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DWO, feburari 2023.
 
Beste lezer,
 
Hierbij Nieuwsbrief 103 met ook deze keer weer veel nieuws.
 
We hebben weer veel berichten voor u verzameld en hopen
u weer te informeren wat er zoal in de media wordt
geschren over Alzheimer en natuurlijk ook weer informatie
uit onze eigen afdeling met de maandelijks activiteiten
 
Veel leesplezier met onze  Nieuwsbrief 103
Als u wat te melden heeft wat belangrijk is voor onze
doelgroep, u weet ons mailadres: 
 
DWO@Alzheimervrijwilligers.nl
 
Jacques van den Berg
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Vernieuwde website.
 
Het was al lang een wens van ons om de website van
Alzheimer Nederland  te vernieuwen maar met 48 regionale
afdelingen zijn er ook 48 wensen en dan wil Landelijk
natuurlijk ook zijn eigen uitstraling behouden.
 
Wat de ene afdeling interessant vindt is juist voor de andere
afdeling niet relevant.
 
Wij wilden altjd al graag onze "eigen" nieuwtjes bovenaan
hebben en het algemene nieuws meer naar onderen of op
een andere pagina. In februari a.s. zal de vernieuwde
webside de lucht ingaan.
 
U moet in februari maar een kijkje nemen op:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/delft-westland-
oostland
 
Heeft u ook wel eens op de onderstaande site gekeken:
Dementiewijzer Delft – Een website om niet te vergeten
https://dementiewijzerdelft.

dementiewijzerDelft

QR code website DWO
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12 VRAGEN AAN DE
SPECIALIST
OUDERENGENEESKUNDE.
 
Dr. Gert-Jan van der Putten, specialist
ouderengeneeskunde beantwoord 12 vragen over
mondgezondheid bij ouderen.
 
Wat is het verschil tussen een specialist
ouderengeneeskunde en een geriater?
 
Gert-Jan; ‘Een specialist ouderengeneeskunde (S.O.) werkt
voornamelijk in verpleeghuizen maar werkt steeds vaker in
ziekenhuizen en samen met huisartsen in de eerstelijnszorg.
De S.O. van nu is de vroegere verpleeghuisarts. Die naam
paste niet meer omdat ook de ouderenzorg is veranderd.
Door politieke keuzes moeten ouderen langer thuis blijven
wonen. Daarnaast zijn de verzorgingshuizen verdwenen en
neemt zowel het aantal als het aandeel ouderen in onze
samenleving toe. Met het stijgen van de leeftijd neemt ook
de kans op het krijgen van 1 of meerdere chronische ziekten
toe. Dit heeft allemaal als gevolg dat ook de druk op de
ziekenhuiszorg, de huisartsenzorg, thuiszorg en de
mantelzorg aan het toenemen is. Dit terwijl het aantal
mensen wat deze zorg zou moeten leveren, aan het
afnemen is. Als een van de oplossingen van dit probleem
zien we dat de laatste jaren dat de zorg voor kwetsbare
zorgafhankelijke ouderen op verschillende plekken kan
worden gegeven. Zo zijn er Eerste Lijns Verblijfplaatsen (ELV)
gecreëerd en komen er steeds meer particuliere
kleinschalige woonvormen waarbij de huisarts de
hoofdbehandelaar is en de S.O. is de medebehandelaar met
specifieke kennis.
 
Een klinisch geriater, kortwerg geriater genoemd, werkt
voornamelijk in het ziekenhuis. Een geriater is een internist
gespecialiseerd in de klinische zorg voor de oudere mens. In
de meeste ziekenhuizen zijn er inmiddels speciale afdelingen
geriatrie waar de geriater de hoofdbehandelaar is. Omdat in
het ziekenhuis ook op andere afdelingen veel ouderen
verblijven, wordt een geriater in het ziekenhuis door andere
medische specialisten in consult gevraagd. Verder heeft een
geriater in een ziekenhuis een eigen polikliniek zoals een
geheugen- of valpolikiniek. Omdat de geriater in het
ziekenhuis werkt kan hij / zij gebruik maken van alle
faciliteiten die een ziekenhuis kan bieden, zoals scans,
rontgendiagnosiek, laboratorium onderzoek e.t.c. Over deze
faciliteiten beschikt een SO niet. Om kort te zeggen, de
geriater is een specialist voor ouderen die voornamelijk in
het ziekenhuis werkt en de SO is een specialist voor ouderen
die voornamelijk buiten het ziekenhuis werkt. Een SO en
klinisch geriater werken daarom veel samen. De
overeenkomst tussen een geriater en een SO is dat zij beide
in multidisciplinaire teams werken.  

