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Diagnosetraject bij dementie op jonge leeftijd

van het aantal mensen met dementie. Als het lang duurt 

voordat er een definitieve diagnose is, leidt dat vaak tot ge-

voelens van frustratie bij de persoon zelf en/of zijn naasten.4,5 

In dit artikel gaan we in op 1) de duur van de periode tussen 

het optreden van eerste symptomen en het stellen van de di-

agnose, 2) de factoren die de duur tot de diagnose voorspel-

len, 3) de ervaringen van jonge mensen met dementie en hun 

mantelzorgers in de periode voorafgaand aan de diagnose.

Methode
Om de duur tot de diagnose te onderzoeken hebben we 215 per-

sonen met dementie op jonge leeftijd geïncludeerd in het NEEDs 

in Young onset Dementia-onderzoek (NeedYD).6 Zie [kader] voor 

een beschrijving van dit onderzoek. Deze groep hebben we ver-

geleken met 167 personen met dementie op oudere leeftijd uit 

de MAAStricht study of BEhaviour in Dementia (MAASBED).7 

MAASBED bevatte tevens gegevens van 20 personen met de-

mentie op jonge leeftijd. De totale groep in ons onderzoek 

bestaat dus uit 235 jonge mensen met dementie. De duur voor-

afgaand aan de diagnose hebben we berekend op basis van het 

jaar waarin de eerste symptomen zich voordeden (op grond van 

interviews) tot het jaar waarin de diagnose werd gesteld (op ba-

sis van het medisch dossier). Voor het in kaart brengen van de 

ervaringen van mantelzorgers in de periode voorafgaand aan 

de diagnose hebben we semigestructureerde interviews afge-

nomen bij 100 mantelzorgers van personen met dementie op 

jonge leeftijd. We hebben de interviews opgenomen en verbatim 

uitgewerkt, waarbij we de tekst hebben gecodeerd om thema’s 

uit het materiaal te destilleren met betrekking tot de periode 

voorafgaand aan de diagnose. Dit hebben we gedaan door mid-

del van constant comparison en grounded theory analysis.8,9

Resultaten
Duur van het diagnosetraject en voorspellende factoren
Duur van periode tussen eerste symptomen en diagnose
De gemiddelde leeftijd op het moment van diagnose was 

in de jonge groep 59,2 jaar en in de oudere groep 78,6 jaar. 

Inleiding

Bij jongere patiënten is het over het algemeen moeilijker 

om de symptomen van dementie vroegtijdig te herken-

nen. Dit komt doordat de prevalentie van dementie op jonge 

leeftijd relatief laag is en er sprake is van een brede differen-

tiële diagnostiek.1-3 Men spreekt van dementie op jonge leef-

tijd als de ziekte begint voor de leeftijd van 65 jaar. Ongeveer 

twee op de drie personen met dementie op jonge leeftijd zijn 

ouder dan 55 jaar. Het is uiterst zeldzaam dat dementie voor 

het 45ste levensjaar aanvangt. Tussen de leeftijd van 45 en 60 

jaar is er per vijf jaar sprake van ongeveer een verdubbeling 
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Dementie op jonge leeftijd, ontstaan voor het 65ste levensjaar, is 
over het algemeen moeilijker in een vroeg stadium te herkennen 
dan dementie op oudere leeftijd. In het kader van het Needs in 
Young-onset Dementia (NeedYD)-onderzoek hebben we de er-
varingen in de periode voorafgaand aan de diagnose onderzocht. 
In het huidige onderzoek hebben we de gegevens van 235 jonge 
mensen met dementie en hun mantelzorgers vergeleken met 
gegevens van 167 mensen met dementie op oude leeftijd uit de 
MAAstricht Study in BEhaviour in Dementia (MAASBED). We 
hebben de duur voorafgaand aan de diagnose vastgesteld met 
behulp van dossieronderzoek en interviews. De ervaringen van 
mantelzorgers hebben we in kaart gebracht met behulp van 
kwalitatieve interviews. De resultaten laten zien dat de duur 
voorafgaand aan de diagnose in de jongere groep gemiddeld 4,4 
jaar was, versus 2,8 jaar in de oudere groep. Voor elk subtype van 
dementie was de periode in de jongere groep langer. Mantelzor-
gers ervoeren veel problemen in deze periode door onduidelijk-
heid over de oorzaak van de veranderingen, spanningen binnen 
het gezin en belemmeringen in het diagnosetraject. Een tijdige 
signalering en diagnose zijn daarom van belang voor het verkrij-
gen van duidelijkheid over de veranderingen en het verminderen 
van spanningen in het gezin. Daardoor wordt het ook mogelijk 
om deze specifieke doelgroep adequate zorg en begeleiding te 
verlenen.

