Omgaan met Alzheimer dementie
Basis introductie – (sterk) ingekorte versie.

AlZHEIMER BEGRIJPEN:
MEER DAN EEN ZIEKTE
Neuropathologische
degeneratieve
aandoening

Sociaal
psychologische
processen

Een aandoening van de
hersenen

De persoon met dementie
als persoon

Omgevingsinvloeden
Hoe gaan wij met hen om ?

In welke omgeving moeten zijn zich redden?

Een unieke persoonlijkheid
Invloed van het levensverhaal
Intelligentie
Erfelijke aanleg
Temperament, welke rollen heeft
hij vervuld?, hoe heeft hij geleefd?
Vaardigheden/coping
Karakter (intravert/extravert –
optimistisch/pessimistisch,…)

Het leven als hoogbejaarde
Zingevingsvragen
Uitzicht op de dood
Achteruitgang van
Lich. en psych. gezondh.
(incontinentie, …)
verlies van belangrijke derden
Toenemende afhankelijkheid
Verlies van vitaliteit
Multipathologie (almost half of all
people with Alzheimer have four of more
chronic conditions) (Partnership for
Solutions 2002, Alzheimer’s Disease: The impact
of multiple chronic conditions)

Bij alzheimer zijn de volgende histopatohologische veranderingen merkbaar:
De vorming van zogenaamde ‘seniele plaques’ (een abnormale opeenhoping van

eiwitten zoals het amyloid precusor proteine en het apoliproteïne E)
Het ontstaan van neurofibrillaire tangles ( vezelachtige structuren die de

zenuwcellen doen afnemen)
daling productie acetylcholine (=neurotransmittor)
Granulavasculaire degeneratie (holtes in het cytoplasma van de zenuwcellen).

IN MENSENTAAL
’Dementie ontstaat ten gevolge van stoornissen in de hersenweefsels waardoor het aantal
hersencellen drastisch vermindert’

15:23
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IN MENSENTAAL
’Dementie ontstaat ten gevolge van stoornissen in
de hersenweefsels waardoor het aantal

hersencellen drastisch vermindert’

Normale
hersenen

Alzheimer
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Alzheimer dementie

Afasie

Typische symptomen

Tweede orde symptomen

Geheugenstoornissen

Ontkennen

Apraxie
Agnosie
Desoriëntatie

geven
Verzamelzucht

(gevolgen)

Agressie
Anderen de schuld

Herhalingsdrang
Apatie
Angst
Claimen
Alle remmen los
Dwaal- en
zoekgedrag
Achterdocht
Somberheid

TOTALE VERSTORING VAN HET DAGELIJKSE LEVEN
15:23
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Symptomen (DSM IV)
GEHEUGENSTOORNISSEN
(kort en lang)
Desoriëntatie
Apraxie

Agnosie
Afasie
Ernstige verstoring van
het dagelijkse leven

Wat valt het eerst op?
Geheugenstoornissen maar ook:
Prikkelbaarheid en gespannenheid
Depressief gedrag is vrijwel regel

”Ik ben meer eisend geworden en heb minder controle dan
voorheen. Ik ben dikwijls onnodig gefocust. Mijn stress
tolerantie is erg laag en zelfs de kleinste verandering kan tot een
paniekreactie leiden. Op een ander ogenblik ben ik apathisch
als reactie op de stress die mij bezit. Apathie is geen gebrek
aan interesse maar wel en gebrek aan energie omdat het
gewone dagelijkse al te veel is om mee om te gaan”.
“Na elke mentale activiteit ben ik erg moe: ik geraak overloaded.
Mijn geheugen heeft dan nood aan een time out: ik wil mij
terugtrekken”.

GEHEUGENSTOORNISSEN
Het geheugen wordt achterstevoren weggegomd
(Het opdiepen van oude informatie onmogelijk, het verleden leeft in het heden)

KORTE TERMIJNSTOORNIS

LANGE TERMIJN STOORNIS

Informatie wordt niet meer vastgelegd in
het geheugen

Het geheugen wordt achterstevoren
weggegomd

Namen vergeten, spullen kwijt leggen,
de draad van het gesprek kwijtraken,
steeds hetzelfde vertellen, vergeten
met wat hij bezig was

Wat overblijft zijn de ervaringen die diep in
ons geheugen zijn geprent. Het zijn de
ervaringen omgeven met angst, tederheid,
haat, schaamte, verdriet,… liefde,
afwijzing, successen en teleurstellingen .