 
Is mondgezondheid een aandachtspunt in de
ouderengeneeskunde?
Gert-Jan; ‘Dat zou het moeten zijn!’ Immers, een goede
mondgezondheid is van belang voor het behoud van een
goede algemene gezondheid en welzijn. Er is inmiddels veel
onderzoek wat aantoont dat er een wederzijdse relatie is
tussen de mond- en algemene gezondheid. Het hangt wel
van de arts af of er veel of minder aandacht voor is. Niet
iedere arts heeft kennis over het belang van een goede
mondgezondheid, daarnaast hebben wij artsen nooit
geleerd goed in de mond van onze patienten te kijken.
Problemen in de mond zijn vaak niet meteen zichtbaar en
worden ook niet altijd direct opgemerkt. Een wond op een
been bijvoorbeeld, valt wel snel op. Toch is een ontsteking in
de mond ook een wond die zorg behoeft en gevolgen heeft
voor de gezondheid, het dagelijks leven en welzijn van de
patiënt.
 
Is het nog wel nodig om op latere leeftijd naar de
tandarts te gaan?
Gert-Jan; ‘Natuurlijk! En zeker als je kwetsbaarder en
zorgafhankelijker wordt is het belangrijk om de
mondgezondheid goed in de gaten te houden. Er ontstaan in
de loop van tijd tijdens het ouder worden veranderingen in
het gebit b.v. teruggetrokken tandvlees met meer kans op
wortelcariës, en ook smaakverandering waardoor zoet
voedsel (suikers en koolhydraten) aantrekkelijker wordt of
(m.n. bij vrouwen met een hoge leeftijd en medicatie
gebruik) vermindering van speekselproductie die gevolgen
kunnen hebben op de conditie van de mond en gebit. Het
kan zelfs verstandig zijn om vaker de tandarts of
mondhygiënist te bezoeken wanneer de dagelijkse
mondhygiëne moeilijker wordt en eetgewoonten veranderen
zoals bij b.v. dementie, een (chronische)ziekte of
medicijngebruik waarbij meer risico is op problemen in de
mond. Ben je een gezonde 80-plusser en gebruik je geen
medicatie ook dan is extra controle belangrijk omdat in het
langzame proces van veroudering de speekselproductie
minder wordt met meer risico om mondproblemen’.
 
En hoe zit dat met een prothese/kunstgebit? Moet je ook
met een kunstgebit ook elke half jaar naar de tandarts?
Gert-jan; ‘Wanneer je een (gedeeltelijke) prothese of
kunstgebit hebt is een jaarlijkse controle belangrijk om te
kijken of de prothese nog goed past, je nog goed kan
kauwen met de prothese en of het kaakbot en tandvlees in
goede conditie zijn. Bij een klikgebit is de controle op de
implantaten belangrijk om een peri-implantitis
(tandvleesontstekingen rondom het implantaat) te
voorkomen. Ook hier geldt dat bij zorgafhankelijkheid of
aanwezigheid van medische aandoeningen  extra controle
verstandig kan zijn.
 
Mensen die erg ziek zijn of dementie hebben kunnen het
tandenpoetsen weigeren of om hierbij geholpen te worden.
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Ziet u daar gevolgen van?
Gert-Jan; ‘Zeker! En dan gaat het hard! Wanneer men
mondzorg weigert of ‘afweergedrag’ vertoont dan is het
verstandig om te proberen de reden ervan te achterhalen.
Wil iemand het persé zelf blijven doen omdat hulp
accepteren nog moeilijk is? Begrijpt iemand het niet wat de
bedoeling is als jij een tandenborstel aanreikt? Wil iemand
gewoon niet dat je je ermee bemoeit of heeft iemand pijn in
de mond? Wanneer je de reden weet dan kan je daarin
meebewegen en creatief meedenken hoe je deze persoon
kan benaderen zodat de mondzorg toch gegeven kan
worden’.
 
Gert-jan vult aan; ‘Belangrijk is ook om te weten wat de wens
is van de patiënt. Is mondzorg meegenomen in een gesprek
tussen arts en patiënt in het begin van het ziekteproces, kort
na de diagnose: Wat wil je zelf? Hoe belangrijk is
mondgezondheid voor je? Is het hebben van een frisse adem
belangrijk voor je of wil je, met hulp er verzorgd uit blijven
zien?’
 
Pijnklachten kunnen onrust en angst bij mensen met
dementie geven, herkent u dit en hoe komt dat?
Gert-Jan; ‘Dat herken ik zeker. Met name bij mensen met
dementie is het lastig te herkennen. Mensen met dementie
kunnen pijn vaak niet duidelijk meer aangeven. Dan is het
aan de verzorger om goed te observeren en signalen (non-
verbaal) te herkennen. Zoals onrustig gedrag, agitatie,
afweren van hulp, gezichtsuitdrukking, een hand op het
gezicht houden of niet willen eten kunnen een allemaal een
signaal zijn van pijn in de mond. Kijk dan ook eens in de
mond!’
 
