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Wat is het, waar komt het van, en kun je er iets aan doen?



Maakt u kennis met…

Op de fiets maakt hij nog altijd

vele kilometers…
…maar het herkennen van zijn

fiets lukt niet meer.

Ben (53); Alzheimer patient. 



Niet alleen vergeetachtig

kloktekening: 23.10
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Oorzaak: verschillende ziektes, bv Alzheimer

Dementie en Alzheimer

Dementie = syndroom: verzameling symptomen



Auguste D
51-jarige patiente

Vergeetachtigheid, maar ook

ernstige taalstoornissen

en gedragsstoornissen

pathologie
Neuritische plaques (eiwit amyloid beta)

Fibrillaire kluwens (eiwit tau)

Alzheimer: historie

1906: Alois Alzheimer
Über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde



Alzheimer: de getallen

WHO 2012: 35 miljoen – 105 miljoen 2050

ADI 2015: 47 miljoen – 131 miljoen 2015

 Grand Challenge 

•Meest relevante sociale + gezondheidscrisis 21e eeuw

•Regeringen wereldwijd NIET voorbereid op de 

uitdagingen van Alzheimer op gebied gezondheid, 

sociaal en financieel

•Als regeringen nu snel handelen om onderzoeks en 

zorgstrategieen te ontwikkelen, kunnen we het tij keren
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Alzheimer: nu

Nu: ~ 250.000 patienten in Nederland

Belangrijkste risicofactor:

Leeftijd

65 jaar: 3 %

85 jaar: 33%

Dubbele vergrijzing: 

méér ouderen

worden ouder

 snelle toename!

Schatting 2040: 500,000



Wist u dat…

De ziekte van Alzheimer
• de allerduurste ziekte is (budget VWS: bijna 5 miljard!)?

• mantelzorgers heel hoog risico hebben op angst en 

depressie?

• de aantallen snel toenemen, terwijl de beroepsbevolking 

steeds kleiner wordt ( wie moet voor hen zorgen!)?



Alzheimermysterie

HOE kan het 

dat we van zo’n GROTE ziekte nog zo WEINIG weten

• Waarom krijgt iemand alzheimer?

• Of waarom niet (wie is beschermd)?

• Hoe ontstaat alzheimer?

• Hoe kun je alzheimer aantonen?

• Hoe kunnen we het genezen of voorkómen?



Dat komt doordat….

• Geschiedenis alzheimer-onderzoek pas kort (~30 jaar)

• Investeringen onderzoek bescheiden (vgl kanker, HvZ)

• Hersenen lastig bestuderen



Wat doen wij?

Missie VUmc Alzheimercentrum:

Het combineren van topreferente patientenzorg en 

wetenschappelijk onderzoek van wereldformaat. We 

streven naar een leidende rol in zowel zorg voor, als 

onderzoek naar dementie. 

Met een speciale focus op dementie op jonge leeftijd. 



Wie we zijn

•Prof. dr. Ph. Scheltens, directeur

•Prof. dr. W.M. van der Flier, hoofd onderzoek

Staf:
•5 neuroloog

•1 verpleegkundig consulent

•5 senior onderzoeker

•3 neuropsycholoog

•>20 promovendi

Nauwe samenwerking met afd. 

Radiologie &nucleaire geneeskunde, 

neurochemie, ...



Waar we voor staan

Top referente patiëntenzorg

en 

onderzoek van wereldformaat

Zorgen voor de patiënt van vandaag

…en voor de patiënt van morgen



Hoe de hersenen eruit zien

MRI scan: krimp

Verlies van 

• hersencellen

• verbindingen



Wat gebeurt in de hersenen?

PET scan: 

amyloid ophopingen



Hoe werkt het dan?



Het begint met een goede diagnose

1984: NINCDS-ADRDA criteria

 Concept probable AD tijdens leven

 (Seniele) dementie vanaf nu ziekte

 Pathologische kenmerken geen onderdeel

 Diagnose per exclusionem

•Memory impairment

•+ Other cognitive impairment

•Decline from previous

•Impact on daily living

•Progressive

•Not due to other disorder

McKhann , Neurology 1984



De uitdaging van de diagnose

Diagnose gebaseerd op klinische criteria

Ziekte veroorzaakt door hersenschade: 

(i) neuritische plaques, (ii) neurfibrillaire tangles
 Microscopisch klein



.. kunnen de klinische criteria volstaan

Bij een gevorderde beeld..

kloktekening: 23.10



Maar de uitdaging..