Geringe geheugenspanne

Geheugenverlies heeft ook een genadige kant. De
hemel met wolken van treurnis, zelfbeklag, wanhoop en
peilloze eenzaamheid die de vergeetachtigheid over het
bestaan kan leggen, kan ook snel weer opklaren. Alsof
een harde wind de wolken heeft weggejaagd.

Tussendoor: de dementerende vertelt iets dat
niet juist kan zijn

Corrigeren of beleven

Nooit ‘gelijk geven’ (dit is iets anders dan begrijpend invoelen)
Correctie is ‘ooit’ zinvol – indien tactisch
Gevoelens, onderliggende boodschap opnemen en beamen

TAALFUNCTIESTOORNISSEN
(Afasie)
« Niet meer onder woorden kunnen
brengen van eigen gedachten »

Moeite met het ophalen van woorden uit
het geheugen, de juiste woorden niet meer
vinden, monotoon herhalen, actieve spraak
wordt incorrect, wartaal in de laatste fase

Herhalen: met dezelfde woorden en intonatie, met een
vragende of bevestigende toon. Hierdoor ontstaat
erkenning en volgen nieuwe woorden

Parafraseren: is essentie herhalen wat de ander zegt,
gebruik maken van dezelfde sleutelwoorden. De
dementerende kan zichzelf beleven als iemand die iets
kan uitdrukken
Benoemen van het gevoel:’je bent boos’: de omstander
verwoordt de onuitgesproken emotie die van het gelaat
valt af te lezen

WAARNEMINGSTOORNISSEN
(Agnosie)
« Voorwerpen worden niet herkend en
men kan er ook geen betekenis aan
geven »

Een voorwerp wordt opgemerkt zonder het
te kunnen benoemen of gebruiksnut ervan
te herkennen, personen worden niet meer
herkend

Op een schuif af van 10-12 jaar die
leidt naar persoonsontluistering

Cognitive Decline

Brain Aging
Brain
Aging

“Brain
”AD

MCI

Mild
Moderate

Clinical
AD

Moderately
Severe
Severe

Time (Years)

(Ferris, 4/03)

DESORIENTATIE
« Ontstaan van twee werelden: die van de dementerende en die van ons »
Steeds weer vragen: ‘wat er moet gebeuren’ , verandering van ruimte brengt ontrust mee:
‘waar zijn we?’, drang om naar huis te willen: veiligheid.
Voortschrijdend tijdsverlies brengt schaamte (ik word kinds) en onrust mee

IN TIJD EN RUIMTE
Steeds weer vragen: ‘waar ze
we?’ Drang om naar huis te
willen gaan heeft met het zoeken van
veiligheid te maken

IN PERSOON
Onstaan van twee werelden, die van ons
en die van de dementerende
Geliefden worden niet langer herkend

HANDELINGSSTOORNISSEN
« Complexe (en in een later stadium)
éénvoudige handelingen kunnen niet
meer uitgevoerd worden»

Men weet

niet meer ‘hoe’ te handelen, het
bewegingsschema gaat
verloren, handelingen die het laatst zijn
aangeleerd
verdwijnen het eerst

Spiegelen: dezelfde gebaren, worden en gedragingen
aannemen ;
Aanraken: als een vorm van directe contactname

STOORNISSEN IN DE
UITVOERENDE FUNCTIES
« Verward en rigide denken, denken
wordt egocentrisch,
stoornissen in de oordeelsvorming »

Erg moeilijk om dingen te organiseren of
te plannen, dingen doen die
niet logisch zijn, de dementerende komt
moeilijk tot afgewogen
beslissingen, kan zijn eigen functioneren
niet meer inschatten)

18

Bevoogdende en (goed bedoelde) betuttellende zorg

VERKLEUTER ONS NIET !!!!

De dementerende reageert, ageert
stelt eigen-aard-ig gedrag
Gedrag als communicatie
Zeer grote variatie in voorkomen van eigen-aard-ig gedrag is afhankelijk
van:
Oorzaak van dementie en daaraan gerelateerd ziekteverloop;
Sociale omgevingssituatie/sociale steun;
Persoonlijkheid en karakterstructuur, de fysieke mogelijkheden waarover hij

beschikt;
Mogelijke traumatische ervaringen van het verleden

.