Hoe belangrijk is het om mondproblemen te verzorgen?
Gert-Jan; ‘Een wond zichtbaar op het lichaam zoals een wond
op het been en een onzichtbare wond als een wond in de
mond vragen beide wondverzorging. De wondzorg vraagt
eenzelfde benadering. Een zichtbare wond is duidelijk en
deze wil men goed verzorgen om snel te genezen. Een
onzichtbare wond in de mond kan ontstaan door afbreken
van een tand of kies die scherp is en kan snijden in de wang.
Bloedend tandvlees (gingivitis) of kaakbotontsteking
(parodontitis) is ook een wond met een meestal onverwacht
groot oppervlak in de mond. Deze onzichtbare wond in de
mond behoeft dus dezelfde zorg als een wond op het been.
Het is wel lastiger om een wond in de mond te verzorgen en
zeker bij iemand die dat liever niet wil. Goed om in je
achterhoofd te houden waarom mondgezondheid zo
belangrijk; Pijn in de mond is niet fijn, eten wordt een
probleem en door slechte mondgezondheid kunnen
kwetsbare ouderen vervroegd komen te overlijden’.
 
Hoe kan een mantelzorger of zorgverlener ondersteunen
bij mondhygiëne?
Gert-Jan; ‘Dat hangt van de patiënt af. Neem het in ieder
geval niet te snel over, denk aan de waardigheid van de

persoon. En lukt het een keer niet, probeer het later nog
eens. En zoek naar een manier om aan te sluiten bij de
patiënt. Een muziekje of samen zingen bijvoorbeeld kan
afleiden en de sfeer ontspannen. Vaste routines kunnen ook
helpen, men weet dan wat ze kunnen verwachten. Als het
niet lukt kan je het een familielid of mantelzorger vragen, dit
biedt de patiënt meer privacy en vertrouwdheid waardoor
het wellicht wel lukt.
 
Gert-Jan vertelt verder; ‘Uit eigen onderzoek blijkt dat
mensen waarbij je denkt dat die zelf nog veel kunnen de
mondgezondheid slechter is dan bij mensen waarbij alle
zorg is overgenomen. Een goede poetsobservatie is dus
altijd belangrijk!’
 
Ziet u tijdgebrek in de zorgverlening waardoor
mondhygiëne onder druk komt te staan? Ziet u daar
gevolgen van?
Gert-Jan; 'Vaak zie je in de zorg bij personeelsgebrek dat men
erg zijn best doet om de ‘zichtbare zorg’ te verlenen. De
mond bevat onzichtbaar vuil en wordt nog wel eens
overgeslagen.'
 
Er is steeds meer bekend over de relatie tussen
mondgezondheid en welvaartsziekten zoals diabetes, hart-
en vaatziekten, reuma en Alzheimer. Ziet u deze relatie in de
praktijk ook?
 
Gert-Jan; ‘Welvaartsziekten zijn de gevolgen van de
ongezonde leefstijl gedurende het leven, eenmaal op leeftijd
is het voorkomen van welvaartsziekten dus niet meer
belangrijk. Functionaliteit, dat men goed kan eten en
waardigheid zijn dan de redenen om de mond goed te
verzorgen’.
 
Heeft u een advies om de mondzorg voor ouderen te
verbeteren?
Gert-jan; ‘Het zou de zorg ten goede komen als huisarts en
tandarts meer samen zouden werken. Een tandarts zou een
diagnose als dementie of diabetes moeten weten zodat hij
het behandelplan daarop kan aanpassen. Daarnaast ziet de
tandarts mensen vaak elk half jaar en kan signalen
opmerken dat er iets aan de hand kan zijn b.v. bij
veranderde mondhygiëne, verminderde mondgezondheid of
afspraken vergeten. Ook diabetes kan al in een vroeg
stadium al in de mond worden ontdekt. Bij samenwerking
tussen tandarts en huisarts samen met de patiënt kunnen
de zorgwensen voor de toekomst besproken worden, hoe
zou je willen dat de artsen jou begeleiden tijdens het
ziekteproces?
 
Heeft u een advies voor de bezoekers van Tandarts.nl?
Gert-Jan; ‘Blijf naar de tandarts en mondhygiënist gaan! Je
hele leven lang en ook als je ouder wordt. Ga als je ouder
wordt vaker voor een controle en ga vooral naar de
mondhygiënist om ellende te voorkomen.
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WMO indicatie
 
Senna Zorg heeft Ontmoetingscentrum Onderdak dat
ondersteuning biedt voor mensen met dementie of andere
(geheugen) problemen.
 
