niet meer zo is.

“ Ik krijg een uurtje individuele logopedie. En ik vind het wel leuk want je 

bent intensief met taal bezig”. 

Hoe verder?
Wim en Ellen proberen niet te veel vooruit te kijken, maar er het beste van 
te maken. Wim is met Liny aan het verkennen wat voor hem een zinnige 
dagbesteding kan zijn. Hij wil absoluut niet naar een instelling; daarvoor 
voelt hij zich nog veel te jong en te fit. Hij zou graag willen schilderen, maar 
weet niet of dat over een tijdje nog gaat. Liny vindt dat een goed idee en gaat 
binnenkort met hem mee naar een schildercursus in de buurt. Op de cursus 
zitten ook jonge mensen met een beperking. Volgens Liny is het er altijd heel 
gezellig en relaxed.  

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Primair Progressieve Afasie 
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ONDERSTEUNING 

Logopedie: uitgebreide adviezen op maat kunnen worden gegeven 
door een (gespecialiseerde) logopedist.

TIPS VOOR COMMUNICATIE 

• Gebruik platenboeken.
• Gebruik foto’s of kaartjes van objecten om duidelijk te maken wat je 

bedoelt.
• Maak een fotoboekje met foto’s van vrienden en bekenden, zodat je 

kan aanwijzen wie wie is.
• Hulpmiddelen voor communicatie, zoals:

 ‒ Een pop-up printertje, zodat de patiënt een plaatje van het woord 
dat hij/zij vergeten is op kan zoeken en uit kan printen. 

 ‒ Gebruik maken van een app die helpt bij geheugentraining.
 ‒ Gebruik Whatsapp met autocorrect, dat verbetert de woorden.

FILMTIP 

Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is acteur. In 2014 is bij 
hem een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een 
hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de film 
‘MICHEL, acteur verliest de woorden’ is te zien hoe hij omgaat met 
het verlies van zijn woorden en daarmee van het vak dat hij al zo 
lang uitoefent. Samen met zijn vrouw Irma Wijsman zoekt hij naar 
nieuwe manieren om zich uit te drukken, om scherp te blijven en om 
op indrukwekkende wijze afscheid te nemen van zijn leven als acteur.
www.micheldefilm.nl/ 
 
Naar aanleiding van de film is een conferentie georganiseerd. Deze 
ging over de moeizame zoektocht naar alternatieve vormen van 
begeleiding en ondersteuning voor mensen met PPA, zie: 
Impressie Conferentie Buiten de lijntjes kleuren vraagt aandacht voor 
mens áchter hersenziekte en dementie (dezaakwijsman.nl)

INFORMATIE 

• www.alzheimercentrum.nl/wp-content/uploads/2019/04/Tip-sheet-
PPA.pdf )
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PCA staat voor Posterieure Corticale Atrofie. Letterlijk betekent dit het afsterven (atrofie) van cellen van de hersenschors (cortex) in het achterste deel 
(posterieur) van de hersenen. In de meeste gevallen is er sprake van de ziekte van Alzheimer, maar verloopt dit anders: bij mensen met PCA raken het 
geheugen en het taalvermogen in het begin nog niet aangetast. De eerste en belangrijkste symptomen bij PCA zijn vaak complexe problemen met 
waarnemen. Dit maakt dat patiënten meestal eerst bij een opticien of oogarts terechtkomen. Patiënten met PCA hebben moeite met het verwerken van 
visuele informatie. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld niet goed bepaalde voorwerpen herkennen of ‘het totale plaatje’ zien. Wanner de ziekte zich verder 
ontwikkelt, kunnen ook het geheugen en het taalvermogen worden aangetast. PCA komt weinig voor. In Nederland krijgen ieder jaar 10 tot 15 nieuwe 
patiënten de diagnose. Ongeveer 5% procent van de mensen met Alzheimer heeft PCA. Patiënten die de diagnose krijgen, zijn meestal 50 tot 65 jaar oud. 
Het kan zijn dat PCA iets vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. 