Triggers die gedrag veroorzaken
Fysisch

Emotioneel
/psychisch

Inter
persoonlijk

Omgevings
factoren

Impact van
medicatie

Depressie

Verandering van
hulpverlerner

Overstimulatie

Pijn

Eenzaamheid

Confrontatie

Onderstimulatie

Cognitief
neurologisch
Beperkte attententie
span
Zwakke
impulscontrole

Honger en dorst

verveling

Drukte in de zorg

Te grote drukte

Koude

Frustratie

Onverwacht
benaderen van
persoonlijke ruimte

Taakeisen die boven Misinterpretatie van
de mogelijkheden
de omgeving
liggen

Slecht zien/horen

apathie

Verlies van
persoonlijke
controle

Slechte slaap

angst

Acute ziekte

Niet begrijpen van
woorden en
verwachtingen

Onvoldoende
behoeften kunnen
uitdrukken

American journal of
geriatric psychiatry,
mei 05

Klik

MOEDER WEER MEISJE.
Een zakdoek in de ijskast / Twee schoenen in een zeef
Muskaatnoot in een bierglas / M’n ma is weer op dreef
De broodjes zijn belegen / Dat vindt zij geen probleem
En buiten in de regen / vergaat een strip van Sleen
Mijn moeder is weer bezig / Zij is weer in de weer
Gejaagd, gehaast, onrustig / Zij weet het vaak niet meer
Door ’t gat in haar geheugen / en de herfst in haar hoofd
Doet zij dingen die niet deugen / Haar licht is uitgedoofd
Heen en weer, van hier naar daar / Zij is echt niet te stoppen
Ik doe niets en ik laat haar maar / In haar geest zal alles kloppen
Ze blijft in touw, een hele dag / Ze lijkt meestal tevreden
Ze heeft alweer die meisjeslach / Haar jeugd zit in het heden
Refrein
’t Is af en toe best komisch / Hoe ze zichzelf aankleedt
’t Is af en toe tragisch / hoe ze alles weer vergeet
De dokter zegt, ach jongen / Je moeder is dement
Haar geest geraakt verwrongen / Wees blij dat ze je nog kent
Mijn moeder blijft maar bezig / Zij blijft maar in de weer
Gejaagd, gehaast, onrustig / Zij weet het echt niet meer
Door ’t gat in haar geheugen / en de herfst in haar hoofd
Doet zij dingen die niet deugen / Haar licht is uitgedoofd
Moeder, vergeet het maar, laat nu maar alles achter
De wijzers van de tijd doodstil aan de muur
Je dwaze geluk maakt de winterkou wat zachter
Wees gerust, alles verdampt, alles verdwijnt op de duur.

Hoe ervaren zij dementie ?
dementieproces?:
De wereld verandert in een chaos

HIER

NU

DAAR

TOEN

Herbeleving zonder een logische ordening.
Het emotioneel beleven staat centraal.
*

19:32
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angst

Is er wel besef bij dementie ??
Zijn deze specifieke hersenregio's niet aangetast ??
Tanend en fluctuerend

Anosognosia
(Un)awarenness
Denial
Lack of insight
Deficit identification
Impaired judgement
Neglect
Confabulation
19:32

Indien er lange tijd besef is.... ?!

Empathisch handelen

 Het tedere, milde begrijpen: ‘zij heeft het zwaar’.

Koude zorg

 Meegaan in de beleving en gevoelens: wat betekent het voor moeder die
op tijd wil zijn om de kinderen op te halen als zij op een gesloten deur stuit?

 Houvast bieden in een chaotische wereld wanneer bij groeiend
controleverlies de ontreddering toeslaat
De mens blijven zien achter de ziekte …. video

19:32

GEEN GOUDEN REGELS !!!
Ons gedrag afstemmen op:
- hun beleving en emotie
- de fase van dementie waarin zij zich bevinden
Doe het langzaam
Stop, plan en leg uit
Ga weg bij spanning
Geef ruimte
Doe het rustig
Stuur, indien nodig
Argumenteer niet
19:32

Twee visies:

De juf is:
-Empathisch
-Stemt zich af (daalt af tot het)
-cognitieve niveau van haar kleuters

- emotionele belevingsniveau van
haar kleuters

15:23
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Verloop van dementie

15:23
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Het bedreigde ik: identiteitscrisis
Beleving