Vanaf 1 januari 2023 verandert de toegangsprocedure voor
nieuwe cliënten met een WMO-indicatie t/m 6 dagdelen per
week vanuit de H4 gemeenten (Rijswijk, Delft, Midden-
Delfland en Westland). In deze brief leest u wat deze
verandering betekent.
 
Wat houdt de verandering in?
De gemeente Westland, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland en
zorgorganisaties Florence, Pieter van Foreest en Senna Zorg
hebben de handen ineengeslagen om de toegang tot het
ontmoetingscentrum voor nieuwe cliënten makkelijker te
maken. Dit betekent dat toekomstige cliënten vanaf 1 januari
2023 geen WMO-indicatie meer nodig hebben om gebruik te
kunnen maken van het ontmoetingscentrum (als zij niet
meer ondersteuning nodig hebben dan 6 dagdelen per
week). De coördinator van de locatie beoordeelt samen met
cliënt, mantelzorger en verwijzer of het centrum passende
ondersteuning kan bieden. Voor sommige cliënten kan een
WLZ-indicatie noodzakelijk zijn. De coördinator in het
centrum kan hierin adviseren en ondersteunen.
 
Waarom wordt deze verandering ingevoerd?
De gang naar een ontmoetingscentrum kan een grote stap
zijn. Door de toegangsprocedure te vereenvoudigen hoeft de
nieuwe cliënt zijn/haar verhaal nog maar aan één organisatie
te vertellen. Dit geldt ook voor bestaande cliënten bij het
wijzigen van het aantal dagdelen.
 
Wat betekent deze verandering voor (toekomstige)
cliënten met een indicatie vanuit de WMO H4?
De huidige cliënten kunnen gewoon gebruik blijven maken
van het ontmoetingscentrum. Dit blijft ongewijzigd. Voor
cliënten die maximaal 6 dagdelen het ontmoetingscentrum
bezoeken op basis van de WMO H4 en waar geen WLZ-
indicatie voor nodig is, is vanaf 1 januari 2023 geen WMO-
indicatie meer nodig. Daarom beëindigt de gemeente deze
indicatie per 31 december 2022. Dit betekent dat er vanaf 1
januari 2023 geen eigen bijdrage meer betaald hoeft te
worden door deze cliënten. De gemeente geeft dit door aan
het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Let op: wanneer er gebruik gemaakt wordt van meer dan 6
dagdelen en/of er naast het ontmoetingscentrum ook nog
gebruik van andere WMO-voorzieningen wordt gemaakt
(zoals huishoudelijke hulp), blijft een eigen bijdrage voor de
WMO van toepassing.
 
Meer informatie of vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben, horen wij dit graag. U kunt contact

opnemen met onze collega’s van het ontmoetingscentrum
Onderdak of onze wijkverpleegkundigen. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar via 0174 – 441 527 of mail
naar contact@sennazorg.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Wendy van Staalduinen
 
Coördinator Ontmoetingscentrum Onderdak
 
Senna Zorg
Thuiszorg-OC Onderdak-Airbnb
Oudelandstraat 1B
2691 CB  ’s-Gravenzande
Tel Kantoor: 0174 441527
Tel OC: 0174 416656
Tel Mobiel: 06 14688068
oconderdak@sennazorg.nl
 
Bereikbaar op:
Maandag, dinsdag en vrijdag
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Crisis rond het
crisisbed
 
Er zijn maar liefst elf labels voor crisisbedden die de huisarts
in nood voor zijn patiënten nodig kan hebben.
 
“Er is geen touw aan vast te knopen, maar juist daarom vind
ik het belangrijk om zichtbaar te maken waar huisartsen met
hun ondersteuners tegenaan lopen”, schrijft Toosje
Valkenburg in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
 
Ontspoorde thuissituatie
Het gaat meestal om patiënten bij wie de thuissituatie
ontspoort. Vaak heeft de kwetsbare thuissituatie net te lang
geduurd en had hulp had eigenlijk gisteren ingezet moeten
worden. “Maar onder de mantra dat iedereen zo lang
mogelijk thuis wil wonen gaan we voorbij aan het feit dat de
kwetsbaarheid van mensen zo kan toenemen dat alleen
thuis wonen een volstrekte overvraging kan zijn. Het tekort
aan thuiszorg en het vaak lange wachten op een woonplek
van voorkeur doet de rest en voilà: een crisis is geboren.”
 
