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ZIEKTE VAN ALZHEIMER 

 
In deze folder treft u informatie aan over de ziekte van Alzheimer.  
 
Wat is dementie? 
Dementie is een verzamelnaam. Er zijn 
ongeveer 60 verschillende vormen van 
dementie. De kenmerken hangen af van 
de plaats in de hersenen, de verdeling 
over de hersenen en de ernst van de 
hersenziekte. 
 
Bij dementie is er altijd sprake van 
meerdere afwijkingen van cognitieve 
functies (o.a. geheugenstoornissen, 
taalstoornis, overzichts-verlies), 
stemming en gedrag. Functies van het 
dagelijks leven worden beïnvloed. De 
meest voorkomende vormen van 
dementie zijn, Alzheimer, Lewy Body 
Dementie en Vasculaire Dementie. 
 
Wat is de ziekte van Alzheimer? 
De ziekte van Alzheimer is de meest 
voorkomende vorm van dementie. 
Er vinden eiwitophopingen in de 
hersenen plaats en er treedt een 
verschrompeling op van de hersenen. 
 
De verschijnselen van de ziekte van 
Alzheimer 
De verschijnselen van deze ziekte 
beginnen heel geleidelijk en nemen in de 
loop van de tijd in ernst toe. De aard, de 
ernst en het tempo van het ziekteproces 
zijn voor iedere patiënt verschillend. 
De ziekte van Alzheimer is niet te 
genezen en het ziekteproces is 
onomkeerbaar. De eerste verschijnselen 
zijn meestal verlies van het geheugen en 
dan vooral het korte termijn geheugen. Er 

zijn problemen met de inprenting en het 
leren van nieuwe informatie. Ook kunnen 
karakterveranderingen plaatsvinden en 
raakt iemand steeds meer in zichzelf 
gekeerd. 
 
Vordering van het dementieproces 
Bij vordering van het dementieproces 
kunnen er ook stoornissen in het 
langdurig geheugen optreden. Er 
ontstaan oriëntatieproblemen, eerst in tijd 
en later ook in plaats en persoon. In de 
loop van de ziekte ontstaat meestal 
steeds meer afhankelijkheid van anderen 
voor de dagelijkse verzorging. 
 
Andere stoornissen die op kunnen treden 
zijn stoornissen in taal, herkenning en in 
het uitvoeren van handelingen. Men heeft 
moeite met het beoordelen van situaties. 
De patiënt ziet zelf niet in dat hij ziek is. 
 
De behandeling van dementie 
Het allerbelangrijkste voor patiënten met 
de ziekte van Alzheimer is een regelmatig 
en herkenbaar dag-nachtritme in een 
bekende en vertrouwde omgeving. 
 
Er zijn medicijnen die de verschijnselen 
van de ziekte van Alzheimer kunnen 
beïnvloeden. Deze middelen beogen de 
achteruitgang te vertragen. In de loop van 
het ziekteproces kan indien nodig, in 
overleg met de specialist voor bepaalde 
verschijnselen meerdere medicijnen 
voorgeschreven worden. 
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Autorijden 
Volgens het CBR dient u gekeurd te 
worden voor het rijbewijs bij de diagnose 
dementie. Indien u wordt goedgekeurd is 
dit geldig voor 1 jaar.  
 
Stichting Alzheimer 
Bij de Stichting Alzheimer kunt u terecht 
voor meer informatie over alle aspecten 
van dementie. In de buurt is er vaak 
maandelijks een Alzheimer-café of 
lotgenotencontact, en de 
Alzheimertelefoon (nr. 030-6567511) is 
dag en nacht bereikbaar. De website is 
www.alzheimer-nederland.nl voor meer 
informatie. 
 
Vragen 
In een crisissituatie is de huisarts het 
eerste aanspreekpunt. Voor dringende 
vragen of bijzonderheden kunt u contact 
opnemen met de polikliniek Neurologie 
via 0181 65 83 70 of met de polikliniek 
Geriatrie via 0181 65 86 86 (ma t/m vr 
08.00 – 16.30 uur). 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 
altijd de hoogte van uw eigen risico. 
Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na 
of uw bezoek en/of behandeling in het 
ziekenhuis wordt vergoed. Meer 
informatie vindt u op onze website. 


