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klachten. De cognitieve achteruitgang beschrijft men vaak als 

een afwijking van 1,5 standaarddeviatie of meer op leeftijds-

gecorrigeerde normeringen. Variaties hierop en deels subjec-

tieve bepalingen of het dagelijks functioneren al dan niet is 

aangetast kunnen leiden tot wisselende invullingen van de 

diagnose MCI. Daarnaast kan lichte cognitieve achteruitgang 

het gevolg zijn van somatische of medicamenteuze oorzaken 

(zie verderop onder ‘Diagnostiek’). Over het algemeen sluit 

men een dergelijke oorzaak uit voordat men de diagnose MCI 

stelt. In sommige onderzoeken is echter een somatische of 

medicamenteuze oorzaak niet uitgesloten, terwijl men wel de 

diagnose MCI stelt. Wisselende invullingen van de diagnose 

MCI ontstaan ook doordat enkele ‘oudere’ criteria specifiek 

een achteruitgang op geheugengebied vereisen, terwijl voor 

‘recentere’ criteria het domein van cognitieve achteruitgang 

niet van belang is. Bovendien maakt de literatuur soms on-

derscheid tussen twee subtypes, bijvoorbeeld amnestic en non-

amnestic MCI.5 Amnestic MCI staat voor klinisch significant 

geheugenverlies dat niet voldoet aan de criteria voor demen-

tie. Non-amnestic MCI kenmerkt zich door een achteruitgang 

van functies die niet gerelateerd zijn aan het geheugen, zoals 

executieve functies, taal- of visueel-ruimtelijke vaardighe-

den. De non-amnestic variant van MCI komt minder vaak voor 

en beschouwt men wel als een soort voorstadium van demen-

tie anders dan de ziekte van Alzheimer, terwijl progressie van 

een amnestic MCI juist wel tot de ziekte van Alzheimer zou 

leiden.6

Controverse
Hoewel onderzoekers en artsen de diagnose MCI in de litera-

tuur en de tweede lijn veelvuldig hanteren, zijn er ook tegen-

geluiden. Sommigen pleiten voor terughoudendheid in het 

hanteren van de diagnose MCI of vinden dat MCI valt onder 

disease mongering (het uitbreiden van de grenzen van patholo-

gie uit winstoogmerk).7-11 Andere argumenten tegen MCI als 

zinvolle diagnose zijn gerelateerd aan het heterogene karak-

ter van de oorzaken, klinische kenmerken en prognose. De 

plaatsbepaling van de diagnose MCI is zowel in de literatuur 

als in de kliniek nog niet afgerond.

 Mogelijk krijgt de bredere term mild neurocognitive disorder, 

Inleiding
De laatste jaren komen de meeste huisartsen wel eens de diag-

nose Mild Cognitive Impairment (MCI) tegen in de literatuur 

of in brieven van de geriater of neuroloog. Maar wat betekent 

deze diagnose nu precies? Wijst het simpelweg op het begin 

van dementie? Is er een behandeling voor? Missen huisartsen 

iets als ze deze diagnose nooit stellen? En heeft het überhaupt 

wel nut dit begrip te hanteren?

 De diagnose MCI betreft een lichte cognitieve achteruit-

gang die erger is dan men op basis van leeftijd mag verwach-

ten, maar die niet aan de diagnose dementie voldoet.1 Dit 

houdt in dat er meetbare cognitieve stoornissen zijn, zonder 

dat deze een evidente verstoring geven in het dagelijks func-

tioneren, wat voor de diagnose dementie wel vereist is. De 

Engelse literatuur beschrijft deze diagnose wel als een interme-

diate state tussen normale cognitie en dementie.

