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‘Tussen jongere mensen met dementie en oudere patiënten 
bestaan aanzienlijke verschillen in gedrag en beleving. In mijn 
praktijk ervaar ik telkens weer dat die in belangrijke mate 
te maken hebben met de respectieve levensfasen waarin zij 
verkeren.’Aan het woord is Marjolein de Vugt, naast pro-
jectleider van het NeedYD-onderzoek senioronderzoeker en 
coördinator van het Alzheimercentrum Limburg. ‘Jonge men-
sen met dementie en hun partners hebben andere behoeften 
en vooral een ander toekomstperspectief dan ouderen. Als 
jongdementerende dreig je veel meer te moeten inleveren dan 
wanneer je op oudere leeftijd door deze ziekte wordt getrof-
fen: je rol als partner en ouder van opgroeiende kinderen, je 
werk, je plannen voor de toekomst… De discrepantie tussen 
wat je nog verwacht van het leven en de situatie waarmee 
je bij dementie wordt geconfronteerd, is kortom veel groter 
naarmate je jonger bent. En dat geldt ook voor de partner en 
de kinderen. Partners willen zich toeleggen op de zorg voor 
hun zieke echtgenoot, maar weten tegelijk dat er ook nog 
een ander leven in het verschiet ligt. Tijdens het ziekteproces 
komen de zorg voor het inkomen en de opvoeding van de kin-
deren vrijwel volledig op hen neer. Ook de kinderen dreigen 
veel te verliezen: niet alleen de ouderfiguur die aan dementie 
lijdt, maar ook de gezonde ouder die zo wordt opgeslokt door 
alle zorg- en regeltaken.’

Onzekere periode
De Vugt legt uit dat het NeedYD-onderzoek zich op drie pri-
maire vraagstellingen richt:
•	Wat	zijn	de	zorgbehoeften	van	jongdementerenden	en	

hun gezinsleden gedurende de verschillende fasen van de 
dementie?

•	In	welke	mate	wordt	aan	deze	zorgbehoeften	voldaan	en	
welke factoren zijn hierop van invloed?

•	Welk	probleemgedrag	komt	voor,	wat	is	het	beloop	hiervan,	
en wat zijn mogelijke risicofactoren?

‘Gedurende twee jaar delen de deelnemers aan de studie elk 
half jaar hun ervaringen met ons,’ vertelt De Vugt. ‘In de eer-
ste onderzoeksronde keken we met hen terug op de periode 
die aan de diagnose voorafging. Een periode die – vanaf het 
moment van de eerste ziekteverschijnselen – gemiddeld vier- 
enhalf jaar blijkt te duren; liefst anderhalf jaar langer dan bij 
ouderen met dementie! Een onzekere periode bovendien, die 
vaak tot zeer grote problemen en frustratie leidt.’
‘Op dit moment is het onderzoek zijn laatste fase ingegaan, 
de vijfde meting. Het duurt nog tot januari 2011 voordat deze 
bij iedere deelnemer is afgerond en pas dan volgt de uiteinde-
lijke analyse van de gegevens. Maar op basis van onze voor-
lopige bevindingen valt ook al het een en ander te vertellen. 
Zo blijken bij veertig procent van de deelnemers aanvankelijk 
heel andere – en achteraf dus verkeerde – diagnosen te zijn 
gesteld, zoals depressie en burn-out. De huisarts zit dikwijls 
op een verkeerd spoor. Dat is ook niet zo vreemd, want 
dementie op jonge leeftijd manifesteert zich in eerste instantie 
vaak in gedragsproblematiek en niet in cognitieve achter-
uitgang. Daar komt nog bij dat dementie op jonge leeftijd 
relatief zeldzaam is. De gemiddelde huisarts wordt hiermee 
slechts één keer in zijn gehele praktijk geconfronteerd.’