Zwervend door de straten
Valkenburg noemt in het NTvG het voorbeeld van ernstig
verwarde patiënte uit haar praktij, die met een gevorderde
dementie 5 dagen was verstoken van een crisisopname
omdat het juiste bed niet gevonden werd. “Dit betekende
een zwervende tachtiger door de straten, een even oude
echtgenoot die haar probeerde te volgen terwijl hij werd
uitgescholden en kinderen die vrij namen van hun werk. En
een dokter en een praktijkverpleegkundige die meerdere
dagdelen druk zijn geweest met het zoeken van een plek.”
Het alternatief is insturen naar de Spoedeisende hulp (SEH),
een wanhoopsactie waar de SEH zeker niet blij van wordt.
 
Het huisartsenbed als oplossing
Als de politiek wil dat wij bijdragen aan het langer thuis
houden van mensen, dat we proactief zorg plannen, dan kan
dat alleen bij de gratie van snel beschikbare crisiszorg, aldus
deze arts in het NTvG. “Daar is maar één nieuw label voor
nodig: het huisartsenbed. Zodat huisartsen iemand direct
kunnen laten opnemen voor een beperkte tijd om de crisis
te kalmeren en een vervolgplan te maken.”

Oma’s wil is wet, ook
als ze wilsonbekwaam
is
 
Hoor je straf te krijgen als je je wilsonbekwame moeder
onttrekt aan het toezicht van de curator of
verpleeginrichting?
 
Op deze vraag moet de wetgever met een antwoord komen,
schrijft de Amsterdamse advocaat Bernard Sprenger in de
Telegraaf. “Dit raakt een maatschappelijk probleem dat
steeds vaker voorkomt.”
 
Koste wat kost thuis blijven
De advocaat beschrijft de verwikkelingen rond een 89-jarige
vrouw, lijdend aan vasculaire dementie en door de rechter
wilsonbekwaam verklaard. “Oma wilde koste wat kost thuis
blijven wonen en daarom uit handen van die
verpleeginrichting blijven. Verplichte opname is vanwege
haar traumatisch oorlogsverleden een gevoelig onderwerp.
Haar zoon, die haar verzorgde, stelde daarom voor om een
paar dagen op de zorgboerderij van een goede vriend van
hen door te brengen in de hoop dat de verpleeginrichting
hen daar niet zou vinden.”
 
Gearresteerd
Daar valt opeens de politie binnen, aldus advocaat Sprenger
in de Telegraaf. “Oma wordt opgenomen in de
verpleeginrichting, haar zoon gearresteerd en vervolgd voor
wederrechtelijke vrijheidsberoving van oma.” Aangezien de
aangestelde curator oma juist in de verpleeginrichting wilde
hebben, handelde de zoon volgens het OM tegen oma’s wil.
 
Kijken naar de wil van de persoon
Hier maakte het Openbaar Ministerie volgens de advocaat
een misslag. “Bij vrijheidsberoving moet nog altijd worden
gekeken naar de wil van oma, ondanks die
wilsonbekwaamheid.” Zelfs bij verplichte zorg vanwege een
psychische aandoening kijkt men naar de wil van die
persoon.
 
Geen bewijs 
Nooit eerder werd aan de Nederlandse strafrechter de vraag
voorgelegd of oma’s wil in haar situatie ertoe doet, aldus mr.
Sprenger in de Telegraaf. “Het Gerechtshof Amsterdam
oordeelde uiteindelijk met mij dat er geen bewijs is dat oma
’tegen haar wil’ is meegenomen. Oma’s wil is dus nog altijd
leidend voor de vraag of zij vrijwillig met zoonlief meeging.
Anders gezegd: oma ’s wil is wet.”
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Dementiemonitor 2022
Regio Westland  
en Delfland

Gemiddeld besteedt  
men 35 uur per week  

aan mantelzorg 

51% voelt zich  
tamelijk, zeer zwaar  

of overbelast  

50% zorgt dag en nacht 
of dagelijks voor een 
naaste met dementie  

84% van de  
mantelzorgers  

krijgt hulp van de 
directe omgeving 
als zij daar om  

vragen   

25% krijgt  
ongevraagd  
hulp vanuit 
hun directe 
omgeving 

32% heeft minder 
sociale contacten 

dan voorheen   

Bij 25% is de 
kwaliteit van de 

sociale contacten 
verslechterd    

Belasting van mantelzorgers

Hulp en sociale leven

84% 25% 32% 25% 
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Verdeeldheid over
'doorbraak' in strijd
tegen alzheimer:
'Het is spectaculair' 
Door Leon Moleman

Zes minuten per dag intensief sporten kan alzheimer
mogelijk met tien jaar vertragen. Door nieuw
bloedonderzoek kunnen we de ziekte mogelijk veel sneller
opsporen. En in de Verenigde Staten is zelfs een
veelbelovend alzheimermedicijn goedgekeurd. De hoopvolle
berichten over de strijd tegen alzheimer volgen elkaar in rap
tempo op. Is het einde van de ziekte nabij?
 