De diagnose 
Omdat Lia en Koos dachten dat er iets mis was met Lia’s zicht, zijn ze eerst 
naar de opticien gegaan. De opticien verwees hen door naar de oogafdeling 
in het ziekenhuis. Zowel de opticien als het ziekenhuis constateerden dat 
Lia’s ogen in orde waren. Haar zicht verbeterde ook niet met een bril. De 
afdeling oogheelkunde vermoedde daarom dat de oorzaak van Lia’s proble-
men lag bij de manier waarop de hersenen seintjes doorgeven aan de ogen. 
Daarom verwees deze afdeling Lia door naar een Alzheimercentrum. Daar 
constateerden ze vrij snel dat Lia PCA heeft. 

“ Wij dachten altijd gewoon dat mijn vrouw slecht begon te zien. (…) 

Wij zijn eerst naar de opticien geweest, toen kwamen we bij het 

oogziekenhuis.”

De casus
Koos is 67 en getrouwd met Lia die 64 is. Samen hebben ze drie dochters. 
Ze zijn de trotse opa en oma van zes kleinkinderen. Een jaar geleden kreeg 
Lia problemen met waarnemen. In eerste instantie dachten Lia en Koos dat 
er wat mis was met haar ogen. Lia zag bepaalde voorwerpen over het hoofd; 
wanneer haar leesbril voor haar op tafel lag, kon ze zich toch suf zoeken naar 
de bril. Ook kreeg Lia steeds meer moeite met gewone dagelijkse handelin-
gen. Zo nam koken steeds meer tijd in beslag en lukte het haar niet meer om 
hun bed op te maken. Ook merkte ze dat haar werk als docent steeds meer 
stress opleverde. 

“ Mijn vrouw die reed altijd auto en als ik haar tegenkwam dan zwaaide ik 

als een gek, maar dat zag ze niet.“

“ Een volle dinertafel… ik kan mijn glas dan niet vinden en  

eruit pakken.”
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Behoeften aan informatie
Lia en Koos schrokken erg van de diagnose. Ze hadden niet verwacht dat Lia 
(een zeldzame vorm van) dementie zou hebben. Zelf dachten ze eerst dat een 
nieuwe bril het probleem zou oplossen. Lia en Koos hebben veel vragen over 
hoe het kan dat Lia dementie heeft. Lia heeft geen geheugenproblemen en 
kan veel dingen nog zelf. De meeste informatie die Lia en Koos krijgen, gaat 
over Alzheimer. Deze informatie sluit helemaal niet aan bij het ziektebeeld 
van Lia. Het echtpaar zou graag praktische tips krijgen over hoe om te gaan 
met PCA in het dagelijks leven. Ook zoeken ze advies over hoe ze het best 
aan hun omgeving kunnen uitleggen wat PCA is, want veel mensen begrij-
pen de ziekte niet. Verder willen ze meer weten over wat er precies in de 
hersenen gebeurt bij PCA. Lia en Koos ontvangen liever geen informatie over 
het ziekteverloop; dit maakt hen alleen maar angstig voor de toekomst. De 
informatie ontvangt Lia het liefst op papier, omdat ze tekst van een compu-
ter of telefoon niet meer goed kan lezen. 

“ We hadden ons niet op deze diagnose voorbereid. Daarna waren we knap 

van slag.”

Ondersteuning
Lia en Koos gaan naar bijeenkomsten van een supportgroep voor mensen 
met PCA en hun mantelzorgers/partners. Daar halen ze veel steun uit, door-
dat ze zich herkennen in de verhalen die de andere deelnemers vertellen. 

“ Fijn om met mensen bij elkaar te komen die ook graag meer willen weten 

over de ziekte.”