De kern
 ▪ Het herkennen van dementie op jonge leeftijd is moeilijk, 

waardoor de periode voorafgaand aan de diagnose langer is 
dan op oudere leeftijd, ongeacht het subtype dementie.

 ▪ Een tijdige diagnose is van belang om onzekerheid, onbegrip 
in de partnerrelatie en spanningen in het gezin te verminderen.

 ▪ Hulpsignalen om dementie op jonge leeftijd te herkennen 
zijn: 1) een verminderd of afwezig inzicht in het eigen functio-
neren, 2) progressie van de klachten over de tijd, 3) het op de 
voorgrond treden van problemen als routines doorbroken wor-
den en 4) het optreden van veranderingen op verschillende le-
vensgebieden.
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conflicten en relatieproblemen te leiden. Vijf mantelzorgers 

vertelden dat ze een echtscheiding hadden overwogen. Zij 

benadrukten het belang van een definitieve diagnose, die 

het begrip voor hun partner vergrootte. Daarnaast vertelden 

ze dat hun kinderen problemen hadden in de periode voor 

de diagnose doordat ze bijvoorbeeld de spanning tussen hun 

ouders meemaakten of zelf in conflict raakten met hun ou-

ders. Daarvan was vooral sprake bij kinderen in de puberteit 

die nog thuis woonden.

Ook noemden de mantelzorgers problemen op het ge-

bied van werk of financiën. Op het werk waren bijvoorbeeld 

problemen ontstaan door de verminderde productiviteit of 

doordat de persoon met dementie een conflict had gekregen 

op de werkvloer. Een ander vaak genoemd probleem was dat 

mantelzorgers door hun partners niet geïnformeerd werden 

over de problemen op het werk. In sommige gevallen raakte 

de persoon met dementie zijn of haar baan kwijt voordat de 

diagnose was gesteld. Dan moest de betrokkene gaan sollici-

teren, terwijl hij of zij daar niet meer toe in staat bleek.

De duur van de periode tussen het optreden van de eerste 

symptomen en het stellen van de diagnose was in de jongere 

groep gemiddeld 4,4 jaar en in de oudere groep gemiddeld 2,8 

jaar [tabel]. Voor elk subtype van dementie was de periode 

langer in de jongere groep. Hierbij was het verschil in duur 

significant voor de mensen met de ziekte van Alzheimer en 

vasculaire dementie. Binnen de categorie frontotemporale 

dementie (FTD) en de restcategorie konden we het verschil 

niet bepalen omdat de groepsomvang te klein was.

Leeftijd en oorzaak dementie voorspellen duur tot diagnose
Zoals verwacht bleek het hebben van dementie op jonge leef-

tijd een significante voorspeller te zijn voor een langere duur 

tot de diagnose. Daarnaast bleek dat het hebben van vascu-

laire dementie gerelateerd was aan een kortere duur tot de 

diagnose. Mensen met FTD moesten het langst wachten op de 

diagnose, gemiddeld 6,4 jaar. De ziekte-ernst bleek nagenoeg 

gelijk in beide groepen op het moment dat men de diagnose 

stelde en was geen voorspeller voor de duur tot de diagnose.

Ervaringen van mantelzorgers
Opmerken van symptomen
We hebben mantelzorgers geïnterviewd over de eerste ver-

anderingen die zij bij hun naaste opmerkten. De reactie van 

mantelzorgers op deze veranderingen varieerde van een ‘niet 

pluis-gevoel’ tot een duidelijk vermoeden dat er iets aan de 

hand was. De mantelzorgers hebben de eerste veranderingen 

bij de persoon met dementie op het moment zelf niet altijd 

bewust opgemerkt, maar konden deze terugkijkend wel rela-

teren aan de dementie. Gedragsproblemen kwamen veel voor 

als eerste symptoom, in het bijzonder apathie en gebrek aan 

sociale wederkerigheid. De meeste mantelzorgers noemden 

cognitieve problemen, vooral geheugenproblemen. In som-

mige gevallen werden de veranderingen pas duidelijk nadat 

de persoon met dementie zijn baan was kwijtgeraakt en va-

ker thuis was. Naarmate de ernst van symptomen toenam, 

werden over het algemeen ook de problemen in het gezin en 

het onbegrip van de mantelzorger groter.