Wat als: 

Zorgen over geheugen, maar tests niet conclusief? 



alzheimer biomarkers

MRI
• krimp hele brein
• krimp stukken brein

hersenvocht
• alzheimereiwitten

PET
• alzheimereiwit ophopingen

Ontwikkelingen in diagnostiek



NIA-AA diagnostische criteria

• Alzheimer hersenschade is aanwezig vóór dementie

Criteria voor

• Dementie

• MCI

• Preklinische AD

• Biomarker als bewijs voor AD pathofysiologie

McKhann, Alz&Dem 2011; Albert Alz&Dem 2011; Sperling Alz&Dem 2011

due to AD

Biomarker bewijs te gebruiken om dementie with lage, medium, or 

hoge waarschijnlijkheid toe te schrijven aan AD

“When available and deemed 

appropriate by the clinician”

Richtlijnen voor hoe in te passen 

in klinische praktijk ontbreken..



Geen duidelijke aanbevelingen voor praktijk

•Geen enkele test perfect

•Optimale meetmethodes?

•Welke test wanneer en bij wie?

•Wat te doen bij conflicterende testresultaten?

•Abnormale biomarker  dementie

•Hoe leg je het allemaal uit aan de patient?

•En.. wat wil de patient eigenlijk?

When deemed necessary…?!

Het onderzoek ABIDE zoekt 

naar antwoorden!



Dokters en patienten en/of mantelzorgers beslissen

samen welk zorgplan het beste past bij de individuele

patient, als er meer dan 1 redelijke keus is.

Dokter: expert over ziekte. 

Patient: expert over eigen ziekteproces en wat hij/zij belangrijk vindt.

De stappen van gedeelde besluitvorming:

1. Verduidelijken/ informeren

2. Benoemen dat er meer dan 1 keuze is

3. Voor- en nadelen van de verschillende keuzes benoemen

4. Bediscussieren hoe patient hier tegenaan kijkt

5. Samen besluiten.

Gedeelde besluitvorming



Hoe zit dat bij dementie-diagnostiek?

•Wel of geen diagnostiek?

•En als wel – hoe uitgebreid?

Wij vroegen het aan patienten / mantelzorgers:
•Voelen zich wel betrokken bij besluit diagnostiek,

•maar niet welke specifieke tests.

•Ze zouden meer infomatie willen over de resultaten

van de specifieke tests

•En wat de uitslag voor hen betekent.



..en wat denkt de dokter?

Wij vroegen het aan professionals:
•Neurologen en geriaters hebben het gevoel dat ze

patienten betrekken bij besluitvorming

•Maar dit is vooral informatie geven. 

•Ruimte voor verbetering: met name communicatie

over keuzes en over uitslag.



Vervolgstappen

Communicatie en besluitvorming rondom diagnostiek van 

dementie: ruimte voor verbetering.

1. Een kijkje in de spreekkamer: audiotape studie

2. Ontwikkeling ADappt: gespreks-hulp

3. Verbeteren communicatie: ABIDE-delphi

Wij hebben u nodig!





Wat is bereikt: diagnose

•Vroeger: diagnose per exclusionem. Nu: inclusief

•Voorwaarde voor ontwikkelen therapie

 Gereedschappen om het ziekteproces te bestuderen

…en dat is 

de grootste 

winst!

http://nl.123rf.com/photo_14479027_rode-toolbox-met-gereedschappen.html
http://nl.123rf.com/photo_14479027_rode-toolbox-met-gereedschappen.html


Dementie obv AD is slechts klinisch manifeste stadium

Alzheimer ontstaat geleidelijk

Langste deel ziekte speelt zich af vóór dementie (15-20 jaar)

Op zoek naar het begin

dementie

15 à 20 jaar

Preklinische Alzheimer



Rekent u even mee..

Als de eerste hersenverandering al 20 jaar voor de ziekte 

aanwezig is, dan…

… hebben heel veel gezonde ouderen die veranderingen!