In de supportgroep krijgen ze ook informatie over het ziektebeeld en prak-
tische tips. Lia en Koos ontvangen verder hulp vanuit een organisatie voor 
blinde en slechtziende mensen. Deze geeft ook tips over hoe ze hun huis zo 
in kunnen richten dat Lia alles makkelijk kan vinden. Bijvoorbeeld: rode stic-
kers plakken op handvatten en deurknoppen. Rood is een kleur die Lia snel 
herkent. Verder krijgen Lia en Koos geen hulp. Dit vinden zij ook nog niet 
nodig. Wel zijn ze recent verhuisd naar een benedenwoning, want dit is een 
stuk overzichtelijker voor Lia. Lia en Koos hadden al jaren een zwart tapijt 
in de huiskamer. Dat hebben ze bij de verhuizing weggedaan. Voor Lia leek 
het zwarte tapijt op een groot gat in de grond. Dit heeft ze ook met andere 
donkere kleuren. Ze hebben daarom gekozen voor een lichte vloer. 

Hoe verder?
Lia en Koos leven bij de dag, en proberen zoveel mogelijk van het leven te 
genieten, nu Lia nog niet erg ziek is. Lia is recent gestopt met werken; het 
werk bezorgde haar te veel stress en koste haar te veel energie. Lia en Koos 
genieten zoveel mogelijk van hun kleinkinderen waarop ze meerdere dagen 
per week passen. Ze houden zich op dit moment nog niet veel bezig met wat 
komen gaat; dit maakt hen alleen maar angstig en belemmert hen te genie-
ten van het leven dat ze nu hebben. Lia en Koos hebben binnenkort een eer-
ste kennismakingsgesprek met een casemanager. Dit is vooral uit voorzorg. 
Mocht deze ondersteuning opeens toch nodig zijn, dan kan dat, maar op dit 
moment is dat nog niet het geval.  

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Posterieure Corticale Atrofie 
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ONDERSTEUNING 

• Ondersteuning vanuit een organisatie voor blinde en slechtziende 
mensen (zoals Stichting Bartiméus en Koninklijke Visio). Zij geven 
praktische tips hoe om te gaan met blindheid en slechtziendheid in 
het dagelijks leven.

• Deelname aan een supportgroep voor mensen met PCA en hun 
mantelzorgers. Hier worden het ziektebeeld uitgelegd, herkenbare 
verhalen gedeeld en praktische tips gegeven. 

• De cursus ‘Zorg de baas’ voor mantelzorgers. Mantelzorgers leren 
hier om grenzen te stellen. Meer informatie over de cursus ‘Zorg de 
baas’. 

• Via de websites van Markant: www.markant.org/ en ShareCare: 
zorgsite.nl/member/login is het makkelijk om binnen de 
persoonlijke kring zorgtaken te delen met familie en vrienden. 
Patiënten of mantelzorgers moeten zelf deze mensen hiervoor 
inschakelen. 

INFORMATIE 

• Het boek Hersenblindheid, van Kya Hengstmangers-Dijkstra. In dit 
boek beschrijft de auteur haar visuele problemen en geeft de lezer 
een beeld van wat PCA in dagelijkse situaties met zich meebrengt. 
Dit boek is online te downloaden via deze link: Hersenblindheid. 

• Tijdschrift van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl/
informatie/magazine 

• Visuele problemen bij dementie (alzheimercentrum.nl).

TIPS VOOR IN HUIS 

• Veel licht in huis.
• Alle spullen op een vaste plek. De vloer voldoende vrijhouden. 
• Minimale hoeveelheid bestek in de besteklade.
• Rode stickers op de deurklinken, bij de auto, op opstapjes, op 

keukenkastjes.

ANDERE TIPS 

• Tekst inspreken op de computer en mobiel, zodat er niet getypt 
hoeft te worden.

• Gebruik in een gesprek korte zinnen en eenvoudig taalgebruik. Geef 
iemand de tijd om na te denken en te reageren.

• Vraag de mobiel om de tijd, wanneer de klok niet meer goed 
zichtbaar is. 

• Gebruik maken van luisterboeken in plaats van leesboeken.
• Luisteren naar Podcasts.
• Een mail/app naar familie en vrienden met uitleg over de diagnose. 

