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Betere detectie van dementie
Aaltje Jansen, Hein van Hout, Giel Nijpels, Harm van Marwijk, Henrica de Vet, Wim Stalman

Onderzoek

Inleiding
Huisartsen zijn vaak niet op de hoogte van de aanwezigheid van 

(milde) dementie en cognitieve problemen bij hun oudere patiën-

ten. Schattingen over het percentage patiënten met dementie van 

wie een huisarts dat niet weet lopen uiteen van 40 tot 70%.1-5 

Deze onderdetectie past niet bij de houding van huisartsen – ze 

vinden het detecteren van dementie namelijk erg belangrijk.

Er zijn weinig huisartsen die patiënten op de aanwezigheid van 

cognitieve problemen en dementie testen als een patiënt nog 

geen klachten ervaart. Daarom stellen huisartsen een diagnose 

dementie vaak later dan mogelijk is.6 Wij denken echter dat het 

verschillende voordelen kan opleveren om de diagnose dementie 

vroegtijdig te stellen. Zo stelt een tijdige diagnose patiënten en 

hun mantelzorgers in staat om in een vroeg stadium hun toe-

komst voor te bereiden. Ook kunnen ze profiteren van informatie 

en ondersteuning op een moment dat het inzicht bij patiënten 

nog relatief goed is.

Pogingen om de detectie van dementie in de huisartsenpraktijk 

te verbeteren richtten zich tot nu toe voornamelijk op het gebruik 

van korte screeningslijsten bij patiënten die langskomen voor een 

consult. Hoewel deze lijsten nuttig kunnen zijn bij de detectie, wor-

den ze door huisartsen nauwelijks gebruikt.7 Daarnaast proberen 

huisartsen de detectie van dementie te verbeteren met behulp van 

trainingen die hun diagnostische vaardigheden met betrekking tot 

dementie moeten vergroten. Tot nu toe laten onderzoeken naar de 

effecten van deze trainingen echter geen eenduidige positieve effec-

ten zien voor de detectie van dementie.8,9 De detectie van dementie 

in de huisartsenpraktijk kan ook worden verbeterd met behulp van 

screeningsmethoden. Er is echter weinig consensus over de waarde 

van screening bij de diagnostiek van dementie.6,10-14

Ondanks dit gebrek aan consensus vinden wij het nuttig om 

onderzoek te doen naar nieuwe screeningsmethoden. Daarom 

ontwikkelden we een tweestapsscreening om personen op te spo-

ren die een hoog risico lopen op dementie. We onderzochten of 

deze screening een toegevoegde waarde heeft voor de detectie 

van dementie in de huisartsenpraktijk.

Methode
Onderzoeksopzet

We vergeleken twee methoden om ouderen met dementie op te 

sporen bij 2101 thuiswonende huisartspatiënten van 75 jaar en 

ouder. Zij behoorden tot de praktijken van 44 huisartsen in West-

Friesland.

We vergeleken de volgende twee methoden:

1. de gebruikelijke opsporing door huisartsen;

2. een stapsgewijze screening.
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Doel We onderzochten of een screening een toegevoegde waar-

de heeft voor de detectie van dementie in de huisartsenpraktijk.

Methode We vergeleken twee methoden om ouderen met 

dementie op te sporen. Ten eerste de gebruikelijke opsporing 

door huisartsen: de huisartsen gaven op lijsten met hun patiën-

ten aan wie zij verdachten van dementie en wie zij onvoldoende 

kenden om een dergelijk oordeel te vellen. Ten tweede voerden 

we een stapsgewijze screening uit om patiënten op te sporen 

die een risico op dementie lopen. We gingen na of de screening 

patiënten in beeld bracht van wie de huisarts nog niet wist dat 

zij een risico op dementie liepen. Dat gebeurde bij 2101 thuis-

wonende huisartspatiënten van 75 jaar en ouder, die ingeschre-

ven stonden bij 44 huisartsen in West-Friesland.

