
Frontotemporale dementie (FTD)

In de hersenen bevind zich aan de voorkant van het hoofd de frontaalkwab, die ook wel voorhoofdkwab 

wordt genoemd. In de frontaalkwab komt alle informa� e binnen, worden keuzes gemaakt, wordt de 

besluitvorming geregeld, worden plannen gemaakt en gecoördineerd. Stoornissen hierin kunnen ons 

gedrag beïnvloeden. De frontaalkwab is anders gezegd de regisseur van ons gedrag.

Frontotemporale dementie (FTD)

Mensen bij wie sprake is van FTD veranderen vaak in hun persoonlijkheid en gedrag. De verschijnselen zijn 

divers en verschillen van pa� ënt tot pa� ënt.

Geheugenproblemen, die bij andere vormen van demen� e vaak het hoofdprobleem vormen staan bij FTD 

“Mijn man is dwangmatig geworden in zijn gedrag. 

Hoort dit ook bij frontotemporale dementie?”
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minder op de voorgrond. In een later stadium van de ziekte komen ze wel voor. 

De verschijnselen van FTD doen in eerste instan� e veelal eerder denken aan een psychische aandoening, 

zoals overspannenheid, depressie of rela� eproblemen. 

De FTD is een vorm van demen� e, die al op jongere leef-� jd kan beginnen. 

De periode van diagnosestelling is vaak een langdurende onzekere periode, voor zowel de pa� ënt als 

familieleden. 

De termen frontaalkwab demen� e en ziekte van Pick worden ook wel voor deze aandoening gebruikt.

lanning en inzicht

Bij mensen met FTD is het vermogen tot plannen en organiseren verminderd. Het wordt steeds moeilijker 

complexe handelingen uit te voeren of een taak tot een goed einde te brengen. Mensen met FTD kunnen 

veelal geen verband meer leggen tussen oorzaak en gevolg. De pa� ent hee!  moeite zijn eigen situa� e in te 

scha" en en kan zijn eigen gedrag niet beoordelen. 

Het gevolg is dat de pa� ënt meestal weinig inzicht hee!  in zijn eigen ziekte.

Persoonlijkheidsveranderingen

Enerzijds kan het voorkomen dat iemand geen ini� a� ef meer neemt en zich vooral passief gedraagt. 

Anderzijds komt onaangepast, onrus� g en ontremd gedrag voor.

Impulsief en onaangepast gedrag

Bij mensen met FTD komt vaak impulsief gedrag voor. De pa� ënt houdt geen rekening met anderen en 

gedraagt zich egocentrisch en kinderlijk. In openbare gelegenheden, zoals winkels, kunnen mensen zich 

onaangepast gedragen.

Het ontremde gedrag kan ook tot ui� ng komen in het eetgedrag. De persoon met demen� e schrokt het 

eten naar binnen en ontwikkelt vaak een voorkeur voor zoe� gheid.

Dwanghandelingen

Dwangma� g gedrag is één van de kenmerken die kunnen voorkomen bij FTD. Het dagelijks leven moet 

volgens een bepaald patroon verlopen. De pa� ënt is veelal niet in staat fl exibel te denken.
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Taal- en geheugenproblemen

Taalproblemen kunnen in een vroeg stadium van de ziekte ontstaan. Deze taalproblemen kunnen zeer 

divers zijn. Mensen verliezen de betekenis van woorden, hebben moeite met het maken van zinnen of 

vallen in herhalingen. Er is vaak sprake van een moeizame, niet vloeiende spraak.

Behandeling en omgang

Genezing van FTD is, net zoals geldt voor andere vormen van demen! e, niet mogelijk.

Soms vindt behandeling met medicijnen plaats om de verschijnselen van de ziekte (zoals bijvoorbeeld 

ontrust en ontremming) te verminderen.

De dagelijkse omgang met iemand die getroff en is door FTD is vaak moeizaam. Dit vraagt veel van de 

naaste familieleden en gee#  verdriet en gevoelens van onmacht.

In de benadering van mensen met FTD is het bieden van een vaste structuur met orde en regelmaat 

belangrijk. Dit kan de pa! ënt een gevoel van veiligheid geven. 

Vragen
Voor eventuele vragen over frontotemporale demen! e of deze brochure kunt u contact opnemen met 

de casemanager van Geriant. Zij kan, indien nodig, de vragen doorspreken met de behandelend arts of 

psycholoog.
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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
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