
Dementiemedicijnen

Dementie roept veel vragen op. Eén daarvan is: zijn 

er medicijnen om de ziekte af te remmen? Patiënten 

en familieleden hebben vaak hooggespannen 

verwachtingen van het gebruik van deze 

dementiemedicatie.

In gesprek met de arts van Geriant worden deze 

verwachtingen besproken. 
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Dementiemedicijnen

Helaas is er nog geen medicijn dat demen� e kan genezen. Wel bestaan er medicijnen die bij bepaalde 

vormen van demen� e voorgeschreven kunnen worden. De medicijnen kunnen de ziekte vertragen of 

verschijnselen verminderen. Hoe goed de medicijnen werken verschilt per persoon. 

Meest voorgeschreven worden: 

• Rivas� gmine, meestal in de vorm van pleisters, soms table� en.

• Galantamine in de vorm van capsules.

Voor wie?

Demen� emedica� e kan worden voorgeschreven aan mensen met demen� e door de ziekte van Alzheimer 

in beginnend tot ma� g erns� g stadium. Bij Parkinsondemen� e en Lewy Body demen� e kunnen ze in alle 

stadia van de ziekte worden gegeven. 

Voor wie niet?

• Mensen bij wie de demen� e door de ziekte van Alzheimer al te ver gevorderd is.

• Mensen die overgevoelig zijn voor het medicijn.

• Mensen met specifi eke lichamelijke ziektes, zoals erns� ge maagdarmproblemen of erns� ge 

hartaandoeningen.

• Mensen die slechte eetlust hebben of ondervoed zijn.

• Mensen waarbij de medica� e niet veilig en regelma� g kan worden toegediend en waarbij hulp van 

bijvoorbeeld thuiszorg wordt geweigerd. 

Werkwijze

De arts van Geriant bespreekt of u in aanmerking komt voor deze medicijnen.

• Samen bepalen we het behandeldoel en kiezen we de geschikte vorm (pleisters, table� en of capsules).

• De arts van Geriant maakt doorgaans de recepten, tenzij dit in goed overleg wordt overgedragen aan 

uw huisarts.

• Demen� emedica� e wordt gestart in lage dosering en langzaam verder opgehoogd.

• De opbouw naar de maximale dosering kan enkele weken tot maanden duren. 

• Met regelmaat worden uw polsfrequen� e en gewicht gecontroleerd door uw arts of casemanager.

• De beslissing om de behandeling met demen� emedica� e voort te ze� en of te stoppen, gebeurt in 

samenspraak met u en uw naasten. 
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Wijze van gebruik

• Het is belangrijk dat iemand toeziet op juist gebruik van de medica� e. Dit kan een partner of familielid 

doen. Indien dat niet mogelijk is, kunnen wij hier thuiszorg voor inschakelen.

• Bij de pleistervorm krijgt u van uw apotheek een aparte bijsluiter met instruc� e voor gebruik. Het is 

belangrijk dat de pleister telkens op een andere plek op de huid wordt geplakt.

Bijwerkingen

• De meest voorkomende bijwerkingen zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, gewichtsverlies, 

slaperigheid, duizeligheid en hoofdpijn. 

• Zeldzaam zijn: hartritmestoornissen. 

• Pleisters kunnen plaatselijk roodheid geven en soms een allergische reac� e met jeuk. 

• De bijwerkingen komen vooral voor bij het starten van de medica� e of het verhogen van de dosering. 

• De bijwerkingen nemen vaak weer af na enige � jd of bij langzamere opbouw. 

• Neem bij bijwerkingen contact op met uw casemanager of arts. 

• De bijwerkingen kunnen, na overleg met uw behandeld arts, een reden zijn tot stoppen.

Stoppen met dementiemedicatie

• Als u wilt stoppen met demen� emedica� e, overleg dit dan al� jd met uw casemanager of arts

• Als uw demen� e vordert of u lichamelijk achteruit gaat, kan er een moment komen dat 

demen� emedica� e niet zinvol meer is. Dan zal uw arts of casemanager staken van de 

demen� emedica� e met u bespreken. 

Vragen
Voor vragen over demen� emedica� e kunt u contact opnemen met uw casemanager of arts van Geriant. 
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Adressen
Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