Resultaten Met behulp van de screening spoorden we 117 per-

sonen op die een risico liepen op dementie. Van deze 117 perso-

nen was van 35 personen bij de huisartsen al bekend dat ze een 

verhoogd risico liepen. Van 82 personen wisten de huisartsen 

dat dus niet (70%). Een jaar na de screening was bij 31 patiën-

ten uit deze laatste groep de diagnose dementie gesteld.

Conclusie Deze screening en soortgelijke initiatieven zouden 

kunnen leiden tot een hoger detectiepercentage van dementie 

in de huisartsenpraktijk als ze worden uitgevoerd onder oudere 

patiënten van wie de huisarts niet denkt dat ze aan het demen-

teren zijn.

EMGO Instituut, VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde, Van der Boechorst-

straat 7, 1081 BT Amsterdam: A.P.D. Jansen, postdoc; dr H.P.J. van Hout, 

senior onderzoeker; G. Nijpels, hoogleraar; dr. H.W.J. van Marwijk, uni-

versitair hoofddocent; H.C.W. de Vet, hoogleraar; prof.dr. W.A.B. Stalman, 

hoogleraar. LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde: 

A.P.D. Jansen, postdoc.

Correspondentie: hpj.vanhout@vumc.nl

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Een deel van dit artikel werd eerder gepubliceerd als: Jansen APD, Van 

Hout HPJ, Nijpels G, Van Marwijk HWJ, De Vet HCW, Stalman WAB. Yield 

of a new method to detect cognitive impairment in general practice. Int 

J Geriatr Psychiatry 2007;22:590-7. Publicatie gebeurt met toestemming 

van de uitgever.

H&W 08 03.indb   115H&W 08 03.indb   115 20-02-2008   11:38:3920-02-2008   11:38:39



116 51(3) maar t  2008 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

De huisartsen en de personen die de stapsgewijze screening uit-

voerden wisten niet welke methode wij hanteerden. We gebruikten 

de twee methoden ook om te bepalen of personen geschikt waren 

voor deelname aan een gerandomiseerd klinisch onderzoek naar 

de effectiviteit van casemanagement bij thuiswonende ouderen 

met dementiesymptomen en hun mantelzorgers.15 Deelnemers 

aan het onderzoek vulden een toestemmingsformulier in. Als 

deelnemers daar niet toe in staat waren, vulden vertegenwoordi-

gers dit formulier in. De medisch-ethische commissie van het VU 

medisch centrum (VUmc) in Amsterdam gaf toestemming voor 

dit onderzoek.

Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie bestond uit 3449 oudere patiënten van 

44 huisartsen in West-Friesland. De patiënten waren 75 jaar of 

ouder en woonden thuis.

Gebruikelijke opsporing door huisartsen

We vroegen de deelnemende huisartsen om op een lijst met 

hun thuiswonende patiënten van 75 jaar en ouder aan te geven 

welke personen dementie hadden. Ook vroegen we hen te ver-

melden wie zij van dementie verdachten. Daarnaast gaven ze aan 

van welke patiënten ze te weinig informatie hadden om te kun-

nen beoordelen of er sprake was van beginnende dementie. De 

huisartsen gaven een oordeel op basis van hun huidige kennis en 

geregistreerde informatie in het HIS.

Een stapsgewijze screening

Wij wilden personen met een hoog risico op dementie opsporen 

via een screening onder huisartspatiënten. Het meest efficiënt 

leek het ons om eerst met behulp van een schriftelijke vragenlijst 

personen met een hoog risico op dementie op te sporen (stap 1), 

om vervolgens doelgerichte cognitieve tests af te nemen bij de 

gevonden personen met een hoog risico (stap 2).

Bij stap 1 van de screening ontvingen huisartspatiënten een 

schriftelijke gezondheidsvragenlijst. Een van de onderdelen 

in deze lijst is de korte, uit zestien items bestaande Informant 

Questionnaire on Cognitive Decline (IQCODE).16 Met behulp van 

de IQCODE is na te gaan in hoeverre er bij ouderen gedurende 

de afgelopen tien jaar cognitieve achteruitgang is opgetreden. 