Definitie
MCI is een heterogeen ziektebeeld dat wordt beschreven als 

een meetbare afwijking in cognitie op ten minste één domein, 

zonder dat er sprake is van dementie en dus ook geen achter-

uitgang in het dagelijkse functioneren.2-4 In de literatuur han-

teert men soms verschillende definities van MCI. Sommige 

definities vereisen bijvoorbeeld ook klachten op cognitief ge-

bied, bij voorkeur bevestigd door een naaste. Patiënten zelf er-

varen echter niet altijd klachten en sommigen ontkennen de 
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Mild Cognitive Impairment (MCI) is een heterogeen ziektebeeld 
dat geriaters en neurologen de laatste jaren geregeld diagnostice-
ren en waarnaar men veel onderzoek doet. MCI betreft een lichte 
cognitieve achteruitgang die erger is dan men op basis van leeftijd 
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cognitieve status in kaart te brengen. MCI is een belangrijke risi-
cofactor voor het ontwikkelen van dementie; jaarlijks krijgt 5-15% 
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belangrijk om de achtergrond van een gediagnosticeerde MCI of 
aangegeven lichte cognitieve problemen te kennen, en patiënten 
en hun naasten te begeleiden. Het stellen van de diagnose MCI 
door de huisarts zelf lijkt hierbij geen meerwaarde te hebben.
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Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

De kern
 ▪ De diagnose Mild Cognitive Impairment (MCI) betreft een 

lichte cognitieve achteruitgang die erger is dan men op basis van 
leeftijd mag verwachten, maar die niet aan de diagnose demen-
tie voldoet.

 ▪ Jaarlijks ontwikkelt 5-15% van de patiënten met MCI demen-
tie.

 ▪ Er zijn geen therapeutische opties voor MCI. Wel kan men 
eventuele somatische factoren behandelen.
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Abstract
Verwoerd JH, Mattace-Raso FUS. Mild Cognitive Impairment. Huisarts Wet 2012;55(10):464-7.
Mild cognitive impairment (MCI), a heterogeneous disorder, is frequently diagnosed 
by geriatricians and neurologists and is a hot topic in research. MCI refers to cognitive 
impairment that is worse than would be expected on the basis of age but which does 
not meet the criteria for dementia. The diagnosis is based on the patient history and 
an interview with an informant, preferably supplemented with objective tests to es-
tablish the cognitive status of the patient. MCI is an important risk factor for the 
development of dementia: annually 5-15% of patients with MCI develop dementia. 
There is currently no treatment for MCI, but it is important to treat possible organic 
factors. For now, it is important for the general practitioner to know the background 
of diagnosed MCI or reported mild cognitive problems, and to support and guide 
patients and their relatives. There is no added benefit to the general practitioner 
making the diagnosis.

doen, koken en huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, 

waaronder ook medicijngebruik, en het regelen van geldza-

ken. Bij twijfel of om beperkingen te objectiveren en te vervol-

gen kan men vragenlijsten over (Instrumentele) Activiteiten 

van het Dagelijks Leven (ADL en IADL) afnemen.14

 MCI is een beschrijvende diagnose waaronder degenera-

tieve hersenaandoeningen, maar ook andere aandoeningen 

met een dergelijke uitingsvorm zouden kunnen vallen. Het 

is belangrijk dat men bij patiënten met cognitieve afwijkin-

gen een delier, depressie, andere psychiatrische aandoenin-

gen, medicamenteuze oorzaken (denk aan psychofarmaca, 

anticholinergica en antihistaminica), stress en somatische 

aandoeningen uitsluit. Daarom moet men actief vragen naar 

lichamelijk klachten, de medische voorgeschiedenis, voeding 

(met het oog op deficiënties) en alcohol- en geneesmidde-

lengebruik.14 Ter uitsluiting van somatische aandoeningen 

adviseren wij ook voor patiënten met een lichte cognitieve 

achteruitgang laboratoriumonderzoek uit te voeren, zoals 

aangegeven in de NHG-Standaard Dementie.14 Het gaat om 

het bepalen van Hb, BSE, glucose, TSH en creatinine, met op 

indicatie ook een bepaling van het natrium en kalium (bij 

waaronder ook MCI valt, een plaats in de DSM-V, die naar ver-

wachting in mei 2013 uitkomt.12

Epidemiologie
Een recente systematische review met betrekking tot de pre-

valentie van MCI rapporteert een spreiding in prevalentie van 

3-42%.13 De spreiding in deze schatting valt grotendeels te ver-

klaren door verschillen in gebruikte criteria voor de diagnose 

MCI en in de onderzochte populatie. In het algemeen gaat 

men in de literatuur uit van een prevalentie van tussen de 10 

en 20% bij personen ouder dan 65 jaar.1

Diagnostiek
MCI is een klinische diagnose op basis van de anamnese en 

indien mogelijk een heteroanamnese.1 Ook bij lichte cogni-

tieve stoornissen kunnen huisartsen het diagnostisch traject 

zoals beschreven in de NHG-Standaard Dementie als leidraad 

nemen.14 Bij voorkeur moet men de cognitieve klachten ob-

jectiveren aan de hand van een test. In de tweede lijn nemen 

psychologen hiervoor een neuropsychologisch onderzoek af. 

