
Milde Cognitieve 
Stoornis (MCI)

“Ik ben zo vergeetachtig de laatste tijd. Ik maak me 

hier zorgen over”.

“Die vergeetachtigheid is erg hinderlijk. Wat kan ik 

er aan doen?”

U hebt klachten over uw geheugen. Het onderzoek bij Geriant heeft deze klachten met een test bevestigd, met andere 

woorden: u hebt aangetoonde stoornissen in het geheugen.

Afgezien van de geheugenstoornissen zijn er geen andere stoornissen in het functioneren van de hersenen 

gevonden. In het dagelijks leven functioneert u goed.
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Wat is ‘Milde Cognitieve Stoornis’?

Men omschrijft dit beeld wel als milde cognitieve stoornis (in het Engels Mild Cognitive Impairment; afgekort MCI). Ook 

wordt de term amnestische stoornis wel gebruikt voor een geheugenstoornis waarbij andere cognitieve stoornissen 

ontbreken.

De omschrijving milde cognitieve stoornis bevat de woorden mild en cognitie.

Cognitie is een term die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het geheugen, de taalfunctie en het denken.

De term mild doet vermoeden dat de problemen die de geheugenstoornis met zich meebrengt niet groot zullen zijn. 

Dit is echter niet altijd het geval: het lijden aan een geheugenstoornis kan in het dagelijks leven zeer hinderlijk zijn en 

gevoelens van onzekerheid en somberheid met zich meebrengen.

Is de ‘Milde Cognitieve Stoornis’ hetzelfde als dementie?

Nee. Bij dementie zijn er meer verschijnselen dan alleen geheugenstoornissen.

Er zijn dan bijvoorbeeld problemen met spreken (afasie) of met het uitvoeren van handelingen zoals het omgaan met 

apparaten (apraxie). Ook hebben mensen met dementie meer moeite om zich te redden in het dagelijks leven (koken, 

autorijden, omgaan met geld). 

Is de ‘Milde Cognitieve Stoornis’ een voorbode van dementie?

Geheugenstoornissen kunnen wijzen op een beginnende dementie. Echter, lang niet alle mensen die last hebben van 

geheugenstoornissen ontwikkelen een dementie. Er zijn drie groepen mensen te onderscheiden:

• een deel van de mensen met geheugenstoornissen ontwikkelt in de jaren die volgen een vorm van dementie 

(meestal de ziekte van Alzheimer).

• een deel van de mensen houdt de geheugenstoornissen. Soms nemen deze iets toe, maar er ontwikkelt zich 

geen dementie.

• bij een deel van de mensen verminderen de geheugenstoornissen of verdwijnen ze.

Helaas is het niet goed te voorspellen bij welke groep u hoort. Met andere woorden: wie wel en wie geen dementie 

zal ontwikkelen. Wel is de kans dat u dementie krijgt groter dan wanneer u geen geheugenstoornis zou hebben. Vaak 

wordt vanuit Geriant geadviseerd om het onderzoek over een bepaalde tijd (meestal een jaar) te herhalen.

Een uitspraak over een eventuele dementie kan dan vaak met meer zekerheid worden gedaan.
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Bestaan er medicijnen tegen geheugenstoornissen?

Er bestaan geen medicijnen tegen geheugenstoornissen. 

In geval van twijfel kan een vraag naar medicactie worden voorgelegd aan de arts van Geriant.

Hoe kan ik omgaan met de geheugenstoornis?

• Wen uzelf aan om een agenda bij te houden. Schrijf hier alle afspraken in (belangrijke én minder belangrijke) en 

kijk er dagelijks in; Ook een dagboek of notitieboekje kan als geheugensteuntje fungeren

• Leg uw agenda op een vaste plek, bijvoorbeeld bij de telefoon;

• Schrijf afspraken of mededelingen direct op;

• Maak gebruik van boodschappenlijstjes;

• Wen uzelf aan om spullen, waarnaar u vaak zoekt, op een vaste plek te leggen;

• Vertel zo mogelijk aan mensen in uw omgeving over uw geheugenklachten. Het probleem voor uzelf houden kan 

gevoelens van spanning met zich meebrengen;

• Vraag mensen in uw omgeving of ze u willen helpen met iets onthouden;

• Soms kunnen ouderwetse geheugensteuntjes, zoals de ‘knoop in de zakdoek’ helpen om iets te onthouden.

Meer informatie

Voor vragen over milde cognitieve stoornissen kunt u contact opnemen met de casemanager van Geriant die u 

begeleidt. 
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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

Adressen


