
beter niet beroepen op het argument dat zij met
fixeren het risico op valpartijen terugdringen.

Dit onderzoek laat verder overtuigend zien hoe
belangrijk permanente educatie is om onnodig
gebruik van mobiliteitbeperkende maatregelen
te verminderen. Met periodieke bijscholing die
per maand van een verzorgende niet veel meer
dan een uur tijd vergde (een half uur voor het
bekijken van een videoband en een half uur
groepsdiscussie), kon al 35% reductie van beper-
kende maatregelen worden bereikt. Meer uitge-
breide interventies, die aan bijscholing de moge-
lijkheid van consultatie (door psycholoog of psy-
chiater) toevoegden, bereikten (in ander onder-
zoek) een reductie van 50%. Er valt met een
goede ondersteuning van verzorgenden dus veel
te winnen voor een betere kwaliteit van de zorg-
verlening in verpleeghuizen en kleinschalige
woonvoorzieningen voor mensen met dementie.

H. Diesfeldt

Boekbespreking

C. Jonker, J.P.J. Slaets, F.R.J. Verhey,
Handboek dementie, Bohn Stafleu van
Loghum, Houten, 2009, ISBN
9789031362288.

Gedurende de laatste twee decennia veranderde
de diagnostische en therapeutische aanpak van
dementie grondig. In dit nieuwe handboek wor-
den de meest recente inzichten hieromtrent
overzichtelijk geschetst, waar onder redactie van
de drie bovenvermelde redacteurs verschillende
Nederlandse en Vlaamse experts bijdragen tot de
brede inhoud. Elk hoofdstuk wordt hierbij voor-
afgegaan door een vlotte samenvatting van de
belangrijkste kernpunten. Na een eerste inlei-
dend deel waarin algemene beschouwingen over
dementie, de evolutie van de kijk op dementie en
epidemiologie beschreven worden, wordt in het
tweede deel van het boek specifiek ingegaan op
de diagnostiek en differentiële diagnostiek van
dementie, met meer specifiek de bespreking van
onder andere de waarde van beeldvormend on-
derzoek van de hersenen en neuropsychologi-
sche diagnostiek. Op het einde van dit tweede
deel worden de meeste gebruikte meetinstru-
menten en hun belang kort besproken. Erg han-
dig hierbij is dat vele instrumenten in bijlage
ook raadpleegbaar zijn. In het derde deel worden
praktische beleidsaspecten zoals zorg(planning),
behandeling van dementie in al zijn facetten en
de farmacotherapeutische behandeling van ge-
dragsstoornissen toegelicht. Naast theoretische
beschouwingen over de evolutie van geheugen-
poliklinieken in Nederland, zijn de hoofdstuk-
ken over juridische en ethische aspecten belang-
rijke toevoegingen. Tenslotte wordt in het vierde

en laatste deel een handig en bruikbaar overzicht
van de diverse nosologische ziekte-entiteiten
geschetst. De hoofdstukken in dit laatste deel
worden ingeleid aan de hand van casuïstiek en
zijn verder overzichtelijk opgebouwd met be-
spreking van symptomatologie, de courant ge-
bruikte ziektecriteria en aanvullende onderzoe-
ken, naast ook een overzicht over recente inzich-
ten betreffende biomerkers, ziektepathogenese
en neuropathologie waar toepasselijk.

De meeste hoofdstukken zijn zeer vlot geschre-
ven en de zoekindex maakt dat specifieke tref-
woorden gemakkelijk terug te vinden zijn. Het
is zowel geschreven voor een Nederlands als een
Vlaams publiek, hoewel bepaalde hoofdstukken,
zoals juridische aspecten, voornamelijk vanuit
een Nederlands perspectief geschreven werden,
gebaseerd op wetgeving zoals deze in Nederland
van toepassing is. Als toevoeging zou een uit-
breiding over de rijvaardigheid van de demente
patiënt nuttig geweest zijn.

Samengevat is dit een pragmatisch Nederlands-
talig handboek over dementie dat gemakkelijk
te raadplegen valt. In die zin mag dit boek niet
ontbreken in de lijst van elke medisch-
professionele zorgverlener die patiënten met
dementie behandeld, maar is ook sterk aan te
bevelen voor studenten, artsen in opleiding of
huisartsen als standaard naslagwerk.

Prof. Dr. Jos Tournoy, Geriater, Geheugen-
kliniek, Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Ieke Winkens, Mental slowness after stroke,
assesment and treatment, Academisch
Proefschrift. Maastricht, 2009. ISBN
978-90-75579-37-6

Cognitieve stoornissen na een beroerte komen
vaak voor. Over één van de meest voorkomende,
namelijk mentale traagheid, gaat het proef-
schrift van Ieke Winkens.

Vaak wordt mentale traagheid gemeten met
standaard neuropsychologische tests die de snel-
heid van informatieverwerking meten. Echter
voor de patiënt is vooral het effect van de traag-
heid op het dagelijks functioneren van belang.
In dit proefschrift wordt een poging gedaan om
juist de ervaren gevolgen voor de patiënt en
diens mantelzorger te onderzoeken. Wat bete-
kent de traagheid voor het dagelijks functione-
ren. Uit deze studie komt naar voren dat patiën-
ten op veel gebieden last hebben van trage infor-
matieverwerking en dat dit niet alleen leidt tot
vertraagd cognitief functioneren, maar ook tot
fysieke klachten (vermoeidheid en hoofdpijn) en
tot emotionele klachten (agitatie en depressie).