"Ik ben enthousiast", zegt Dinant Bekkenkamp, teamleider
wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland, in
gesprek met NU.nl. "En met mij vele anderen. Het
vooruitzicht is positiever dan in de afgelopen twintig tot
dertig jaar."
 
Daar is Edo Richard, neuroloog bij het Radboudumc, het niet
helemaal mee eens. "Ik zie mezelf als een rasoptimist. Maar
als je mij vraagt of we in een stroomversnelling óf in een
patstelling zitten, zou ik kiezen voor dat laatste."
 
Zowel Bekkenkamp als Richard wil de verwachtingen voor
patiënten direct temperen. Elke maand verschijnen ruim
vijfhonderd wetenschappelijke publicaties over dementie,
waar alzheimer de meest voorkomende vorm van is.
Bekkenkamp noemt elk onderzoek een kleine stap.
Bovendien moet vervolgonderzoek de bevindingen
verifiëren. "En heel weinig van wat gepubliceerd wordt, is
uiteindelijk relevant voor de behandeling", voegt Richard toe.
 
Wat is de ziekte van Alzheimer?
De ziekte van Alzheimer is een hersenaandoening waarbij
geleidelijk steeds meer hersenweefsel verdwijnt. Dat leidt tot
het verlies van hersenfuncties.
Dit gebeurt doordat schadelijke eiwitten (amyloid) zich
ophopen in de zenuwcellen, die daardoor kapotgaan. Dat
gebeurt vaak het snelst in het gedeelte dat herinneringen
aanmaakt, waardoor het kortetermijngeheugen en later ook
het langetermijngeheugen verdwijnt.
Wetenschappers proberen medicijnen te ontwikkelen die de
schadelijke eiwitten kunnen aanpakken.
 
Vervolgonderzoek neemt jaren in beslag
Alzheimer doemt niet ineens op. Als een sluipmoordenaar
schakelt de ziekte één voor één belangrijke hersenfuncties
uit. Dat gebeurt over een periode die vaak jaren duurt.
Vanwege de aard van de ziekte kost vervolgonderzoek veel
tijd en geld.

 
"Voor zo'n onderzoek moeten duizend tot tweeduizend
mensen worden gevolgd, over een periode van bijvoorbeeld
vier jaar", zegt Bekkenkamp. "En dan kan je pas zien of de
groep die het medicijn ontving er écht beter voor staat dan
de groep die het placebo kreeg. Uiteindelijk duurt een
onderzoek zeker tien jaar."
 
Bekkenkamp begrijpt dat alle berichten hoopvol klinken voor
patiënten en familieleden, maar benadrukt dat zij er
praktisch gezien nog niets aan hebben. "Neem bijvoorbeeld
het bloedonderzoek. Dat je veel eerder kan aantonen dat
iemand aan alzheimer lijdt, is heel interessant en ontzettend
nodig. Maar het is pas echt bruikbaar als we een medicijn
hebben dat die eiwitten kan aanpakken. Alleen dan kan je
die mensen meer gezonde levensjaren beloven."
 
Richard is kritisch op veel onderzoeken naar alzheimer.
"Neem bijvoorbeeld het sportonderzoek. Het kan nooit met
zekerheid zeggen dat die mensen dankzij het sporten de
intreding van alzheimer hebben vertraagd. Het kan namelijk
ook zijn dat die mensen andere gezonde leefgewoontes
hebben."
 
Lecanemab bestempeld als doorbraak in strijd tegen
alzheimer
De afgelopen maanden was een onderzoek met medicijn
lecanemab hét gesprek van de dag in de strijd tegen
alzheimer. Het middel pakt amyloideiwitten aan en vertraagt
de achteruitgang bij patiënten. Toch stopt het de ziekte niet.
"Maar het geldt wetenschappelijk gezien als doorbraak,
omdat we voor het eerst hebben aangetoond dat een
middel écht kan ingrijpen in het ziekteproces", vindt
Bekkenkamp.
 
Richard is minder positief. Hij wijst op de logistieke
uitdagingen, mogelijke ernstige bijwerkingen als een
hersenbloeding of zwelling van hersenen en de kosten. "Er is
een minuscuul gezondheidseffect waargenomen. De patiënt
en mantelzorger merken het niet eens op."
 
"Daartegenover staan mogelijke bijwerkingen, een
kostenprijs van zo'n 25.000 dollar per jaar per patiënt én alle
veiligheidsmaatregelen die je moet treffen." Het medicijn
moet namelijk tweewekelijks per infuus worden ingebracht.
 