Ook in de huisartsenpraktijk is het objectief in kaart brengen 

van de cognitieve status met een (korte) test geïndiceerd. Er is 

echter nog weinig onderzoek gedaan naar welke korte tests 

men het beste kan gebruiken bij lichte cognitieve afwijkingen. 

De Mini-Mental State Examination (MMSE), die uit 30 vragen 

bestaat, is weinig sensitief bij MCI.15 De Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) lijkt beter bruikbaar.16-18 De afname duurt 

circa 10 minuten en de Nederlandse versie en instructie is 

gratis te downloaden via www.mocatest.org. In de literatuur 

bestaat er echter nog geen consensus over welke korte test het 

meest bruikbaar is.

 Men kan de diagnose dementie verwerpen als er geen rele-

vante beperkingen zijn in het dagelijks functioneren (die een 

significante beperking ten opzichte van het vroegere niveau 

van functioneren betekenen). Hierbij kan men vragen naar 

huishoudelijke taken, zoals telefoneren, zelf boodschappen 

Patiënte A
Patiënte A is een 75-jarige vrouw die voor het eerst in 2009 op de 
polikliniek geriatrie kwam voor een analyse van cognitieve stoornis-
sen. Ze was mede op verzoek van haar echtgenoot en zoon verwezen 
in verband met geheugenklachten, die sinds vier jaar bestonden. Zij 
gaven aan dat patiënte steeds vaker zaken door elkaar haalde, dat ze 
vaak persevereerde en telkens naar de bekende weg vroeg. Ook zou 
patiënte dingen dikwijls verkeerd opschrijven en bij het koken soms 
plotseling afwijken van het oorspronkelijke plan. Patiënte zelf gaf aan 
eigenlijk geen klachten te hebben. Op grond van het neuropsycholo-
gisch onderzoek concludeerde haar arts dat het beeld met geïsoleer-
de ernstige geheugenstoornissen aan de criteria voor MCI voldeed. 
De MRI van de hersenen liet enig volumeverlies van de hippocam-
pus zien. In de loop van de volgende jaren ging heteroanamnestisch 
het geheugen geleidelijk achteruit. Haar dagelijks functioneren was 
significant verslechterd ten opzichte van de voorgaande jaren en ze 
had enige behoefte gekregen aan toezicht en begeleiding tijdens 
huishoudelijke taken als koken en schoonmaken. Ook haalde ze 
soms haar zoon en man door elkaar. Bij onderzoek bagatelliseerde ze 
haar klachten. Het herhaalde neuropsychologisch onderzoek liet in 
februari 2012 multipele cognitieve stoornissen en globale cognitieve 

achteruitgang zien. Op basis van het totale beeld, inclusief de hetero-
anamnestische gegevens over de beperkingen in het dagelijks leven, 
de gedragsobservatie en het psychometrisch profiel, stelde haar arts 
de diagnose dementie van het alzheimertype.

Patiënt B
Patiënt B is een 82-jarige man die voor het eerst in 2008 op de poli-
kliniek geriatrie kwam met geheugenklachten. Er bestonden toen al 
anderhalf jaar klachten met betrekking tot het kortetermijngeheu-
gen. Patiënt was vaak dingen kwijt, vergat dingen die zijn echtgenote 
hem had verteld en kon moeilijker op woorden komen. Ook was er 
een vertraging van denken en handelen. Het neuropsychologisch on-
derzoek leverde aanwijzingen op voor milde executieve problemen 
en wat beperkingen bij de geheugentaken. Het beeld voldeed aan de 
criteria voor MCI. Op de MRI van de hersenen waren enige gegene-
raliseerde atrofie, hippocampusatrofie en geringe vasculaire witte-
stofafwijkingen te zien. Vier jaar na het eerste poliklinische bezoek 
zijn de geheugenklachten stabiel. Er is nog wel sprake van cognitieve 
klachten, maar die zijn onveranderd in ernst en staan voor patiënt 
ook niet meer zo op de voorgrond.
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nitieve interventies blijkt vooralsnog geen additioneel effect 