De totaalscores lopen uiteen van 1 tot 5, waarbij hogere scores 

staan voor een grotere achteruitgang in het cognitief functioneren 

(de IQCODE-vragenlijst staat op de website www.nhg.org onder 

het kopje H&W-extra). De IQCODE is in staat om personen met 

dementie te onderscheiden van gezonde personen in de alge-

mene populatie.16 We pasten een nieuwe afnamewijze toe voor 

de IQCODE, waarbij we zelfrapportagelijsten gebruikten in plaats 

van informantenrapportages. Wanneer de patiënten zelf niet in 

staat waren de vragen te beantwoorden mochten informanten hen 

wel helpen. Bij een eerder onderzoek hebben we aangetoond dat 

de zelfrapportageversie van IQCODE voldoet aan de basiseisen 

die aan een goed meetinstrument mogen worden gesteld.17 Een 

score van 3,6 of meer op de IQCODE is een sterke aanwijzing voor 

cognitieve achteruitgang.18 Patiënten met een IQCODE-score van 

3,6 of meer stroomden door naar stap 2 van de screening.

Voor stap 2 van de screening bezochten 20 getrainde intervie-

wers de deelnemers om cognitieve tests af te nemen. Zij namen 

de Mini Mental State Examination (MMSE) en de Seven Minute 

Screen (7MS) af.19,20 Met de 7MS kunnen demente personen en 

personen met cognitieve stoornissen worden onderscheiden van 

cognitief gezonde patiënten.20,21 De 7MS bevat vier cognitieve 

tests: de Benton Temporal Orientation Test (oriëntatie in tijd), de 

Enhanced Cued Recall (geheugen), de Clock-Drawing test (visuo-

spatiële en visuoconstructieve vaardigheden) en de Verbal Flu-

ency test (verbale woordvlotheid). De scores op de vier subtests 

tellen we op met een formule die de kans geeft op de ziekte van 

Alzheimer (0-100%).20 De test is echter ook bruikbaar voor andere 

vormen van dementie.21 Patiënten met een score onder 24 op de 

MMSE óf met een kans op dementie van 70% of meer beschouwen 

we als personen met een hoog risico op dementie. Deze personen 

adviseerden we om contact op te nemen met de huisarts.

Voor stap 2 van de screening hanteerden we de volgende exclu-

siecriteria: hulp van een ggz-instelling voor cognitieve problemen, 

een terminale ziekte, onvoldoende beheersing van de Nederland-

se taal, deelname aan ander onderzoek en het ontbreken van een 

mantelzorger. Deze exclusiecriteria gebruikten we om geschikt-

heid voor trialdeelname te bepalen. Om een schatting te kunnen 

maken van het aantal personen met een fout-negatieve uitslag op 

de IQCODE benaderden we een random steekproef van personen 

met IQCODE-scores onder de 3,6 voor het afnemen van cognitieve 

tests. Voor deze steekproef hanteerden we geen exclusiecriteria.

Analyses

We berekenden de meerwaarde van de screening: personen met 

een risico op dementie die we via de screening in zicht kregen, 

maar die bij de huisartsen niet als personen met een risico op 

dementie bekendstonden.

Resultaten
De figuur bevat een stroomdiagram van het onderzoek. De huis-

artsen gaven aan dat 285 van de 3449 patiënten (8,3%) demen-

tie hadden of dat zij hen verdachten van dementie (spreiding: 

1,5-28,6% per huisarts). De huisartsen konden geen oordeel vel-

len over 89 patiënten (2,6%) omdat ze onvoldoende informatie 

over hen hadden (spreiding: 0-13% per huisarts). De kenmerken 

van de huisartsen vindt u in tabel 1. Van de 3449 personen die we 

voor de screening benaderden, retourneerden 2101 personen de 

Wat is bekend?
�  Huisartsen zijn vaak niet op de hoogte van de aanwezigheid 

van (milde) dementie en cognitieve problemen bij hun oudere 

patiënten.