Ook heeft de neuroloog zijn vraagtekens bij het resultaat van
het onderzoek. "Het kan een toevalstreffer zijn. Dit vraagstuk
is al vaker onderzocht. Als je iets tien of twintig keer test, kan
je bij toeval iets vinden. Heel veel andere onderzoeken die
ook amyloideiwitten verwijderden, lieten geen verbeteringen
zien bij patiënten. Je moet die conclusies meewegen bij de
resultaten van dit onderzoek."
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Het Alzheimer café is bedoeld voor mensen die op een of
andere manier met dementie te maken hebben en voor
andere belangstellenden. Iedere derde maandag van de
maand is het café geopend en wordt een onderwerp
besproken, zoals ‘juridische aspecten bij dementie’ of
‘onbegrepen gedrag’.
 
Het bestuur van de foundation heeft met plezier de cheque
uitgereikt. Het doel was bij de kerstballenactie vorig jaar
aangedragen door een collega. Het is extra bijzonder om te
zien dat ook zij blij was dat de Westport Foundation deze
donatie kon verzorgen.
 
De donatie zal gebruikt gaan worden om bijzondere
deskundigen te kunnen uitnodigen om zo de kennis over
dementie te vergroten.

 
Lecanemab wordt de komende vier jaar verder getest. Bij
duizend tot tweeduizend patiënten wordt gemeten wat het
langdurig gebruik van het medicijn oplevert.
 
[Nieuw alzheimermedicijn goedgekeurd in VS, ondanks
twijfels over veiligheid]
 
Met medicijn neemt het aantal patiënten toe
Als er inderdaad een medicijn op de markt komt dat
alzheimer vertraagt, dan zal het aantal patiënten toenemen.
Door een medicijn zouden ze namelijk langer (en gezonder)
kunnen leven.
 
"We hopen dat het medicijn ervoor zorgt dat de ergste fasen
van de ziekte worden uitgesteld. En dat alzheimerpatiënten
dus overlijden wanneer ze nog lijden aan een lichtere vorm.
Mogelijk leidt het ook tot meer gezonde jaren vóórdat de
mildere fases beginnen, maar dat moet nog bewezen
worden", zegt Bekkenkamp.
 
In Nederland moeten patiënten langer wachten op
lecanemab. "Naar verwachting zal de producent dit voorjaar
een licentieaanvraag indienen, waarna de Europese
medicijnwaakhond zich erover zal buigen", weet
Bekkenkamp. "Als goedkeuring volgt, moeten Nederlandse
deskundigen nog met een oordeel komen én richtlijnen
ontwikkelen. Daardoor verwacht ik het niet vóór 2025."
 
Lecanemab is overigens niet het enige alzheimermedicijn dat
in ontwikkeling is. Volgens Bekkenkamp worden zo'n 120
middelen op patiënten getest. Zo'n vijf tot zeven daarvan zijn
in een vergevorderd stadium van onderzoek. "Maar heel veel
eerdere pogingen behaalden niet het gewenste resultaat."
 
Richard verwacht op de korte termijn nog geen doorbraak in
de strijd tegen alzheimer. "Ik wil niet alle hoop uit handen
slaan, maar ik wil ook zeker geen valse hoop wekken", zegt
hij. Volgens de neuroloog bieden onderzoeken naar
leefstijlbehandelingen op korte termijn een interessant
alternatief. "Die kan je overal toepassen.
Leefstijlbehandelingen hebben nauwelijks bijwerkingen en
kunnen ook andere ziektes voorkomen."
 
Bekkenkamp blijft positief in de zoektocht naar een medicijn.
"Dat er signalen zijn dat een medicijn kan werken en dat we
nu toch iets kunnen toen tegen dementie: dat hadden we
nog niet. Het is echt spectaculair."
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Kookt u mee? 
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Het Alzheimercafé is er voor mensen met dementie en hun naaste omgeving 
 

 

 

 

Dementie op jonge leeftijd 

 

 

 

Er is een informatiestand van Alzheimer Nederland aanwezig waar u 

met al uw vragen terecht kunt. 

  

Woensdag 6 februari 2023 
 

 

Locatie:       Inloop vanaf 19.00 uur 

De Leeuwerik,     Programma begint om 19.30 uur 

Leeuwerikstraat 2,     en eindigt om 21.00 uur 

2665 VG Bleiswijk.  

 
   

 
 
Voor meer informatie:   
Welzijn Lansingerland, Steunpunt Mantelzorg 
Telefoon: 010 – 522 55 45 
www.alzheimerdwo.nl 

Alzheimercafé 

Lansingerland 
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Het Alzheimercafé is er voor mensen met dementie en hun naaste omgeving 
 

 

 

Beslissen voor een ander 

 

 

 

 

 
 

Maandag 13 februari 2023 

 
 

 

Locatie:        Inloop vanaf 19.00 uur  

Open    Programma begin 19.30 uur 

Vesteplein 100      Sluiting 21.00 uur   
2611 WG  Delft          

  

Er is een gratis uitrijkaart voor de parkeergarage aanwezig. 

