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FRONTOTEMPORALE DEMENTIE 

 
In deze folder treft u informatie aan over frontotemporale dementie. 
 
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 frontotemporale dementie? 
Frontotemporale dementie is een 
dementie die zich uit in het voorste deel 
(frontaalkwab en temporaalkwab) van de 
hersenen. Deze hersengebieden zorgen 
onder andere voor planning, emoties en 
het begrijpen van taal. De oorzaak van de 
ziekte is onbekend, erfelijke factoren 
kunnen een rol spelen. Deze vorm van 
dementie begint op vrij jonge leeftijd, bij 
mensen tussen de 50 en 60 jaar oud.  
 
De verschijnselen van frontotemporale 
dementie 
Bij frontotemporale dementie staan 
gedragsstoornissen vaak centraal en in 
een later stadium treden pas 
geheugenproblemen op. Soms begint de 
ziekte met taalstoornissen. Hierdoor 

wordt de ziekte soms niet goed herkend 
en gezien als een psychiatrisch beeld en 
niet als een vorm van dementie. 
 
De volgende verschijnselen kunnen 
optreden: 

 Onaangepast of ontremd gedrag. 

 Rusteloosheid en de neiging om te 
gaan dolen of zwerven. 

 Veel snoepen en gulzig eten. 

 In opwellingen dingen doen (impulsief 
gedrag). 

 Dwangmatig dingen doen. Op vaste 
tijden, volgens een vast patroon. 

 Onverschilligheid. 

 Met weinig woorden praten. 

 Geen inzicht in eigen toestand 

 Geen vermogen tot inleven in 
andermans situatie. 

  
Frontotemporale dementie begint met 
gedragsstoornissen, vervolgens ontstaan 
taalstoornissen en uiteindelijk 
geheugenstoornissen. 
 
De behandeling van frontotemporale 
dementie 
Er is geen genezing mogelijk. De patiënt 
is echter wel gebaat bij ordening en 
structuur. Dit geeft een gevoel van 
veiligheid. Bepaalde verschijnselen 
(vooral gedragsveranderingen) kunnen 
met medicijnen positief beïnvloed 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 Alzheimercafé of 
lotgenotencontact, en de 
Alzheimertelefoon (0800 5088) 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 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. 


