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Wijs op reis naar de juiste diagnose

Je merkt dat je cliënt zich de laatste tijd iets anders gedraagt. Je twijfelt of het dementie of iets anders is. Hoe kom je te
weten wat er aan de hand is? En waarom is het belangrijk en lastig om dementie op tijd te herkennen?

Hoe stel je de juiste diagnose?

Het (h)erkennen van dementie kun je vergelijken met een reis. Aan het begin van die reis weet je niet welke diagnose
eruit uit zal komen; de bestemming is dus onbekend. Je reisgenoten zijn je collega’s, vrijwilligers, en de naasten van een
cliënt. Ieder heeft een koffer passend bij de rol die diegene heeft. In die koffer zitten handvatten, inzichten en tips om
goed voorbereid op reis te gaan richting de juiste diagnose.

Wat kun je vinden in dit document?

In dit document vind je per rol een beschrijving van de inhoud van de koffer. Soms zit er overlap in de inhoud van de
koffers. Ga, in dat geval, met de ander in gesprek over wie op dat punt verantwoordelijk is. Ook is er een lege koffer om je
eigen inhoud zelf te kunnen samenstellen op basis van de rol die jij hebt bij het herkennen van dementie. Tenslotte bieden
we je een ‘EHBO-koffer’ aan met handige websites en algemene informatie over de signalen om dementie te herkennen.
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Waarom is het tijdig herkennen van dementie belangrijk?

Als je op tijd dementie herkent, kun je tijdig de ondersteuning aan de situatie aanpassen. Dat geeft de mensen met een
beperking en (beginnende) dementie meer kwaliteit van leven. Door signalen van dementie te herkennen, helpt dit om
vanuit observaties en gesprekken te onderzoeken en bespreken met elkaar of er inderdaad sprake is van dementie of dat
er misschien een andere oorzaak is.

Waarom is het herkennen van dementie moeilijk?

Dementie is lastig vast te stellen. Veranderingen in het begin van dementie ziet men vaak als:
• iets wat bij de verstandelijke beperking hoort;
• door factoren in de omgeving komt;
• of door het ouder worden komt.
Daarom is samen optrekken belangrijk om tijdig tot de juiste diagnose te komen.
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De koffer van de Begeleider

Wat kan jij als begeleider doen in het ‘op tijd komen’ en het stellen van een tijdige diagnose?
•

•
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Neem de tijd om een cliënt, zijn geschiedenis, gedrag en gewoonten goed te kennen,
om zo afwijkingen in gedrag eerder te herkennen. Ga uit van het levensverhaal van je
cliënt. Ga op tijd op zoek naar iemands levensverhaal. Als iemand dementerend is, is het
moeilijker om dit vast te leggen.
Creëer rust en vlog je cliënt, blijf heel klein kijken om zo opvallendheden, afwijkingen en
veranderingen in gedrag tijdig op proberen te merken.
Luister naar en vertrouw op je onderbuikgevoel en deel dit met je collega’s en naasten.
Durf signalen bespreekbaar te maken en vertrouw daarbij op jouw expertise als begeleider,
benoem naar anderen wat je ziet.
Zorg voor een goede en systematische terugkoppeling, rapportages en overdracht naar
collega’s, door bijvoorbeeld screeningslijsten te gebruiken, zodat zij ook op bepaalde
signalen kunnen letten en wellicht alerter worden.
Zorg ervoor dat je jouw bedenkingen goed kunt onderbouwen. Verzamel voorbeelden en
noteer deze. Deze kun je later voorleggen aan je team en/of de behandelaar.
Blijf je ontwikkelen, professionaliseren en scholen in onderwerpen als ouder worden,
dementie, palliatieve zorg, epilepsie, decubitus of bijvoorbeeld de Repos.
Blijf in gesprek met collega’s en naasten en zorg voor een goede afstemming.
Heb lef en doorzettingskracht om door te pakken wanneer anderen niet meteen de
signalen zien.
Sta open voor vermoedens van je collega’s en naasten.
Deel jouw deskundigheid naar andere collega’s. Geef elkaar tips of wijs elkaar op
bestaande informatie.
Laat regelmatig medische controles uitvoeren door de huisarts (denk aan bloed, urine,
visus en gehoor), zo kun je medische oorzaken eerder uitsluiten.
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De koffer van een naaste