In dit bericht kan deze supportgids worden genoemd, zodat de 
omgeving ook een goed beeld krijgt van de  ziekte.

• PCA legitimatiekaartjes, om mensen uit te leggen dat iemand PCA 
heeft. www.alzheimercentrum.nl
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Bij Frontotemporale dementie (afgekort FTD) staan persoonlijkheids- en gedragsverandering op de voorgrond. FTD begint meestal sluipend; heel 
geleidelijk gaat een persoon zich anders gedragen dan vroeger. Er kan sprake zijn van apathie, waarbij iemand minder initiatief neemt, minder behoefte 
heeft aan sociaal contact en minder emoties toont. Er kan ook ontremming zijn: iemand kan bijvoorbeeld koopwoede ontwikkelen, veel gaan snoepen en 
ongepaste opmerkingen maken tegen vreemden. In de loop van de tijd kunnen er ook problemen ontstaan met het op woorden komen en wordt men vaak 
stiller en kortaf. De ziekte treft vooral mensen tussen de 40 en 70 jaar.   

“Het ligt dan toch niet aan mij. Het is dan toch echt.  

Dat vond ik heel erg.” 

De diagnose
Lukas plande – toen Sarah inmiddels een half jaar met pensioen was - een 
afspraak bij de huisarts. Sarah wilde niet mee, omdat zij helemaal niet vindt 
dat er iets met haar aan de hand is. Lukas heeft haar met een smoes toch 
meegekregen. De huisarts stond voor een raadsel, en kon Lukas en Sarah 
niet verder helpen. Een half jaar later zei een oud-collega van Sarah tegen 
Lukas dat er weleens sprake kon zijn van FTD, een zeldzame vorm van de-
mentie. Lukas maakte een afspraak bij het ziekenhuis, waar deze vermoedens 
werden bevestigd. De officiële diagnose is gesteld in een Alzheimercentrum. 

“ Vooral de gesprekken waren minder en de contacten werden minder. 

Alsof ze niet meer geïnteresseerd is in ons.”

De casus
Sarah is 62 jaar en 21 jaar getrouwd met Lukas. Uit een vorig huwelijk 
heeft Sarah een zoon en een dochter. Sarah heeft altijd in de dementenzorg 
gewerkt. Lukas vertelt trots dat ze altijd een heel slimme en sociale vrouw 
was. Vier jaar geleden ging het steeds slechter met Sarah op haar werk. Ze 
vergat afspraken en soms ook om medicatie toe te dienen bij patiënten. Op 
een gegeven moment meldde Sarah zich ziek. Ze sliep ontzettend slecht 
en ervaarde heel veel werkstress. De arbo-arts constateerde een burn-out. 
Toen het na een aantal maanden niet beter ging, is Sarah in overleg met haar 
leidinggevende met vervroegd pensioen gegaan. Nadat Sarah thuis kwam 
te zitten, zag Lukas steeds meer veranderingen. Sarah was altijd een ster in 
plannen, maar dat ging haar niet meer goed af. Het leek steeds moeilijker 
diepgaande gesprekken te voeren, tot de kern komen lukte niet goed meer. 
Ook ging Sarah minder op eigen initiatief doen. Wanneer Lukas haar niet 
stimuleert een bepaalde activiteit te ondernemen, zit ze de hele dag voor 
de televisie.  Intussen vroegen steeds meer familieleden en vrienden wat er 
met Sarah aan de hand was. Normaal gesproken was Sarah erg sociaal, mee-
levend. Nu leek het alsof je geen goed contact meer kon maken. Voor Lukas 
waren deze vragen erg confronterend. Hij constateerde dat er echt meer met 
zijn vrouw aan de hand was.