Kenmerken

Interventies

Verwerking van
verlieservaringen

Achteruitgang van geheugen,
taal en motoriek

Steun geven mbt eigen identiteit
en ego (actief luisteren)

Rouwproces mbt. eigen
mogelijkheden (verlies
van regie over eigen
leven)

Prikkelbaar en gespannen

Veiligheid bieden

Ontkennen, goedpraten of

Activiteiten, dagelijks leven

anderen verwijten
Depressief gedrag
Onzekerheid
Twijfel aan eigen kunnen
Facade gedrag
Geen ziekte-inzicht
Doelloos rondhangen

begeleiden
Vast dagschema
Vermijden van situaties waarin hij
faalt, tekortschiet
Psycho sociale hulp
Huishoudelijke activiteiten
Veel verbale communicatie

Angst (wat gaat de
toekomst brengen)

15:23
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Het verdwaalde ik:identiteitsverwarring
Beleving

Kenmerken

Interventies

Groeiend
angstverlies,
paniek en
ontreddering

Groeiende cognitieve disfuncties

Houvast geven, behoudt van

Verdwalen in de omgeving en eigen

levensgeschiedenis
Abstract denken onmogelijk
Wie ben ik, waar ben ik

waardigheid
Verzorgen, begrenzen,
structuur geven
Wereld overzichtelijk maken

Controleverlies

Verzamelzucht

Veiligheid verzekeren

Verlatingsangst

Wereld wordt steeds kleiner

Beschermen, niet

Loop- en dwaalgedrag, rommelen

overbeschermen
Tot rust brengen
Relaxatie, laten genieten
Inspelen op het moment
Affectieve omgang: de knuffel,
snoezelen
Inleven/valideren

Wisselende
stemmingen

Alles verhuizen (eigen overzicht)

Handelingen herhalen
Op zoek en op weg naar huis
Chaostische wereld
Directe actie: vloeken, lachen)

15:23
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Het verzonken ik: identiteitsverlies
Beleving

Kenmerken

Interventies

Eigen wereld:
inwendig isolement

Totaal inzichzelf gekeerd

Relaxerende, pijnstillende
comfortzorg en begeleiding
Passiviteiten dagelijks leven

Klanken of stilte
Adl-afhankelijk
Incontinentie

Sociaal isolement
Afgesloten van de
omgeving

15:23

Primitieve repeteer-bewegingen tot Gedoseerde sensorische en

roerloosheid
Zoeken geen contact meer
Kijken dromerig door je heen
Fœtus-houding
In laatste perioden: vegatatief leven
Reflexmatige reacties

motorische prikkels
Invulling primitieve basale
behoeften: eten, drinken, rust en
warmte, verplaatsen
Tedere bejegening, zintuigen
Tasten, aanraen, knuffelen
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Aftakeling of kracht van expressie ??
Kwetsbaar maar op de eerste plaats ‘mens’,
Een reeks
zelfportretten van
William Utermohlen
Van gezond naar
diep verzonken in
het dementieproces

Hoe kijk jij hiernaar:
“aftakeling”
of
“de kracht van expressie?”
19:32

Dementie is niet enkel aftakeling !!!
Ons grootste angst is onszelf te verliezen:
we maken een identiteitscrisis door.
Maar we kunnen een nieuwe identiteit
vinden als emotionele wezen. We
kunnen knuffelen, we kunnen onze
angsten en onze pijn meer vrijelijk laten
gaan, zonder enige rationele of sociale
remming. In die zin maken wij een reis
van cognitie naar emotionele leven. Het
is een ontdekkingstocht naar wie ik
werkelijk ben: los van alle maskers. Is
het normale leven dikwijls geen facade:
we presenteren ons aan de wereld.
19:32

… de toekomst ??
Eénmaal aangetast en/of afgestorven weefsel kan in
prinicipe niet meer functioneren
Medicamenteuze behandeling
 Groeiend inzicht in oorzaken en hun onderlinge relatie
 Symptomatische medicatie voorhanden, doch slechts beperkt

heilzaam (cognitie, gedragsproblematiek, …)


tekort van neurotransmitter acetylcholine (stof die van belang is bij
prikkeloverdracht tss hersengebieden) Medicatie voor verhoging v.
acetylcholinespiegel (rivastigmine, galantamine, donepezil-aricept)

 Psychosociale interventies en omgangsvormen
 In de verre toekomst: stamceltherapie??

15:23
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Medicatie in
ontwikkeling
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