Wat is nieuw?
�  Een stapsgewijze screening onder oudere huisartspatiënten 

zou de detectie van dementie kunnen verbeteren.
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gezondheidsvragenlijst (60,9%). Van deze responders rapporteer-

den 337 (16%) cognitieve achteruitgang in de eerste stap van de 

screening. Van deze groep ondergingen 234 patiënten vervolgens 

ook daadwerkelijk de cognitieve tests. Uiteindelijk spoorden we 

met de screening binnen de oorspronkelijke groep van 2101 per-

sonen 117 personen op die een hoog risico hadden op dementie 

(5,6%).

Aantal patiënten dat opgespoord werd met de screening, maar niet via 

de huisarts

Tabel 2 geeft de meerwaarde van de screening weer. We vergeleken 

het resultaat van de screening met dat van de opsporing via de 

huisarts. Met de screening spoorden we uiteindelijk 117 patiënten 

op met een risico op dementie. Van 82 van deze patiënten wisten 

de huisartsen niet dat zij een risico op dementie liepen (70,1%). 

Een jaar na de screening hadden 31 van deze 82 personen een 

diagnose dementie gekregen via een ggz-instelling.

Fout-negatieve patiënten op de IQCODE

Van een steekproef van 62 personen met IQCODE-scores onder 

de 3,6 ondergingen 36 personen cognitieve tests. De 7MS en 

MMSE wezen uit dat 5 personen een risico op dementie liepen. 

Volgens de huisartsen hadden deze personen geen (hoog risico 

op) dementie.

Respons op de screening

Tabel 3 toont de respons op de screening per categorie die de 

huisarts identificeerde (dementie, geen dementie, onvoldoende 

informatie voor een oordeel). Huisartsen wezen meer personen 

met dementie aan onder de nonresponders van de screening dan 

onder de responders van de screening (10,9% versus 6,6%, p < 

0,001).

Beschouwing
We onderzochten of een stapsgewijze screening een toegevoegde 

waarde heeft om dementie op te sporen in de huisartsenpraktijk. 

Ons onderzoek laat zien dat de screening een aanzienlijke hoe-

veelheid personen opspoort met een risico op dementie die nog 

niet als zodanig bekend zijn bij de huisarts. Als huisartsen deze 

groep nader onderzoeken zou dit kunnen resulteren in een betere 

opsporing van dementie. Na een jaar hadden namelijk 31 van de 

82 personen die de huisarts niet van dementie verdacht al een 

diagnose dementie.

Deze screening kan worden omgebouwd naar een methode die 

voor huisartsen in Nederlands praktisch goed uitvoerbaar is. Als 

een praktijkondersteuner jaarlijks een screeningslijst (IQCODE) 

laat invullen door (mantelzorgers van) ouderen die door de huis-

Tabel 1 Kenmerken van de deelnemende huisartsen

Kenmerken Waarde
Leeftijd, gemiddelde + SD (bereik) 47,5 + 7,4 (33,0-61,0)
Geslacht, man (%) 66
Beschikbaarheid van een POH (%) 27
Type praktijkvoering
– eenmanspraktijk (%)
– praktijk met een aantal huisartsen (%)

43
57

SD = standaarddeviatie; POH = praktijkondersteuner van de huisarts

Figuur  Stroomschema van het onderzoek

Dementiesymptomen volgens 

cognitieve tests (n = 5)

7MS EN MMSE afname

(n = 36)

IQCODE < 3,6

(n = 1764)

Nonresponders onder de per-

sonen die we benaderden voor 

de screening: (n = 1348)

Het oordeel van de huisarts 

over de nonresponders:

– dementie (n = 147)

– geen dementie (n = 1159)

–  onvoldoende informatie 

(n = 42)

Random steekproef

(n = 62)

Geweigerd

(n = 26)

Dementiesymptomen volgens 

cognitieve tests (n = 117)

7MS EN MMSE afname

(n = 234)