Als naaste heb jij een heel belangrijke rol in het herkennen van dementie. Als naaste ben jij
degene die de persoon met vermoedens van dementie waarschijnlijk het allerbeste kent. Op
die manier kunnen veranderingen in gedrag jou het eerste opvallen.
•
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Zorg ervoor dat de begeleiders jou kennen.
Laat (kleine) signalen zien aan anderen, als het niet goed met je gaat en je hulp nodig
hebt.
Ontdek mee wat er aan de hand is door ook op signalen van dementie te letten.
(Help met) uitleggen aan begeleiders hoe bepaalde situaties zijn verlopen.
Heb vertrouwen in de mensen om je heen die voor jouw naaste zorgen.
Benoem wat je ziet en wat jou opvalt bij jouw naaste richting de begeleiders.
Verstrek informatie vanuit het levensverhaal van jouw naaste richting de begeleiders.
Ga in gesprek met je naaste om een beter beeld te krijgen van wat er in het hoofd van
hem/haar omgaat.
Ondersteun je naaste bij belangrijke (medische) controles. Zo merk je wellicht eerder
veranderingen op.
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De koffer van de Team(leider) /
locatiemanager
Naast individuele benodigdheden, heb je op de reis naar een goede diagnose ook uitwisseling
met anderen nodig. Wat kun je als team(leider) doen om een tijdige diagnose te stellen?
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Blijf in gesprek over de signalen die je ziet, als team. Maak bijvoorbeeld bij elk
teamoverleg een rondje over wat iedereen opvalt.
Overleg met vaste regelmaat (met een subteam) rond specifieke cliënten over mogelijke
signalen van dementie.
Stimuleer als teamleider een lerende houding. Deel bijvoorbeeld praktijkervaringen met
elkaar.
Creëer veiligheid om gedachten te delen en een sfeer waarin gestimuleerd wordt om uit te
proberen.
Draag uit en geloof dat kleine interventies ook kunnen helpen.
Faciliteer een coachende rol van de ervaren persoonlijk begeleider. Neem bij het
observeren en signaleren ook nieuwe collega’s mee en benoem de signalen die jij ziet en
de vervolgacties die daarvanuit volgen, zodat diegene daarvan kan leren.
Richt momenten van reflectie in: wat kan ik leren van de vorige voorvallen?
Maak video’s van signalen en bespreek deze met elkaar.
Zorg voor een wisselende samenstelling in het team tussen ervaren medewerkers en
nieuwe medewerkers, leeftijd, achtergrond en geslacht. En zorg voor een goede verdeling
tussen agogisch opgeleide mensen en verpleegkundigen zodat je problemen vanuit
verschillende standpunten kan bekijken.
Heb bij het aanname proces aandacht voor welke personen in jouw team een waardevolle
toevoeging zijn.
Zet gerichte acties uit om symptomen systematisch te observeren en rapporteren met
gerichte rapportagepunten en zet gericht observatiepunten in. Evalueer regelmatig.
Plan structureel, met enige regelmaat, een check in. Bijvoorbeeld aan de hand van een
meetinstrument. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er vanaf een bepaalde leeftijd standaard
dementie lijsten afgenomen worden en dit na 5 jaar (mits geen verandering in gedrag
wordt waargenomen) wordt herhaald. Zo is er goed zicht op gedragsveranderingen omtrent
deze ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking.
Zorg voor een warme overdracht over en weer. Zorg ook voor een zichtbare overdracht,
zodat anderen ervan kunnen leren.
Organiseer regelmatig intervisiebijeenkomsten, waarin je samen leert van situaties die
voorgevallen zijn.
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De koffer van de Gedragskundige /
