
Hallucinaties bij dementie

Wat zijn hallucinaties?

Een hallucina� e is een (zintuiglijke) gewaarwording van iets dat er in werkelijkheid niet is. Deze kunnen op 

vele gebieden liggen: iemand kan dingen zien, horen, proeven, ruiken of voelen die er niet zijn. Bij mensen 

met demen� e komen het zien van beelden en het horen van stemmen het meeste voor. De ervaringen zijn 

voor de pa� ënt echt. 

Hallucina� es kunnen hinderlijk zijn en angst veroorzaken. Dit hoe�  niet al� jd het geval te zijn. Als de 

“Ik maak me zorgen. Mijn vader ziet iemand op de 

stoel zitten, terwijl die leeg is.”

“Mijn partner is ervan overtuigd dat de nieuwslezer 

van de televisie werkelijk bij ons in de kamer zit.”
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pa� ënt op de stemmen of beelden reageert, dan kan dit leiden tot vreemd gedrag.

Pa� ënten zien soms hun overleden partner of andere mensen die er niet meer zijn.

Ook komen vormen van hallucina� es voor die betrekking hebben op de televisie of op het spiegelbeeld. 

Soms reageren pa� ënten op televisiebeelden, alsof deze plaatsvinden in de huiskamer.

Wat zijn de oorzaken van hallucinaties?

Hallucina� es bij mensen met demen� e zijn een direct gevolg van de hersenziekte en veranderingen in de 

hersenen. Hallucina� es kunnen bij verschillende vormen van demen� e voorkomen.

Heel soms hebben hallucina� es te maken met een verminderd gezichtsvermogen of gehoor.

Zijn hallucinaties blijvend?

Het is verschillend van persoon tot persoon hoe lang en hoe frequent hallucina� es aanhouden. Soms 

vinden ze één of enkele keren per dag plaats. In andere situa� es duren ze de gehele dag en worden ze zeer 

intens beleefd met veel angst. 

Het komt voor dat hallucina� es in een bepaalde fase van de ziekte plaatsvinden en daarna weer 

verdwijnen.

Hallucina� es kunnen zowel overdag als ’s nachts voorkomen.

 

Hoe kunnen hallucinaties behandeld worden?

De behandeling van de hallucina� es verschilt van persoon tot persoon. Het is a! ankelijk van de oorzaak, 

de ernst, de intensiteit, het beloop en de manier waarop de persoon met demen� e op de hallucina� es 

reageert. Soms vindt behandeling met medica� e plaats. 

Wat kunt u doen als partner of familielid?

• Een persoon die lijdt aan demen� e is uit zijn evenwicht. Dit maakt de persoon met demen� e gevoelig 

voor veranderingen zowel in lichamelijk als psychosociaal opzicht. Het bewaken van de condi� e en 

gezondheid is dan ook van groot belang. 

• Als hallucina� es voorkomen is het van belang dit te bespreken met de casemanager die u begeleidt. Hij 

of zij kan een op uw situa� e afgestemd advies geven en de situa� e doorspreken met de behandeld arts. 

• Soms worden hallucina� es veroorzaakt door verwardheid bij een lichamelijke ziekte (delier). Advies 

vragen aan een casemanager of (huis)arts is dan al� jd nood-zakelijk.
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• Kenmerkend voor mensen met hallucina� es is dat zij er niet van overtuigd kunnen worden dat de 

gewaarwordingen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Tegenspreken of overtuigen hee�  

veelal een averechts eff ect. U kunt een geïrriteerde reac� e verwachten. 

• Het advies is de hallucina� es niet te beves� gen. Negeer ze of corrigeer ze op een rus� ge manier. Zeg 

bijvoorbeeld: “Ik zie niemand in de kamer, maar ik weet dat jij wel iemand ziet en dat je daar bang voor 

bent.” Zo erkent u de angst zonder er in mee te gaan.

• Als een persoon met demen� e een angstaanjagende situa� e belee� , kunt u proberen hem gerust te 

stellen en af te leiden. 

• Als de ziekte voortschrijdt, krijgt de leefwereld van de persoon met demen� e steeds meer met gevoel 

te maken en steeds minder met de werkelijkheid, zoals anderen die beleven. Mogelijk ziet de persoon 

met demen� e u voor een ander aan. Probeer te begrijpen wie u dan voor hem bent.

• Goede verlich� ng in de kamer kan hallucina� es verminderen.

• Eenzaamheid kan hallucina� es versterken. 

VRAGEN
Voor vragen over hallucina� es bij demen� e kunt u contact opnemen met de casemanager van Geriant die u 

begeleidt.
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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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