Alarmbel
‘Hoe begrijpelijk het misschien dus is,’ vervolgt De Vugt, ‘de 
gevolgen van het uitblijven van een correcte diagnose kunnen 
ingrijpend zijn. Die variëren van ontslag vanwege onbegre-
pen disfunctioneren op het werk, soms met forse financiële 
problemen tot gevolg, tot conflicten in de sociale kring en 
zelfs tot echtscheiding bij vermeende relatieproblematiek. 
Hulpverleners  zouden daarom alerter moeten zijn op de 
mogelijkheid van dementie op jonge leeftijd, zeker als de 
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‘Niemand hoort zomaar persoonlijkheids-
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patiënt of diens familie gedurende langere tijd een ‘niet-pluis-
gevoel’ blijft houden. En niemand hoort zomaar persoon-
lijkheidsveranderingen te krijgen, dan zou er een alarmbel 
moeten afgaan! Maar ik geef toe: het is makkelijker gezegd 
dan gedaan, er is nog veel voorlichting nodig om mensen 
alerter te maken op de mogelijkheid van jongdementie. Ook 
de betrokkenen zelf denken niet snel aan beginnende demen-
tie als oorzaak van de problemen: dementie is immers iets 
van oude mensen. Hetzelfde geldt voor bedrijfsartsen. Ook 
zij zouden rekening moeten houden met de mogelijkheid van 
jongdementie bij onbegrepen disfunctioneren op het werk. 
Ontslag is desastreus voor de persoon met dementie en zijn 
gezin en niet alleen in financieel opzicht. En met aangepast 
werk zou zo iemand best nog een tijd kunnen blijven func-
tioneren. Dat biedt structuur en geeft zin aan het bestaan. 
Kortom, met betere voorlichting over dementie op jonge leef-
tijd, naar de betrokkenen én naar professionals, valt nog een 
wereld te winnen!’
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De Vugt vertelt dat het NeedYD-onderzoek laat zien dat bij 
veertig procent van de ondervraagden gedragsproblemen de 
eerste signalen vormen. ‘Apathie en depressie worden daarbij 
het vaakst genoemd. Daarnaast kunnen een sterk afnemende 
wederkerigheid in de relatie met partner en kinderen en opval-
lende persoonlijkheidsveranderingen aan de orde zijn.’ De 
ervaringen van de kinderen worden nog apart bekeken. De 
Vugt: ‘Onze indruk is dat zij sterk reageren op de veranderin-
gen in het gezin, maar deze in eerste instantie niet begrijpen. 
Dat leidt tot grote spanningen.’
Als tenslotte de diagnose dementie is gesteld, dient zich 
onmiddellijk het volgende probleem aan: de bestaande 
behandelvormen, zoals de reguliere dagbehandeling, sluiten 
onvoldoende aan bij de kenmerken en de behoeften van jonge 
mensen met dementie. ‘Vanuit het perspectief van de patiënt 
gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag: ‘‘Herken ik mezelf tus-
sen de tachtigplussers bij wie ik zit?’’ Nee dus. Ook de familie 
vindt dat heel moeilijk. We hebben hier echt te maken met een 
andere generatie, die andere voorzieningen en andere behan-
delvormen nodig heeft.’

Frans Hoogeveen is hoofdredacteur van DENKBEELD, gz-psycholoog 

bij Florence en lector Psychogeriatrie aan De Haagse Hogeschool.

‘Bedrijfsartsen zouden rekening moeten houden 

met de mogelijkheid van jongdementie bij onbe-

grepen disfunctioneren op het werk’
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Het NeedYD-onderzoek in het kort

Het NeedYD-onderzoek (afkorting van: Needs in Young 
Onset Dementia – behoeften bij jongdementie) wordt 
uitgevoerd door de drie Alzheimercentra in Amsterdam, 
Nijmegen en Maastricht, in samenwerking met Zorggroep 
Florence. Gedurende twee jaar worden 217 mensen met 
dementie op jonge leeftijd, hun partners en kinderen 
gevolgd; zij worden daartoe om het half jaar ondervraagd 
(in totaal vijf keer). Dit gebeurt door middel van gestruc-
tureerde vragenlijsten en open interviews. Bij de mensen 
met dementie wordt bovendien nog een aantal cognitieve 
testen afgenomen. 
De onderzoekers onderscheiden twee groepen patiënten: 
mensen bij wie de diagnose recentelijk is gesteld en zij 
die in aansluiting op de diagnose al een vorm van gespe-
cialiseerde dagbehandeling ondergaan. De totale groep 
patiënten bestaat uit 119 mannen en 98 vrouwen met 
een gemiddelde leeftijd van 61,6 jaar. Bij ongeveer de 
helft wordt de dementie veroorzaakt door de ziekte van 
Alzheimer, bij een kwart is de oorzaak frontotemporale 
dementie of vasculaire dementie; de overige 25 procent 
heeft te maken met primair progressieve afasie, semanti-
sche dementie, een mengvorm van Alzheimer en vasculaire 
problematiek, Lewy Body dementie of nog andere oorza-
ken. De groep mantelzorgers bestaat uit 88 mannen en 129 
vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar; negentig 
procent van hen is partner van de persoon met dementie.

Marjolein de Vugt: ‘De discrepantie tussen wat je nog ver-
wacht van het leven en de situatie waarmee je bij dementie 
wordt geconfronteerd, is veel groter naarmate je jonger bent.’
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