Orthopedagoog / Psycholoog
•
•
•
•
•
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Ondersteunen de (persoonlijk) begeleider in vroegsignalering. Zorg bijvoorbeeld voor
scholing in dementie.
Zorg voor een analyse dossier en analyse door middel van screeningslijsten.
Stimuleer een multidisciplinaire samenwerking met artsen en behandelaren.
Zorg voor een directe afname van neuro psychologisch onderzoek en observatie bij je
cliënt.
Voer gesprekken met verwanten voor een hetero anamnese.
Verwerk, als daadwerkelijk dementie is vastgesteld, de diagnose op een toegankelijke en
duidelijke plek in het elektronisch cliënten dossier (ECD).
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De koffer van een deelnemer
aan het MDO
Bij het zoeken naar een diagnose werk je vaak samen met een multidisciplinair team.
Hieronder vind je de inhoud van de koffer van de deelnemers van een multidisciplinair team:
•
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Zorg voor een goede integrale samenwerking en afstemming. Breng algemeen in kaart
wie een goede bijdrage kan leveren bij cliënten met (mogelijke) dementie – denk aan
behandelaren, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen,
psychologen, (palliatieve) artsen, huisartsen, naasten, belangenbehartigers, geriaters,
neurologen, medewerkers van werk/dagbesteding/wonen etc. En kijk daarna per cliënt
welke disciplines behulpzaam zijn bij die persoon.
Maak samenwerking een vast onderdeel van je werkwijze. Organiseer regelmatig/periodiek
een MDO of een Goed leven gesprek – nodig daarbij ook het netwerk uit.
Houd het overleg klein – persoonlijk toegespitst op één persoon.
Blijf in gesprek met elkaar, en verken op een open en eerlijke manier. Bespreek met elkaar
wat ieder ziet bij de cliënt, wat zijn opvallendheden?
Onderbouw wat je ziet, wat je denkt en observeer op basis daarvan. Deel deze bevindingen
met elkaar.
Zorg dat het dossier op orde is, waarin de informatie goed geordend is en een compleet
beeld zichtbaar is (cognitief, psychisch/mentaal, fysiek-, communicatief, sociaal
functioneren).
Kijk samen welke oorzaken je uit kunt sluiten, door niet belastende tests uit te voeren,
zoals een urinetest. Maak de afweging en denk vooruit; hoe zou de interventie die je voor
ogen hebt kunnen uitpakken? Of wat zou wachten ons brengen?
Kijk naar wat heeft iemand nodig? Overvraag mensen (fysiek en sociaal) niet. Dit kan
leiden tot longontsteking en blaasontstekingen.
Ga samen na welke zaken veranderd zijn, bijvoorbeeld in medicatiegebruik, wat een
oorzaak kan zijn van bepaald veranderend gedrag. Geloof dat een ‘kleine’ interventie ook
kan helpen.
Maak gebruik van pijnscorelijsten en dementieschalen om een beter beeld te krijgen en
voor een complete beeldvorming (denk aan neuro psychologisch onderzoek). Zorg voor
een goede voorbereiding, beeldvorming en observatie met terugkoppeling.
Neem op tijd een dementietest, zoals de DSVH, als nulmeting af, zodat je de uitkomsten
kunt vergelijken als je denkt dat je cliënt achteruitgaat. Dit geldt voor cliënten met een
verstandelijke beperking die intern wonen bij een stichting of organisatie, maar ook voor
cliënten die ambulant of zelfs nog zelfstandig thuis wonen en ouder worden.
Ga altijd het gesprek aan met elkaar vanuit je verschillende achtergronden. Heb
vertrouwen in elkaars deskundigheid. Heb dus ook vertrouwen in de kennis en kunde van
de naasten en de begeleider. De naasten en de begeleider kennen de cliënten het best in
de organisatie en zullen veranderingen eerder opmerken.