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Frontotemporale dementie
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Behoeften aan informatie
Lukas haalt de meeste informatie over de ziekte van YouTube. Hij bekijkt 
informatieve filmpjes van Amerikaanse neurologen. Deze filmpjes gaan 
specifiek over FTD. Verder kan hij altijd met vragen terecht bij hun arts van 
het Alzheimercentrum. Lukas heeft voldoende informatie verzameld over 
wat FTD is. Hij heeft nu vooral nog vragen over hoe ermee om te gaan in de 
praktijk en hoe hij zijn omgeving kan uitleggen wat voor ziekte zijn vrouw 
heeft. Sarah heeft geen behoefte aan informatie. Zij heeft het idee dat ze niet 
ziek is. Hier hebben Lukas en Sarah veel discussies over. Lukas kan vrienden 
en familie niet in het bijzijn van Sarah over haar ziekte vertellen, want dan 
reageert zij boos dat ze niet ziek is, en Lukas dit allemaal verzint. Lukas heeft 
hier moeite mee, omdat hij graag zijn verhaal bij anderen kwijt wil. 

“ Ze is niet meer zoals ik haar ken.”

Ondersteuning 
Lukas en Sarah krijgen hulp van een casemanager. De casemanager heeft 
geen kennis van FTD, maar toch is Lukas blij met haar. Bij haar kan hij zijn 
verhaal kwijt, en zij helpt hem met praktische vragen over hoe hij het best 
met zijn vrouw kan omgaan. Samen met de casemanager is Lukas op zoek 
naar dagbesteding voor zijn vrouw. De zorg valt hem steeds zwaarder. Hij 
heeft zijn baan opgezegd om 24/7 voor zijn vrouw te zorgen. Deze zorg is ook 
nodig: Sarah moet geholpen worden bij wassen en aankleden, en moet bege-
leid worden met het doen van activiteiten. Hij heeft het idee haar constant 
‘bezig te moeten houden’, omdat ze anders de hele dag televisie zou kijken of 
hem in alles zou volgen.

“ Er komt steeds meer op mijn bordje. Het wordt fysiek en mentaal steeds 

zwaarder.“

Waar Lukas vroeger zijn zorgen altijd kon delen met Sarah, kan hij nu geen 
goede gesprekken meer met haar voeren, zeker niet over haar ziekte. Lukas 
belt elke week een goede vriend om daar zijn verhaal kwijt te kunnen. Dit 
doet hij vaak ’s avonds laat, wanneer Sarah op bed ligt, zodat zij het gesprek 
niet hoort. 

Hoe nu verder?
Sarah gaat erg hard achteruit. Ze staart de hele dag voor zich uit naar de 
televisie, zonder dat ze programma’s echt volgt of loopt Lukas achterna bij 
alles wat hij doet. Zelfs simpele taken kan ze niet meer doen. Zo eten Sarah 
en Lukas sinds jaar en dag elke middag een peer en een appel. Wanneer 
Lukas aan Sarah vraagt een peer en een appel te halen, komt Sarah met twee 
appels terug. Lukas leeft bij de dag. Hij is aan de ene kant heel verdrietig 
over het feit dat zijn vrouw zo ziek is. Hij had zich een heel ander pensioen 
voorgesteld. Aan de andere kant is hij elke dag dankbaar dat hij zijn vrouw 
nog dichtbij zich heeft. Er zijn ondanks de lastige discussies ook fijne mo-
menten. Zo voelt hij zich bevoorrecht dat hij haar elke ochtend kan helpen 
met wassen en aankleden. Dit is een intiem moment waar hij nog elke dag 
van geniet. Dagjes samen uit lukt niet meer. Sarah raakt gauw in paniek in 
een omgeving die ze niet goed kent. Lukas hoopt dat Sarah snel naar de dag-
besteding kan, zodat hij wat meer tijd voor zichzelf heeft. 

“ Ik heb enorm veel verdriet, maar ben ook dankbaar in een land te wonen 

waar ik zo goed geholpen word.”

In ongeveer 30% van de FTD-gevallen is er sprake van een erfelijke oorzaak. 
Lukas heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met de kinderen van 
Sarah. Beide kinderen van Sarah hebben echter besloten om op dit moment 
niet te laten onderzoeken of ze een verhoogd risico hebben op FTD. 