Afbeelding: amyloid PET

Uit onderzoek weten we:

1 op de 3 gezonde ouderen heeft Alzheimer 

hersenschade.

• Nuttig om te weten voor jezelf? 

NEE. We weten nog niet goed wat het betekent.

• Belangrijk voor de wetenschap? 

JA! Want zo kunnen we leren.



Amyloid bij gezonde ouderen: PET

• PIB in 35 AD + 65 MCI + 106 gezonde controles

• PIB positief: AD 97%; MCI 69%; controles 31%

• PIB positieve controles: 25% MCI of AD na 3 jaar     

(1 PIB negatieve controle kreeg MCI)

Villemagne, Ann Neurol 2011

PIB scan = 

Amyloid PET-scan



Normale ouderen

Vragen:

1) Hoe vaak komt preklinische Alzheimer voor?

2) Voorspelt preklinische Alzheimer achteruitgang?

Methoden:

•311 normale ouderen (>65 jaar)

• ruggenprik  alzheimerschade

•5 jaar gevolgd

Conclusie:

•31% preklinische Alzheimer

•kans achteruitgang

Vos, Lancet Neurol 2013



Vergeetachtigheid

geheugenprestatie

Patienten komen bij geheugenpolikliniek

Voelen vergeetachtig, geheugentest normaal

Vragen:

1) Hoe vaak komt preklinische Alzheimer voor?

2) Voorspelt preklinische Alzheimer achteruitgang?

Methoden:

•132 pp met subjectieve klachten

•ruggenprik alzheimerschade

•2 jaar gevolgd

Conclusie:

•16% preklinische Alzheimer

•kans achteruitgang

Van Harten, Neurology 2013



geinspireerd op: Jack Lancet Neurol 2010

1.

Iedereen met 

amyloid dementie?

2.

Verschillende 

routes?

Tijd tot dementie?

3.

Hoe ontstaat Alzheimer?



Op zoek naar de oorsprong

SCIENCE: Subjective Cognitive Impairment Cohort 

• 300 vergeetachtige mensen

• Met gewone geheugentest

• Uitgebreide work-up baseline

• Amyloid-imaging

• Lange follow-up

Samen proberen we meer te ontdekken 

over de vroegste hersenveranderingen



Op zoek naar gezonde deelnemers!

Wilt u meedoen aan wetenschappelijk

onderzoek? Lees meer en schrijf u in 

op hersenonderzoek.nl

Wilt u meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Lees meer en schrijf u in:

Hersenonderzoek.nl



Wat we zouden willen…

Dat is dus preventie!



Sevigny Nature 2016

In het nieuws: een sprankje hoop!

Baseline na 1 jaar

Alzheimer-eiwit verdwijnt

na ½ jaar na 1 jaar

Geheugen gaat minder achteruit

Preventie is ook: amyloid voorkómen



Op de goede weg?
Barnes & Yaffe Lancet Neurol 2011; de Bruijn BMC Med 2015

• Daling incidentie door betere behandeling hart- en vaatziekten? 

• Rotterdam studie: alle modificeerbare risicofactoren uitbannen (!) 

 risico 23-33% 



Op de goede weg?
Barnes & Yaffe Lancet Neurol 2011; de Bruijn BMC Med 2015

•Goed voor lijf = goed voor hersenen

NB: Voor de overige 70% moeten we onverminderd op zoek!

Onderzoek loont!!



−Diagnose = start inrichten zorg

−Voorwaarde ontwikkeling medicijn

−Gereedschap voor bestuderen ziekte

Alzheimer: waar staan we nu
We staan pas aan het begin!

−Hoe ontstaat alzheimer?

−Route 1e verandering  dementie?

−Oorsprong ziekte sleutel tot therapie

−Voorkomen is beter dan genezen

−Zijn we al op de goede weg?

−Onderzoek is de sleutel: hersenonderzoek.nl

preventie

diagnose

oorsprong



Meer lezen?

Het Alzheimermysterie
• Antwoorden op alle vragen die men 

ons keer op keer stelt

• Wat weten we al?

• Maar ook; wat we nog niet weten!