ten opzichte van een actieve controlegroep.37 Een recentere 

Nederlandse wachtlijstgecontroleerde trial laat wel een be-

tere acceptatie zien na groepstherapie.38 Een fysieke activiteit 

als wandelen lijkt een klein beschermend effect te hebben op 

progressie.39,40 Een recente (maar kleine) Nederlandse RCT kon 

geen meerwaarde aantonen van casemanagement bij begin-

nende dementie.41 De behandeling van hypertensie kan mo-

gelijk wel het risico op progressie naar dementie verkleinen.42 

Er is onvoldoende bewijs voor het effect van behandeling van 

andere cardiovasculaire risicofactoren op milde cognitieve 

problemen.42 Oudere mensen die anticholinergica gebruiken 

hebben een grotere kans om de diagnose MCI te krijgen dan 

mensen die geen anticholinergica gebruiken.43 Sanering van 

medicatie met mogelijke effecten op cognitie, zoals anticho-

linergica (bijvoorbeeld de meeste tricyclische antidepressiva, 

benzodiazepines en sommige middelen tegen incontinentie 

en prostaathypertrofie), behoort daarmee tot een belangrijke 

behandelmogelijkheid.

 Naast het opsporen en behandelen van mogelijke soma-

tische oorzaken en het saneren van medicatie is begeleiding 

van de patiënt en zijn naasten de belangrijkste taak bij lich-

te cognitieve achteruitgang. Huisartsen kunnen de patiënt 

en zijn naasten informeren over de diagnose, de cognitieve 

klachten en de onvoorspelbare prognose. Naast een bespre-

king van de hulpvraag van de patiënt en zijn naaste, is het 

belangrijk de zorgsituatie in kaart te brengen en dit samen 

met het cognitief functioneren te vervolgen. Dit kunnen even-

tueel ook praktijkondersteuners doen. Bij een toename van de 

cognitieve klachten moet de patiënt het advies krijgen contact 

met zijn huisarts op te nemen. Deze kan dan het diagnosti-

sche traject zoals beschreven in de NHG-Standaard Dementie 

verder vervolgen.14

 Het CBR hanteert de norm dat iemand met de diagnose 

(matige of ernstige) dementie ongeschikt is voor het rijbewijs. 

Bij MCI en beginnende dementie zijn een onderzoek en rijtest 

toegestaan (www.cbr.nl).

Beschouwing
Vermoedens van cognitieve achteruitgang geven huisartsen 

geregeld weer met de ICPC-code P20 ‘geheugen-/concentratie-/

oriëntatiestoornissen’. Over de meerwaarde van het hanteren 

van de diagnose MCI in de huisartsenpraktijk valt te discus-

siëren.44 Enerzijds kan het vervolgen van lichte cognitieve pro-

blemen in de huisartsenpraktijk een belangrijke meerwaarde 

hebben. Die bestaat uit het kunnen informeren van de patiënt 

en zijn directe naasten, en de gevestigde attentie op het tijdig 

signaleren van cognitieve veranderingen. Daarnaast kunnen 

huisartsen ook winst behalen door behandelbare somatische 

factoren aan te pakken. Anderzijds kan een diagnose als MCI 

angst, onzekerheid en somberheid veroorzaken bij de pa-

tiënt.45 Je kunt je afvragen of een patiënt wel gebaat is bij een 

diagnose waarvoor geen therapeutische opties zijn en die kan 

verdwijnen, stabiel kan blijven of in dementie kan veranderen. 

Voor het bereiken van de hierboven beschreven meerwaarde is 

diureticagebruik, braken of diarree), vitamine B1, B6 (bij een 

onvolwaardig dieet of alcoholmisbruik), vitamine B12 en fo-

liumzuur (bij anemie, paresthesieën of ataxie), de leverfunc-

tie en urineonderzoek op infectie (bij vermoeden van delier). 