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Frontotemporale dementie
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INFORMATIE 

• Informatie over FTD in huisartsenbrochures is primair bedoeld voor 
huisartsen zelf, maar kan ook door patiënten gebruikt worden. Een 
voorbeeld van een brochure is te downloaden via de Vereniging Samen-
werkende Ouder- en Patiëntenorganisaties: Huisartsenbrochure FTD.

• Informatie over erfelijkheid: www.alzheimer-nederland.nl

ONDERSTEUNING 

• Wanneer meerdere mensen mantelzorgtaken op zich nemen, 
kan het prettig zijn om deze taken duidelijk te verdelen. Zo weet 
iedereen bij wie welke verantwoordelijkheid ligt. Via de websites 
van Markant: www.markant.org/ en ShareCare: zorgsite.nl kunnen 
zorgtaken worden verdeeld over de verschillende mantelzorgers.

• Hulp vanuit een zorgmakelaar. Een zorgmakelaar heeft uitgebreide 
kennis van de sociale kaart en weet ook op welke financiële 
regelingen iemand aanspraak kan maken. 

• FTD Lotgenoten organiseert eens per 2-3 maanden een FTD 
lotgenotendag. Hier wordt informatie over de ziekte gegeven en 
worden ervaringen gedeeld. Ook is er een supportgroep waarbij 
mensen met FTD en hun mantelzorgers kunnen aansluiten. Omdat 
het bij mensen met FTD vaak aan ziekte-inzicht ontbreekt, sluiten 
hier voornamelijk mantelzorgers aan. 

• FTD Lotgenoten heeft een goede en mooie website met informatie 
voor mensen met FTD.

• Verpleeghuis met een afdeling gespecialiseerd in FTD.

KIJKTIP: RESTAURANT HET MISVERSTAND 

In dit programma worden negen relatief jonge mensen met dementie 
gevolgd. Zij gaan onder leiding van chef-kok Ron Blaauw als 
restaurantmedewerker aan de slag. Geen van allen heeft ervaring in 
de horeca. Een van de deelnemers heeft de diagnose FTD. www.kijk.nl

TIPS 

• Voor patiënten in het beginstadium van FTD, kan het helpen als 
zij een briefje hebben met alle taken die zij kunnen uitvoeren. Het 
ontbreekt patiënten met FTD namelijk vaak aan initiatief. 

• Sommige patiënten zijn erg rusteloos en omdat zij vaak zelf geen 
initiatief tot activiteiten kunnen nemen, kan dagbesteding fijn zijn. 

• Naast dagbesteding kunnen ook vrienden en familieleden de 
patiënt klusjes voor hen laten doen, zoals het verzorgen van de tuin. 
Natuurlijk heeft de patiënt hier begeleiding bij nodig. Wanneer 
begeleiding bij taken even overgenomen kan worden door vrienden 
of familie, heeft de mantelzorger tijd voor zichzelf. Vrienden en 
familie kunnen ook een dagje met de patiënt weggaan. Bijvoorbeeld 
door samen een wandeling te maken.

• Doordat patiënten met FTD achteruit blijven gaan, is op een 
gegeven moment één-op-één-zorg noodzakelijk. Opname in een 
zorginstelling is dan waarschijnlijk onvermijdelijk. Hoewel het 
moeilijk kan zijn om dit gesprek in een vroeg stadium te voeren, 
kan het helpen bij het nemen van beslissingen in een later stadium.

Supportgids zeldzamere vormen van dementie - Frontotemporale dementie

https://vsop.nl/media/magazine/huisartsenbrochure-frontotemporale-dementie/files/assets/basic-html/page-1.html
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/frontotemporale-dementie.pdf
https://www.markant.org/
https://zorgsite.nl/member/login
https://www.ftdlotgenoten.nl/
https://www.kijk.nl/programmas/restaurant-misverstand/UOt95L4nOu3
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