IQCODE ≥ 3,6

(n = 337)

Responders op de screening: 

(n = 2101)

Het oordeel van de huisarts 

over deze responders:

– dementie (n = 138)

– geen dementie (n = 1916)

–  onvoldoende informatie 

(n = 47)

Uitvallers: (n = 103)

–  tussentijds opgenomen 

in een verpleeghuis/ver-

zorgingshuis (20)

–  deelname aan een ander 

onderzoek (1)

–  sterfte (18)

–  geen mantelzorger 

beschikbaar (6)

– ggz-hulp (11)

–  andere redenen (47), 

bijvoorbeeld: geen 

cognitieve testafname 

mogelijk, geen mede-

werking aan cognitieve 

testafname, slechtziend, 

overspannen

We verstuurden de gezondheidsvragenlijst naar 3449 huisartspa-

tiënten van 44 huisartsen. We vroegen 44 huisartsen om op deze 

lijst met deze 3449 patiënten aan te geven bij wie er sprake was 

van dementie:

– dementie (n = 285)

– geen dementie (n = 3075)

–  onvoldoende informatie om een diagnostisch oordeel te geven 

(n = 98)
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arts niet verdacht worden van dementie, dan zou iedere huisarts 

ongeveer 6 personen moeten uitnodigingen voor een cognitieve 

test (zie tabel 2: 259 + 4/44 huisartsen). Een simpele strategie zou 

dus de opsporing van dementie kunnen verbeteren. Wij denken 

dat de screening alleen waardevol is als aanvulling op het oordeel 

van de huisarts. Dus alleen in de groep die de huisarts niet ver-

denkt van dementie of waarover de huisarts onvoldoende infor-

matie heeft om een oordeel te vellen.

De screening heeft echter beperkingen. Zo weten we bijvoorbeeld 

dat de screening een deel van de personen die hulp nodig heeft 

niet bereikt. Deze personen zijn niet in staat om de schriftelijke 

gezondheidsvragenlijst in te vullen. Onder de nonresponders 

komen waarschijnlijk meer personen voor met (een hoog risico 

op) dementie dan onder responders. In ons onderzoek was het 

percentage personen dat de huisarts van dementie verdacht 

hoger onder de nonresponders dan onder de responders. Soort-

gelijke bevindingen kwamen uit eerdere onderzoeken naar voren. 

Nonresponders hadden daar ook vaker functionele en cognitieve 

beperkingen dan responders.22 Als de screening zou worden toe-

gepast, kunnen we deze beperking goed ondervangen. Praktijkon-

dersteuners kunnen bijvoorbeeld in naam van de huisarts een 

bezoek brengen aan nonresponders om zo alsnog een beeld te 

krijgen van de situatie.

Het blijft voorlopig onduidelijk hoe accuraat de screening het 

optreden van dementie kan voorspellen. We wilden hier duide-

lijkheid over krijgen door de 82 opgespoorde personen te volgen 

van wie de huisarts nog niet wist dat ze een risico op dementie 

liepen. Na 1 jaar hadden 31 van deze 82 personen al een diagnose 

dementie.

De auteurs van de NHG-Standaard Dementie zijn op de hoog-

te van ons onderzoek. Wij vinden niet dat er op grond van ons 

onderzoek wijzigingen nodig zijn in deze richtlijn. We achten het 

te vroeg om screening op dementie als standaardzorg aan te 

bevelen. Eerst moet er meer zicht komen op ethische aspecten bij 

screening op dementie en op de voor- en nadelen van screening 

voor huisartsen en patiënten. Pas als aan de meeste criteria van 

Wilson en Jungner wordt voldaan, vinden we implementatie van 

de screening gerechtvaardigd.23 Wij concluderen dat deze scree-

ning en soortgelijke initiatieven zouden kunnen leiden tot een 

hoger detectiepercentage van dementie in de huisartsenpraktijk 

als ze worden uitgevoerd onder oudere patiënten die de huisarts 

niet verdenkt van dementie.
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