Daarnaast kan neurologisch onderzoek een neurologische 

oorzaak meer of minder waarschijnlijk maken (denk aan vas-

culaire oorzaken, de ziekte van Parkinson, normal pressure hy-

drocephalus of een ruimte-innemend proces). In de tweede lijn 

verricht men meestal een MRI-scan van de hersenen om on-

derliggende aandoeningen als vasculaire schade, een tumor 

of een hydrocefalus uit te sluiten. Daarnaast kan op de MRI-

scan atrofie van de hippocampus te zien zijn, die kan passen 

bij een zich ontwikkelende ziekte van Alzheimer. Als er geen 

aanwijzingen zijn voor een onderliggende oorzaak is een MRI 

niet nodig.19

Prognose
Zoals de verschillende casussen illustreren kan een MCI over-

gaan in dementie, maar is dit zeker niet altijd het geval. Jaar-

lijks converteert de MCI bij ongeveer 5-15% van de patiënten 

naar dementie.20-23 In andere gevallen blijft de MCI stabiel of 

verdwijnt zelfs. Een meta-analyse naar de jaarlijkse conversion 

rate in vijf onderzoeken laat een gepoold relatief risico op de-

mentie zien van 13,8 (95%-BI 8,44-22,60) voor patiënten met 

MCI in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten.20 Dit risico is 

echter afhankelijk van de onderzochte populatie en de gehan-

teerde definitie van MCI en dementie als uitkomstmaat.20,24 

Daarnaast lijkt het risico op conversie naar dementie af te ne-

men met de tijd na het stellen van de diagnose, dus de follow-

uptijd kan ook van invloed zijn.25

 De kans dat een MCI zich tot dementie ontwikkelt wordt 

mede bepaald door enkele risicofactoren. De ernst en uit-

gebreidheid van de cognitieve stoornissen bij presentatie is 

een klinische voorspeller voor het ontwikkelen van demen-

tie.22,23,26,27 Dat komt vermoedelijk doordat deze patiënten 

minder achteruitgang nodig hebben om aan de diagnose 

dementie te voldoen. Hogere leeftijd kan ook een voorspeller 

van progressie zijn.28-30 Daarnaast lijken cardiovasculaire ri-

sicofactoren invloed te hebben op de kans op conversie naar 

dementie.31,32

 Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar beeld-

vormende technieken, genetische factoren en ziektespecifieke 

lichaamseigen stoffen (biomarkers), die van invloed kunnen 

zijn op de progressie naar dementie. De ontdekking van een 

belangrijke factor op dit gebied kan een doorbraak betekenen 

in het onderzoek naar de etiologie en behandeling van de-

mentie. Voorlopig zijn de uitkomsten van deze onderzoeken 

echter nog niet om te zetten in een beleid voor de praktijk.

Behandeling
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de werkzaam-

heid van behandelingen bij MCI, die we als volgt kunnen 

samenvatten. Acetylcholinesteraseremmers, foliumzuur, vi-

tamine B12 en vitamine E laten geen (klinisch relevant) effect 

zien.33-36 Uit een Cochrane-review naar programma’s met cog-
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dementia in general practice: a qualitative study. Fam Pract 2003;20:376-81.

45 Joosten-Weyn Banningh L, Vernooij-Dassen M, Rikkert MO, Teunisse JP. 
Mild cognitive impairment: coping with an uncertain label. Int J Geriatr 
Psychiatry 2008;23:148-54.

het stellen van de diagnose MCI echter niet nodig. Daarmee 

is er voor huisartsen geen meerwaarde in het stellen van de 

diagnose MCI. Vooralsnog is het belangrijk om de achtergrond 

van een gediagnosticeerde MCI te kennen en patiënten en 

hun naasten te ondersteunen bij de omgang met de cognitie-

ve achteruitgang, en te anticiperen op hieruit voortvloeiende 

problemen. De hulpvraag van de patiënt en zijn omgeving 

staat hierin voorop. Huisartsen kunnen daarnaast somati-

sche factoren behandelen, eventueel medicatie saneren, een 

gezonde en actieve levensstijl adviseren en een vinger aan 

de pols houden op medisch en ook op zorggebied. Verwijzing 

naar de tweede lijn voor verdere diagnostiek van cognitieve 

achteruitgang lijkt alleen zinvol als er mogelijk sprake is van 

onderliggend lijden als oorzaak.

Conclusie
Met MCI wordt een lichte cognitieve achteruitgang bedoeld 

die erger is dan men op basis van leeftijd mag verwachten, 

maar die niet aan de diagnose dementie voldoet. Het is niet 

zinvol dat de huisarts deze diagnose stelt. Wel is het belang-

rijk bij klachten van cognitieve achteruitgang somatische fac-

toren te behandelen, de patiënt en zijn naasten te begeleiden 

en symptomen te vervolgen in de tijd. ▪
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