Impact op het gezin
De mantelzorgers beschreven de periode voor de diagnose 

als gespannen en vertelden vaak dat er conflicten waren tus-

sen beide partners. Vooral gedragsveranderingen leken tot 

Abstract
Van Vliet D, De Vugt ME. Diagnostic trajectory of early-onset dementia. Huisarts Wet 
2014;57(12):630-2.
In general, it is more difficult to diagnose dementia in an early stage in relatively 
young individuals (< 65 years) than in older individuals. In the context of the Needs 
in Young-onset Dementia (NeedYD) study, we investigated peoples’ experiences in 
the period preceding diagnosis. In this study, we compared data for 235 relatively 
young individuals with dementia and their carers with data for 167 older individuals 
with dementia from the MAAstricht Study in Behaviour in Dementia (MAASBED). 
Time to diagnosis was established with the help of patient records and interviews, 
and the experiences of carers were documented on the basis of qualitative inter-
views. Results showed that the time to diagnosis was 4.4 years in the younger in-
dividuals and 2.8 years in the older individuals and that, regardless of the type of 
dementia, the time to diagnosis was always longer in the younger individuals. 
Carers experienced problems during this period because of uncertainty about the 
cause of changes, tension in the family, and obstacles to diagnosis. Early recogni-
tion and diagnosis are therefore important, not only to clarify what is happening 
but also to diminish stress and tension in the family. It also makes it possible to 
provide adequate care and supervision to this specific group of individuals.

NeedYD
Het NeedYD (Needs in Young onset Dementia) onderzoek is een 
longitudinaal onderzoek waaraan 215 jonge mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers hebben meegedaan. Voorwaarde voor 
inclusie was dat de symptomen van de dementie voor het 65ste 
levensjaar zijn begonnen. De deelnemers zijn twee jaar gevolgd 
met iedere 6 maanden een meting. Deze metingen bestonden uit 
(semi)gestructureerde interviews, cognitieve tests en gestan-
daardiseerde vragenlijsten. Deelnemers zijn onder andere gewor-
ven via de Alzheimercentra in Maastricht, Nijmegen en Amster-
dam, geheugenpoli’s van ziekenhuizen en dagbehandelingscentra. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek verwijzen 
wij naar het betreffende artikel.6

Tabel Geschatte duur (jaar) van het begin van de symptomen tot het 

stellen van de diagnose voor elk dementiesubtype in de groep met 

vroeg en de groep met laat ontstane dementie

Diagnose Jong  Oud

Gemiddelde (sd) Aantal Gemiddelde (sd) Aantal

Totaal 4,4 (3,1) 235 2,8 (2,1) 167*

Alzheimer 4,2 (3,0) 139 3,0 (2,2) 122*

Frontotemporaal 6,4 (3,6)  29 3,3 (2,1)   3

Vasculair 3,9 (2,7)  35 2,2 (1,8)  33*

Anders 4,1 (3,3)  32 3,4 (1,3)   9

Vasculair: vasculaire dementie en mengvorm van vasculaire dementie en 
ziekte van Alzheimer. 
*Significante verschillen tussen groepen.
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bleek 45% van de personen met dementie eerst een andere di-

agnose te krijgen voordat de diagnose dementie werd gesteld. 

In de meeste gevallen was dat een depressie of burn-out. De 

persoon met dementie werd dan vaak naar huis gestuurd of 

verwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheids-

zorg, waar zij tevergeefs voor de klachten behandeld werden. 

Over het geheel genomen zagen mantelzorgers het diagno-

setraject als te lang en hadden ze het gevoel van het kastje 

naar de muur gestuurd te worden. 