• En in welke richtingen we dan 

zoeken

Het mooiste woord is herinnering
• Interviews met bekende Nederlanders

over hun rol als mantelzorger

• Intieme portretten

• Prachtige foto’s

Nieuwe

editie





Muziek, een sleutel tot het geheugen?



Dementie: geleidelijk proces

•Hersenschade begint wel 20 jaar van tevoren; je merkt niets

•Vergeetachtigheid

•Globale cognitieve achteruitgang

•Verlies zelfstandigheid complexere handelingen

•Verlies zelfstandigheid dagelijkse handelingen

•Ernstige dementie

Bij dementie denk 

je vaak aan 

verpleeghuis, maar 

veruit langste fase 

is daarvoorMuziek als sleutel: 

verschillend per 

fase



Muziek

Van Dale: Geluid, voortgebracht door de menselijke stem 

of door instrumenten omwille van (de schoonheid van) 

dat geluid zelf.

Toonhoogte, dynamiek, timbre, ritme

En…. Muziek “hoort bij herinneringen”



Hersensen: wat zit waar?

Verschillende functies op verschillende plekken. 

Maar… zo simpel is het niet.



Geheugen, een breed begrip

Leren voor 

tentamen; 

jaartallen, 

rijtjes Duits

Herinnering 

aan vroeger

“kennis”; 

eiffeltoren, 

hoofdsteden, 

componisten…

bv gesprek; 

geheugen 

voor wat net 

is gezegd

Schaatsen, 

turnoefening, 

pianospel



Verschillende soorten geheugen

♫ muziek ♫

♫ muziek ♫

♫ muziek ♫

♫ muziek ♫

♫ muziek ♫



Geheugen: verschillende aspecten

Probleem bij Alzheimer:

Vastleggen nieuwe herinneringen

Terughalen herinneringen: ‘je komt er niet meer bij’



Geheugen als netwerk

♫ ♫
♫

Hoe beter het netwerk,

hoe sterker de herinnering

hoe weerbaarder voor schade.



Muziek en geheugen

Kwaliteit netwerk: verschillende ‘geheugenroutes’ is beter:

•auditief, visueel

•bv melodie, ritme, dynamiek 

•context: bv mooi concert, fijne zomer

•link met emotiesysteem

 Via een liedje activeer je een 

heel geheugennetwerk

♫ ♫
♫

♫ ♫
♫

♫ ♫
♫ ♫ ♫

♫



Muziek en alzheimer

Muziek als sleutel tot geheugen;

• Muziek/ liedjes van vroeger; vaak wel 

bewaard, soms zelfs als iemand niet 

meer kan praten

• Nog kunnen spelen (geheugen voor hoe).

•Hoe langer geleden, hoe 

beter bewaard.

•Alzheimer-patient leeft in 

het NU: stimuleren 

zintuigen.

•Geheugen voor wat ; 

geheugen voor hoe .

•Muziek beinvloedt

emoties.

•Muziek heeft structuur.

•Muziek heeft sociale kant.

•Muziek maakt actief.



Muziek en alzheimer

Muziek als sleutel tot geheugen;

• Muziek/ liedjes van vroeger; vaak wel 

bewaard, soms zelfs als iemand niet 

meer kan praten

• Nog kunnen spelen (geheugen voor hoe).

• Muziektherapie: effect op welbevinden.

• Muziek geeft plezier; ook bij Alzheimer

• Muziek activeert

•Hoe langer geleden, hoe 

beter bewaard.

•Alzheimer-patient leeft in 

het NU: stimuleren 

zintuigen.

•Geheugen voor wat ; 

geheugen voor hoe .

•Muziek beinvloedt

emoties.

•Muziek heeft structuur.

•Muziek heeft sociale kant.

•Muziek maakt actief.



Muziek; sleutel tot het geheugen?

− Inprenten/ consolideren/ terughalen

−Episodisch, semantisch, procedureel

−Geheugen als netwerk

−Melodie, ritme, dynamiek  uitgebreid netwerk

−Link met emotiesysteem  muziek triggert

−Ander ‘geheugen’  blijft bewaard bij alzheimer

muziek

geheugen

Bij Alzheimer verlies je je identiteit, je eigenheid. 

Maar de eigenheid van muziek blijft - óók bij

Alzheimer!