Maak gebruik maken van de kennis van betrokkenen en naasten. Houd de lijnen met het
betrokken familielid kort, dit is essentieel in het diagnostisch proces.
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De koffer van een staflid
van de organisatie
Ook op organisatieniveau is het belangrijk als een en ander goed is ingericht om een tijdige
diagnose te stellen. Als staflid kun je denken aan:
•
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Richt de visie en doelgroepenbeleid binnen organisaties, instellingen en stichtingen binnen
de gehandicaptenzorg in, waardoor de kennis (van o.a. gedrag en omgeving) en zorg beter
is afgesteld op de oudere cliënt met een verstandelijke beperking die lijdt aan dementie.
Denk bijvoorbeeld aan een visie waarin comfort voor de cliënt het belangrijkste is of een
visie die gericht is op belevingsgerichte zorg of persoonsgerichte zorg.
Zorg voor voldoende interne scholing en/of bijscholing voor medewerkers binnen
zorginstanties om kennis te optimaliseren rondom diagnostiek voor oudere mensen
met een verstandelijke beperking en dementie. Organiseer opleidingen over dementie,
palliatieve zorg, ouderen of ziektebeelden die in uitingen kunnen lijken op dementie, zoals
decubitus terugkerende regelmatige scholing.
Faciliteer deelname aan opleidingen en trainingen en netwerkbijeenkomsten (denk
bijvoorbeeld aan reistijd, vergoeding werkdag, overnachting, reiskosten).
Stimuleer het van behoud medewerkers. Investeer in je medewerkers en zorg voor
verdieping en kennisontwikkeling. Na een aantal jaar (tussen 3 en 5) geven begeleiders
aan het gedrag van de cliënten echt te snappen om veranderingen op te kunnen merken,
te vertrouwen op hun gevoel en dit bespreekbaar te kunnen maken bij deskundigen.
Heb bij het selecteren van medewerkers aandacht voor kennis en ervaring op het gebied
van persoonsgerichte zorg voor de ouder wordende cliënt, het klein kijken, de drive om
zaken bespreekbaar te maken en uit te zoeken.
Faciliteer uren voor warme overdracht en uren voor een goede observatie en een
regelmatige screening op dementie. Zorg ook voor voldoende diagnostische instrumenten.
Mensen met een beperking krijgen vaak eerder te maken met dementie dan mensen
zonder beperking. Voer bij alle mensen een nulmeting uit op het moment dat zij de leeftijd
van 50 jaar bereiken. Begin bij mensen met het syndroom van Down, die een verhoogde
kans op dementie hebben al op 40-jarige leeftijd.
Breng een netwerk van deskundigen rondom dementie en de ouder wordende cliënt binnen
de organisatie in kaart. Organiseer specifieke deskundigheid op dementie en de ouder
wordende cliënt, in speciale teams of een aandachtsfunctionarisrol of een ouderenadviseur.
Vlieg deze specifieke deskundigheid in op plekken waar het niet dagelijks aan de orde is.
Stimuleer en faciliteer interne verbindingen tussen teams en behandelaren om zo kennis
en deskundigheid te delen. Stel multidisciplinaire samenwerking tussen behandelaren
direct beschikbaar voor de begeleidingsteams.
Realiseer voldoende beschikbare (diagnostische) middelen (in uren en materiaal)
voor orthopedagogen en psychologen binnen organisaties en instellingen om gedegen
diagnostisch onderzoek te doen bij deze specifieke doelgroep.
Zorg voor toegankelijke communicatie van bestaande kennis, stel deze kennis beschikbaar
bijvoorbeeld via het intranet.
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De EHBO koffer met hulpmiddelen:
Kennis van signalen
Om dementie tijdig te herkennen kun je gebruik maken van de volgende hulpmiddelen en
algemene tips:
•