Er worden in dit proefschrift twee nieuwe in-
strumenten ontwikkeld om het effect te meten
van compensatie strategieën die kunnen worden
ingezet om beter om te kunnen gaan met de ge-
volgen van mentale traagheid. Eén van deze
meetinstrumenten is de Mental Slowness Obser-
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vation test, deze bestaat uit een aantal observa-
ties gericht op alledaagse taken. Het tweede in-
strument is de Mental Slowness Questionaire,
dit is een vragenlijst die ingaat op de mogelijke
gevolgen die de patiënt ervaart door de traag-
heid. Deze beide instrumenten werden getest en
gevalideerd in een groep van 37 CVA-patiënten
en bleken praktisch en bruikbaar in de
revalidatiesetting.

Het tweede deel van de studie gaat over het toe-
passen van een cognitieve strategie training, de
Time Pressure Management Training. Deze is
eerder ontwikkeld door Fassoti et al. (2002) voor
patiënten met traumatisch hersenletsel. Deze
compensatietraining is erop gericht om te leren
omgaan met de traagheid, en niet zozeer om de
processen van verwerking van informatie te ver-
beteren. De strategie training wordt duidelijk
uitgelegd in het proefschrift. De training duurde
8 tot 10 uur in de TPM groep en 9 uur in de con-
trole groep. En besloeg 8 weken. Deze training
werd gegeven aan 20 CVA patiënten en werd ver-
geleken met 17 controles. Uit deze studie bleek
dat bij de patiënten die deze training kregen er
geen significante verbetering optrad in het aan-
tal klachten op de Mental Slowness Questio-
naire; er was wel een afname in de tijd die nodig
was om de Mental Slowness Observation Test uit
te voeren ten opzichte van de controle groep,
maar deze was niet significant. Na drie maanden
echter was er wel een significante verbetering te
zien van snelheid van de Mental Slowness Obser-
vation Test, wat aangeeft dat op de lange termijn
de effecten van de TPM nog meetbaar zijn en
zelfs versterkt aanwezig.

Of deze training en deze meetinstrumenten
bruikbaar is in de groep oudere CVA patiënten is
nog onduidelijk. De gemiddelde leeftijd van de
groep onderzochte revalidanten was rond de 50
jaar, en zij waren allemaal ADL onafhankelijk
(Bartelscore gem 19,7). Het zou interessant zijn
om bij de revalidanten die naar huis of verzor-
gingshuis worden ontslagen, en dus ook veel in
aanraking komen met dagelijkse taken waarbij
de mentale traagheid een probleem kan vormen,
deze strategie training te onderzoeken.

Verder is het natuurlijk belangrijk om de
follow-up periode te verlengen, om te zien of de
effecten van deze relatief korte behandeling blij-
vend aanwezig zijn. Het zal dan ongetwijfeld de
kwaliteit van leven van de patiënt en diens man-
telzorger verbeteren.

Dr. Ellen Vreeburg, specialist ouderen-
geneeskunde, Vivium, Naarden

Signalementen

Beeldvorming van Alzheimerpathologie in
vivo

Tot nu toe konden de mate van eiwitstapeling en
neurofibrillaire tangles in de hersenen van Al-
zheimerpatiënten pas na overlijden worden on-
derzocht. Recent zijn echter radioactieve stoffen
ontwikkeld die gevoelig zijn voor deze patholo-
gische eiwitophopingen in de hersenen en kun-
nen worden gebruikt bij een zogenaamde Posi-
tron Emissie Tomografie (PET) scan. Uit het on-
derzoek van neuroloog in opleiding Nelleke Tol-
boom, 30 jr, blijkt dat de stof [11C]PIB het meest
geschikt is als hulpmiddel bij de diagnostiek van
AD en dat [18F]FDDNP] de ernst van de ziekte
zou kunnen weerspiegelen. Het al tijdens het
leven kwantificeren van de kenmerkende Alzhei-
merpathologie zou meer inzicht kunnen geven
in het ontstaan en verloop van de stapeling.
Daarnaast zou het kunnen dienen als hulpmid-
del bij het stellen van een vroege diagnose in het
stadium dat mensen nog alleen milde geheugen-
klachten hebben. Het levert ook mogelijkheden
om eerder te starten met eventuele medicatie,
die waarschijnlijk vooral effectief is wanneer de
hersenen nog niet te veel zijn beschadigd. Proef-
schrift Imaging Alzheimer’s disease pathology in vivo:
towards an early diagnosis, Vrije Universiteit Am-
sterdam, 12 februari 2010, 186 p, ISBN 978 94
9058 802 1. Promotores waren prof.dr. Ph. Schel-
tens en prof.dr. A.A. Lammertsma.

Preventie van angst en depressie bij
ouderen succesvol

Uit het promotieonderzoek van klinisch psycho-
loog Nelleke van ’t Veer-Tazelaar blijkt dat het risico
op een depressie en/of angststoornis kan worden
gehalveerd bij 75+ ouderen wanneer zij bij sub-
klinische klachten deelnemen aan een preventie-
programma. De toegepaste stapsgewijze zorg
benadering werkt beter dan gangbare
huisartsenzorg, is (kosten)effectief en de effecten
lijken ook op langere termijn aan te houden. De
interventie verloopt als volgt:

Stap 1: Drie maanden watchful waiting, want
milde klachten kunnen ook vanzelf overgaan.

Stap 2: Bibliotherapie: informatie en begelei-
ding via een speciaal ontwikkelde folder en een
zelfhulpcursus gericht op het omgaan met
depressie- en angstklachten.

Stap 3: Problem Solving Treatment, PST, een
korte cognitieve gedragstherapie door een speci-
aal getrainde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkun-
dige.

Stap 4: Een advies om de wenselijkheid van an-
tidepressiva of angstmedicatie te bespreken met
de huisarts.
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