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lFilm Alzheimer 
Experience slaagt 
in opzet
De interactieve film Alzheimer 
Experience laat op realistische en 
herkenbare wijze het ziekteproces 
zien van mensen met de ziekte van 
Alzheimer.
Op internet staat een interactieve 
film die kan helpen meer inzicht te 
krijgen in het gedrag van mensen met 
de ziekte van Alzheimer. De film is 
gemaakt door de onafhankelijke orga-
nisatie Alzheimer Experience. Anne 
Mei The en Marco Ouwehand zijn de 
initiatief nemers van deze professionele 
film (regie Paula van der Oest), waarin 
professionele acteurs spelen. Voor de 
film is advies gevraagd aan Alzheimer 
Nederland en het Trimbos instituut. 

 De film laat het ziekteproces bij twee 
mensen zien, met alle angstige, verdrie-
tige en wanhopige momenten van dien. 
Het interactieve houdt in dat je kunt 
schakelen tussen de personages en zo 
de scènes vanuit verschillende perspec-
tieven volgen. Bij het perspectief van 
de twee Alzheimerpatiënten worden er 
getekende associaties en herinneringen 
weergegeven, die een verklaring vormen 
voor wat ze zeggen en doen. Op deze 
manier komt deze ‘andere werkelijkheid’ 
tot leven en dat leidt tot begrip. Aan het 
eind van ieder fragment geeft een arts 
(in witte jas…) een korte toelichting op 
de fase, uitleg en omgangsadviezen. Is 
het verstandig om mee te gaan met de 
‘andere werkelijkheid’ van de patiënt of 
niet? Het is goed dat te doen als het mo-
gelijk is. Andere dingen die kunnen hel-
pen zijn afleiden (zorgen dat de patiënt 
het onderwerp vergeet door hem op een 

ander spoor te zetten), en vertrouwde 
personen en voorwerpen gebruiken. Bij 
het contact met een Alzheimerpatiënt 
horen emoties als irritatie en boosheid, 
maar het is van belang zo snel mogelijk 
uit de emotie te komen en de sfeer goed 
te bewaken. Dit is natuurlijk makkelij-
ker gezegd dan gedaan, maar het is goed 
te weten dat het werkt. De verhaallijnen 
bevatten ook de diagnose, thuishulp, 
dagbehandeling, opname in een ver-
pleeghuis en zelfs overlijden. De scènes 
in de film zijn goed gekozen, herkenbaar 
en realistisch. Het is alleen jammer dat 
er van de 22 scènes maar 3 over de begin-
fase gaan. Kijken dus op www.alzhei-
merexperience.nl en beveel de film aan 
bij mensen die te maken hebben met 
dementie. ▪ 

Annet Wind

www.alzheimerexperience.nl

Verrassende bijwerkin-
gen antidepressiva bij 
ouderen

SSRI’s geven bij ouderen vaker bijwer-
kingen dan tricyclische antidepressiva.
De keuze voor een antidepressivum bij 
oudere depressieve patiënten wordt 
mede bepaald door potentiële bijwer-
kingen en contra-indicaties bij be-
paalde aandoeningen. In het algemeen 
wordt bij deze patiënten eerder gekozen 
voor een antidepressivum uit de groep 
van de SSRI’s en de SNRI’s, gebaseerd 
op resultaten uit RCT’s. Het onlangs 
in BMJ gepubliceerde onderzoek van 
 Coupland kan hier echter wel eens ver-
andering in brengen.
 De onderzoekers keken naar het 
verband tussen het optreden van een 
aantal serieuze bijwerkingen in de ver-
schillende klassen antidepressiva en 

gebruikten hiervoor informatie uit een 
groot aantal HISsen. In het onderzoek 
is keurig gecorrigeerd voor verstorende 
variabelen. Vergeleken met oudere 
patiënten die geen antidepressiva ge-
bruiken, hebben patiënten die dat wel 
doen een grotere kans om te overlijden, 
een suïcidepoging te doen, te vallen, 
iets te breken en op gastro-intestinale 
bloedingen. Oudere patiënten die een 
SSRI of een SNRI gebruiken, hadden 
een significant grotere kans op een 
CVA/TIA en op epileptische aanval-
len. De groep die een SSRI gebruikte 
had ook nog een grotere kans op een 
myocardinfarct en hyponatriëmie. 
Vergeleken met oudere patiënten die 
een tricyclisch antidepressivum ge-
bruiken, hebben de SSRI-gebruikers 
een significant grotere kans op over-
all overlijden (OR 1,32), CVA/TIA (OR 
1,15), vallen (OR 1,27), botbreuken (OR 
1,26), epileptische aanvallen (OR 1,8) 

en hyponatriëmie (OR 1,44). Er werd 
geen verschil gevonden in kans op 
een suïcidepoging tussen de SSRI’s 
en de tricyclische antidepressiva. De 
onderzoekers keken ook nog naar de 
specifieke antidepressiva. Voor een 
aantal uitkomsten scoorden trazodon, 
mirtazipine en venlaflaxine slechter 
dan andere middelen.
 De gevonden verschillen zijn signi-
ficant maar niet heel groot. Toch wijzen 
de verschillen in een andere richting dan 
verwacht; de meeste richtlijnen advise-
ren voorzichtig te zijn met tricyclische 
antidepressiva bij oudere patiënten. Die 
voorzichtigheid lijkt nu ook te gaan gel-
den voor alle antidepressiva. ▪
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