Dementie bij mensen met een beperking is lastiger te herkennen, dat komt bijvoorbeeld
doordat cognitieve veranderingen moeilijker vast te stellen zijn (dit hangt ook af van
de mate van de beperking), daardoor zul je meer aandacht moeten hebben voor
veranderingen in gedrag (inclusief vaardigheden: communicatief, ADL, emotie regulatie,
motivatie/activiteit) en motoriek (tempo, diepte perceptie). Wees alert op:
• Veranderingen in gedrag
• Angstig / apatisch gedrag
• Minder alert zijn, of minder aanspreekbaar zijn, in eigen wereld keren
• Afwijken van routines

•

Bij het herkennen van dementie ga je uit van het achteruitgaan van bepaalde
vaardigheden en handelingen. Bij mensen met een beperking is dat lastiger omdat
sommige vaardigheden of handelingen nooit aanwezig zijn geweest, je hebt daardoor
minder handvatten. Een nulmeting is daarom essentieel.
Symptomen vallen vaak eerder op bij communicatie, verzorgingsmomenten, eten en
drinkmomenten, mobiliteit, transferbewegingen en vrijetijdsbesteding.
Er zijn veel aandoeningen die lijken op dementie, maar het niet zijn. Soms zijn deze
aandoeningen goed te behandelen. Ook zijn er problemen die leiden tot gedrag dat ten
onrechte aan dementie wordt toegeschreven. Het moet duidelijk zijn dat veranderingen in
gedrag niet het gevolg zijn van andere aandoeningen, voordat de diagnose dementie mag
worden gesteld. Voorbeelden zijn:
• problemen met zien of horen,
• depressie,
• delier,
• lichamelijke afwijkingen (zoals bijvoorbeeld schildklieraandoeningen, diabetes,
hartklachten, blaasontsteking),
• pijn,
• slaapproblemen,
• verkeerde doses medicatie,
• bijwerkingen van medicatie,
• slechte voeding,
• conflicten,
• wanneer iemand zich niet meer goed kan oriënteren, kan dat het gevolg zijn van
dementie, maar ook komen door slecht zien.
• het kan voorkomen dat iemand niet aan een verzoek voldoet, terwijl dat voorheen
nooit een probleem was. Het is mogelijk dat deze persoon het verzoek niet meer
begrijpt, maar evengoed dat hij het verzoek niet heeft gehoord.

gedrag skundig e

Beg elei der

•
•

Staf li

TE AM

d

herken op tijd dementie

Rollen en acties bij het herkennen van (mogelijke) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Jouw koffer

Ga bij jezelf na. Wat zit er in jouw koffer? Of wat heb jij nog nodig in jouw koffer?
Noteer hieronder wat jij doet om dementie (tijdig) te herkennen.
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Colofon:

Doelen proeftuin (H)erken jij dementie
In het programma (H)erken jij dementie werkten we in de proeftuin onder andere aan de volgende twee doelen:
1. Beter zicht op de benodigde randvoorwaarden voor organisaties om zo goed en tijdig mogelijk dementie te herkennen bij mensen met een
verstandelijke beperking;
2. Medewerkers van de juiste kennis voorzien over bijvoorbeeld hoe vaak dementie voorkomt, welke soorten dementie er zijn, en hoe ze de cliënt
kunnen begeleiden.
Met de koffers voor de verschillende rollen kun je aan deze doelen werken in jouw organisatie. De verzamelde inzichten komen uit de proeftuinen
door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende casussen volgens de winst- en succesmethode. We bespraken per casus welke succesfactoren
hebben bijgedragen aan een tijdige diagnose. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor dit document.
Deze publicatie is tot stand gekomen op basis van casuïstiek van deelnemende organisaties van de proeftuinen van het programma
(H)erken jij dementie. Met specifiek een dankwoord aan Prisma en Koraal. Op basis van de winstmethode hebben we gekeken naar succesfactoren
in het stellen van een tijdige diagnose. We zijn daarom ook niet uitputtend. Met deze publicatie willen we vooral het belang van samenwerken en het
met elkaar in gesprek gaan over de diagnose benadrukken.
Deze publicatie sluit aan bij de adviezen vanuit de Handreiking. Ook hebben we voor deze publicatie gebruik gemaakt van de brochure Dementie bij
mensen met een verstandelijke beperking.
Auteurs: Tamara Streng en Lisa Delmée
Met medewerking van: Prisma en Koraal
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