LEWY BODY DEMENTIE
In deze folder treft u informatie aan over Lewy Body dementie.

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.

 Visuele hallucinaties: dingen zien die
er niet zijn zoals mensen of dieren
 Fluctuaties: dit zijn schommelingen in
het bewustzijn, waarbij de patiënt het
ene moment helder en alert is en
vervolgens heel slaperig is of niet
goed reageert op de omgeving. Ook
kan de patiënt het ene moment heel
verward zijn en vervolgens weer
adequaat. Deze periodes kunnen van
minuten tot uren en soms dagen
duren.
Niet al deze verschijnselen hoeven
aanwezig te zijn. Daarnaast kan er
sprake zijn van een depressie, wanen,
duizeligheid, obstipatie, moeite met
plassen en veel vallen.

Wat is Lewy Body dementie?
Bij deze dementie staan niet de
geheugenklachten op de voorgrond maar
meer problemen met de planning en
uitvoering , een verminderde aandacht en
stoornissen in het ruimtelijk inzicht.
De ziekte wordt daarbij gekenmerkt door
een aantal verschijnselen naast de
dementie
 Parkinsonisme: loopstoornissen,
traagheid in bewegen en stijfheid,
zoals wordt gezien bij de ziekte van
Parkinson
 Onrustige slaap waarbij een patiënt
veel beweegt in de slaap en zijn
dromen soms lijkt uit te beelden.
Patiënten kunnen hierbij zichzelf of
partner verwonden

De behandeling van Lewy Body
dementie
Er is geen behandeling mogelijk die de
ziekte geneest. Wel zijn er medicijnen die
de symptomen zoals de hallucinaties en
het parkinsonisme kunnen onderdrukken.
Patiënten met Lewy Body dementie
kunnen heel sterk reageren op bepaalde
medicijnen en hierdoor fors achteruitgaan.
Deze medicijnen mogen dan ook nooit
voorgeschreven worden. Het gaat met
name om zogenaamde anti-psychotica
( medicijnen tegen hallucinaties en
wanen), zoals haldol. Ook bepaalde antidepressiva en medicijnen om het plassen
te verbeteren kunnen toename van
klachten geven. Uw arts is daarvan op de
hoogte.

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.
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Autorijden
Indien er sprake is van een dementie
dient u gekeurd te worden voor uw
rijbewijs. Indien u goedgekeurd wordt, is
dit geldig voor 1 jaar.
Stichting Alzheimer
Er is een speciale website voor Lewy
Body dementie: www.lewy.nl. U kunt daar
terecht met vragen die worden
beantwoord door deskundigen.
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.
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