Conclusie
De resultaten geven aan dat een tijdige signalering en diag-

nose van belang zijn voor het verlenen van adequate zorg en 

begeleiding voor deze specifieke doelgroep. Een tijdige diag-

nose geeft duidelijkheid over de oorzaak van de veranderin-

gen, waardoor de persoon met dementie op meer begrip uit 

de omgeving kan rekenen. Het herkennen van dementie op 

jonge leeftijd is moeilijk. Een aantal signalen10 kan helpen de-

mentie van psychische problematiek te onderscheiden. Denk 

hierbij aan een verminderd of afwezig inzicht in het eigen 

functioneren, progressie van de klachten over de tijd, het op 

de voorgrond treden van problemen als routines doorbroken 

worden (zoals tijdens een vakantie) en het optreden van veran-

deringen op verschillende levensgebieden (zoals werk, gezin 

en vrijetijdsbesteding). De hetero-anamnese is een belangrijk 

middel om zicht te krijgen op deze signalen. Wanneer het ver-

moeden bestaat dat er op jonge leeftijd van dementie sprake 

is, moet men de patiënt doorverwijzen naar een geheugenpoli. 

Dit is belangrijker dan bij dementie op oudere leeftijd, omdat 

de diagnostiek op jongere leeftijd complexer is. ▪
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Barrières voor het herkennen van dementie
Een groot probleem voor mantelzorgers vormden de ontken-

ning van de persoon met dementie en het verbergen van pro-

blemen die bijvoorbeeld op het werk speelden. Ook vanuit de 

werkgever kregen de mantelzorgers vaak geen signalen dat 

het niet meer goed ging en ze kwamen daar vaak pas achter 

als de betrokkene ontslagen werd of als ze contact hadden 

met de werkgever.

De meerderheid van de mantelzorgers dacht niet aan de 

mogelijkheid van dementie in de periode voorafgaand aan de 

diagnose. Sommige mantelzorgers schreven de symptomen 

toe aan normale veroudering. Er was een groep mantelzor-

gers die geen idee had wat er aan de hand kon zijn, maar de 

meeste mantelzorgers dachten dat de veranderingen een 

psychische oorzaak hadden, zoals een burn-out, depressie 

of stress. Er waren ook mantelzorgers die dachten aan een 

neurologische oorzaak, zoals een hersentumor of vasculaire 

problemen. Vooral door de progressie van de klachten kreeg 

een aantal mantelzorgers uiteindelijk het vermoeden dat er 

sprake kon zijn van dementie. Vaak hadden deze mantelzor-

gers zelf ervaring met dementie in hun familie of kennissen-

kring, waardoor ze de symptomen sneller herkenden.

Hulp inschakelen
Vrijwel altijd nam de mantelzorger het initiatief om naar de 

huisarts te gaan. Meestal duurde het een tijd voordat mantel-

zorgers deze stap namen. Factoren zoals opvallende geheu-

genstoornissen en een plotselinge beperking in het algemeen 

dagelijks functioneren, zoals verdwalen of niet meer in staat 

zijn een maaltijd te bereiden, waren vaak de aanleiding om 

hulp te zoeken. Daarnaast omschreven de mantelzorgers 

de vakantie als keerpunt. Het doorbreken van de routines 

maakte de mantelzorgers meer bewust van de beperkingen 

van hun partner. Ze konden deze beperkingen tijdens een va-

kantie nog aan de verandering van omgeving toeschrijven, 

maar de veranderingen thuis vielen juist nog meer op. Ook 

de sociale omgeving was belangrijk voor een bevestiging van 

het idee dat er iets aan de hand was en bij het nemen van de 

beslissing om hulp te zoeken. Familieleden wezen de man-

telzorgers soms op gedragsveranderingen en overtuigden 

hen ervan dat het nodig was om naar de huisarts te gaan. 

Ook de bemoeienis van een buitenstaander (bijvoorbeeld de 

wijkverpleegkundige) speelde soms een belangrijke rol bij het 

overtuigen van de persoon met dementie om hulp te zoeken.

Diagnosetraject
Sommige mantelzorgers hadden het gevoel dat de huisarts 

hen niet serieus nam of vonden dat het te lang had geduurd 

voordat de huisarts hen door wilde verwijzen. Daarnaast 


