
Lezing
Neuroloog dr. Jeroen de
Vries en internist ouderen-
geneeskunde dr. Elske
Marije Abma houden
dinsdag in het UMCG een
lezing over dementie. De
zaal iS reeds volgeboekt.

Dit is de vijfde, tevens
voorlaatste aflevering van
de voorjaarsreeks van de
Medische Publieksacade-
mie. Volgende week ver-
schijnt in de zaterdagbijla•
ge WKND in deze serie het
slotartikel, over hersenin-
farcten en hersenbloedin-
gen (7 april). Voor de
bijbehorende lezing zijn
geen entreekaarten meer

beschikbaar. UMCG maakt
van de lezingen een vide-
oregistratie die later is te

zien via het UMCG-kanaal
op YouTube. Zie ook:
www.medischepublieks
academie. umcg. nl.
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Vervolgens kan er een scan van de herse•

ementie komt met dilemma's.
Ben ik gewoon wat vergeetachtig
of is het serieus dementie? Wat is

er eigenlijk met mij aan de hand. of met mijn
partner? Hoe moet het nu verder? Hoelang
kunnen we nog zelfstandig blijven wonen?
Kan ik nog wel voor mijn demente partner
blijven zorgen? Wil ik nog wel leven als ik
eigenlijk niet meer bij ben?

Om met het eerste te beginnen: een goede
diagnose is lastiger dan het lijkt. „De begin-
vraag is vrij eenvoudig". zegt internist oude-
rengeneeskunde Elske Marije Abma. „We
vragen gewoon of iemand vergeetachtig is
en moeite heeft met veranderingen". voegt
neuroloog Jeroen de Vries toe. Maar wat
precies de diagnose moet zijn en hoe de
klachten zich zullen ontwikkelen is ingewik-
keld. Abma: „Vaak is er geheugenverlies.
Maar soms zijn er vooral dingen lastiger
geworden zoals het vinden van woorden of
het plannen van de dag. Het is niet altijd een
stoornis. Soms is iemand gewoon vergeet-
achtig. We besteden veel aandacht aan het
aantonen van afwijkende hersenfuncties."

Een hersenscan biedt niet altijd uitsluitsel.
Iemand die duidelijk de vergeetachtigheid
heeft die hoort bij alzheimer, kan een nor-
male scan hebben. „ Anderzijds zijn soms op
scans afwijkingen te zien terwijl bij geheu-
gentesten alles in orde lijkt." Dat komt. legt
De Vries uit, doordat de hersenen een enor-
me reservecapaciteit hebben. Bij sommige
mensen wordt het verlies van bepaalde her-
senfuncties opgevangen door andere hersen-
delen. „Bij een ander lukt dat blijkbaar niet.
Dat kunnen we moeilijk voorspellen."

BLOEDTEST

Het stellen van de diagnose dementie doen
artsen door een combinatie van onderzoe-
ken. vooral met het stellen van vragen en het
doen van testen. Het is eerst zaak uit te slui-
ten dat er iets anders dan dementie aan de
hand is. Zo wordt er in het ziekenhuis door-
gaans een bloedtest gedaan om te zien of de
patiënt geen vitaminetekort heeft of bijvoor-
beeld een slecht werkende schildklier. Soms
wordt er ook onderzoek naar hersenvocht
gedaan middels een ruggenprik. een zogehe-
ten lumbaalpunctie. Daarmee is te zien of
iemand multiple sclerose, hersenvliesontste-
king of iets anders heeft.

RIMPELLOOS EITJE

nen gemaakt worden, zoals een MRI•scan,

CT-scan of PET-scan. Daaruit kan bijvoor•

beeld blijken dat iets zeldzaams aan de hand

is. zoals een hersentumor. Met de scans is

ook beter te zien welke delen van de herse-

nen gekrompen zijn. Dat kan een aanwijzing

zijn voor een bepaalde ziekte. Alleen in het

UMCG en in het VuMC in Amsterdam is een

bijzondere PET-scan mogelijk waarbij met

contrastvloeistof zichtbaar wordt dat een
ziekmakend eiwit in de hersenen zit. Maar Vloedgolf
dan nog „Het aantonen van het eiwit is van dementen
niet gelijk aan het hebben van dementie. 20
tot 30 procent van de mensen met geheu- blijft uit
genverlies waarbij het eiwit in de hersenen

Ruim 270.000 Nederlan-
voorkomt blijkt binnen vijf jaar toch geen
dementie te hebben." ders lijden aan dementie,

blijkt uit cijfers van Alzhei-Een diagnose is niet zaligmakend. „Er
mer Nederland. Met dewordt tegenwoordig veel gehamerd op het

belang van vroege diagnostiek. om mensen toename van het aantal

houvast te geven", zegt Abma. „Het is na- zeer oude ouderen stijgt

tuurlijk ook belangrijk om te weten wat er ook het aantal mensen rnet

precies aan de hand is. Het kan ook een dementie flink, zo is al

opluchting zijn. Maar er zijn nadelen: het jaren de verwachting.

schrikbeeld van dementie komt dichterbij Alzheimer Nederland re•

terwijl de patiënt eigenlijk nog lang niet erg kende vorig jaar nog op

ziek is. Soms is de diagnose zo hard dat alle meer dan een half miljoen
dementerenden In 2040.
In werkelijkheid lijkt het
met de toename van het
aantal patiënten mee te

Met de Medische
vallen. Er is wel een groei
maar de vloedgolf van

Publieksacademie
dementen blijft uit. Dat
heeft waarschiinliik te

brengen het Universi-
maken met een gemiddeld
genornen gezondere

tair Medisch Centrum
en de sterk verbeterde zorg
voor hart- vaatziekten.
Het dichtslibben van de

Groningen en Dagblad aderen VS een belangriike
oorzaak voor dementie.

van het Noorden we- Mensen leven naar gezon-

tenschappelijke medi-
dere maatstaven; ze stop.
pen vaker met roken, letten

sche kennis naar een beter op hun eetgewoontes
en bewewn meer. „De

breed publiek. Dinsdag de huidige 60-jarige, is
nieuwe generatie ouderen.

is de lezing over gezondheid", zegt neuro-

dementie.
loog Jeroen de Vries.

VERGEETACHTIG

OF ECHT DEMENT?

vreugde uit iemands leven verdwijnt,"
Een praktisch probleem waar veel ouderen

tegenaan lopen na een diagnose is de vraag
of ze nog kunnen autorijden. „Dat is voor

veel mensen heel erg belangrijk. Bij een
diagnose dementie is autorijden niet meer
toegestaan. of ie moet een riitest doen. Zo'n
test kost vrij veel geld." In het UMCG is een
riisimulator waarin patiënten met beginnen-

de dementie kunnen kijken hoe hun vaardig-

heden zijn. „Dan zien we of het zinvol is zo'n

kostbare rijtest te laten doen."

DILEMMA

Zoals het verloop van de ziekte slecht te

voorspellen is. zo geldt dat ook voor de Iaat-

EIERHOOFD

ste fase. Daarbij speelt het dilemma van
euthanasie. Er zijn nogal wat mensen die
opkijken tegen de fase waarin ze dement
worden terwijl ze nog helemaal gezond zijn.
Ze willen niet eindigen als 'kasplantje', ze
laten [n een euthanasieverklaring vastleggen
dat ze ook euthanasie willen indien ze niet
meer wilsbekwaam zijn. —Dat kan ie nu wel
zeggen maar veel mensen verleggen hun
grens als het eenmaal zo ver is", merkt Ab-
ma. „Iemand die altijd heel actief in het
leven heeft gestaan. heeft vaak ook moeite
op zo'n moment het leven te laten beëindi-
gen. Wat is dan het juiste moment?"

Sommige mensen met dementie zijn best
vrolijk. misschien zelfs gelukkig. Artsen

zullen dan geen euthanasie toepassen. „Dat

geldt bijvoorbeeld ook voor de manier waarop

iemand leeft. Soms hoor ik van kinderen *mijn
vader heeft altijd gezegd dat hij nooit in een
verpleeghuis terecht wilde komen'. Maar als

het een keer zover is, merk ie dat iemand met
dementie juist kan opbloeien in een verpleeg-

huis omdat er een heldere structuur is, ze

mensen om zich heen hebben en er goed voor

ze wordt gezorgd. Moet je zo iemand koste wat

het kost willen thuishouden omdat-ie dat in

het verleden heeft aangegeven?"
Dat neemt niet weg dat er een categorie

patiënten met dementie is voor wie euthana-

sie een uitweg biedt uit langdurig lijden. „Eu-

thanasie bij dementie ligt heel genuanceerd."

STRAK WIT El TIC EEN EITJE
De Amerikaanse dokter Nicholas Perricone zegt dat je
rimpels niet alleen aan de buitenkant moet aanpakken,
maar ook vooral door verbeterd voedingspatroon.
Perricone ontdekte dat het zachte deel tussen eierschaal
en eiwit een positieve uitwerking heeft op rimpels en
huidverslapping. Hij stopte het in zijn crème OVM,
waarvan de naam Is afgeleid van het Latijnse woord
voor ei: ovum. Prijs: 59 euro (à 59 ml). Zie ook;
www.perriconemd.corn; www.babassu.nl.

Het zijn de dagen dat we ons lekker vol stoppen met
eieren. Rond Pasen schijnen we per persoon gemiddeld
47 chocolade•eitjes te eten, en in totaal niet minder dan'
35 miljoen gewone kippeneieren. Een geheel ander ei
komen we tegen in de beauty.industrie. Chanel heeft La
Crème Main in haar assortiment. Deze verzorgende
handcrème zit in een strak wit ei dat lekker in de hand
ligt en makkelijk In elke tas past. Prijs: 49 euro (à 50
ml). Ze ook: www.chanel.com.

LA CRO.«

CHANEL

Veel beautytrends waaien over uit Zuid-Korea.

Denk aan de sheetmaskers die je nu vindt bij elke

drogist of parfumerie. Koreaanse producten voor

volwassenen zijn vaak verpakt als beertjes, me-

loenen of als eieren. Dit realistisch uitziende ei eg pcre

van Tonymoly — een van de populairste Koreaanse

merken — bevat een masker dat vuil, overtollig talg

en mee.eters opruimt. Prijs: 16,99 euro.

Zie ook: www.tony.moly.eu/nl,
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Eieren komen nogal eens voor als ingrediënt in beautypro-

ducten. Wie op zoek gaat naar grootmoeders tips vindt

uiteenlopende aanbevelingen om het haar te wassen met

eigeel. De lecithine in de eidooier maakt het haar glanzen-

der. Minder gedoe in de badkamer is een kant-en-klare

shampoo als de variant ei•cognac van Guhl, die toch oog

een gevoel geen van zonde! De haarzeep heeft een sterk

reinigende werking en geeft futlws haar meer pit. Prijs:

6,99 euro (à 250 ml). Zie ook: www.guhl.com.
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