     
 
Voor meer informatie:   
Alzheimer Nederland, afdeling Delft-Westland-Oostland 
Telefoon: 06 – 41 86 06 77 (Angela van de Linden)      
www.alzheimerdwo.nl 

Alzheimercafé 

Delft 
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Het Alzheimertrefpunt is er voor mensen met dementie en hun naaste omgeving 
 

 

 

Welke financieel/juridische zaken moet 
ik regelen? 

 
Moeten we meer regelen dan een bankmachtiging? Moet ik een 

testament hebben? Wat als de mantelzorger iets overkomt? Wat is een 

levenstestament? Wat zijn uw ervaringen? 

In gesprek met een adviseur van Hereditas. 

 

 

Maandag 13 februari 2023 
 

 

Locatie:       Inloop vanaf 19.00 uur 

Huis van Rie       Programma begint om 19.30 uur 

Koningin Wilhelminastraat 5   en eindigt om 21.00 uur 

2631 CW  Nootdorp  

 

Telefoon: 06 – 20 20 31 11 

josita.woesthuis@swop.nl    

 
Voor meer informatie:   
Alzheimer Nederland, afdeling Delft-Westland-Oostland 
Telefoon: 06 – 20 20 31 11 
josita.woesthuis@swop.nl      

www.alzheimerdwo.nl 
 

 

Alzheimer trefpunt 

Nootdorp 
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Alzheimercafé Westland 

 

Onbegrepen gedrag bij dementie 

We nodigen u uit op: 

20 februari 2023 

 
Hoe maak je veranderend gedrag bespreekbaar, wat 

zijn de mogelijkheden en wat je er aan kan doen. 

Een deskundige komt deze avond met informatie, ook 

is er ruimte om zelf vragen te stellen waar je tegenaan 

loopt. 

Van harte welkom 

 

 
 
 

Hof van Heden 
Dijkweg 20 te Naaldwijk 

 
Voor meer informatie: 

k.donker-noordam@alzheimervrijwilligers.nl 
telefoon nr: 06 12864010 

 
 

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor 
mensen met dementie en hun naaste 

omgeving. 

 
 
 

aanmelden is niet nodig 
Inloop vanaf 19:00 uur 
Programma 19:30 uur 

Einde programma 21:00 uur 
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Alzheimer Cafés/Trefpunt
Het Alzheimer Café is een maandelijks bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.
 
Alzheimer Café Delft
Locatie: Bibliotheek OPEN
Vesteplein 100
2611 WG  Delft
Elke tweede maandag van de maand, behalve juli en augustus.
inloop vanaf 19.00 uur, programma 19.30 – 21.00 uur.
Info:  06 - 41 86 06 77
 
Alzheimer Café Westland
Locatie: Hof van Heden
Dijkweg 20
2671 GB  Naaldwijk
Elke derde maandag van de maand, behalve juli en augustus.
Inloop vanaf 19.00 uur,
programma 19.30 – 21.00 uur.
Info: 06 – 29 88 12 74
 
Alzheimer Café Lansingerland
Locatie: ruimte “Ontmoet” in gebouw de Stander
Wilhelminastraat 1a
2661 ET Bergschenhoek
Elke tweede woensdag van de maand,
behalve juli en augustus.
Inloop vanaf 19.00 uur,
Programma 19.30 – 21.00 uur.
Info: 010 – 522 55 45
Onder het motto van “het Alzheimer café komt naar u toe” organiseert de afdeling Lansingerland een rondreizend cafe:
Bergschenhoek: “Ontmoet!”, Wilhelminastraat 1a.
Bleiswijk: “De Leeuwerik”, Leeuwerikstraat 2.
Berkel en Rodenrijs: “Oudelandsehof”, Oudelandselaan 226. 
Voor meer informatie: Welzijn Lansingerland, 010- 522 55 45 en mantelzorg@welzijnlansingerland.nl
 
Alzheimer Trefpunt Pijnacker - Nootdorp
Locatie Pijnacker: Swop Keijzershof
Floralaan 102  
2643 HD Pijnacker
Locatie Nootdorp: Huis van Rie
Kon. Wilhelminastraat 5
2631 CW Nootdorp
Elke tweede maandag van de maand, behalve juli en augustus.
Inloop vanaf 19.00 uur,
programma 19.30 – 21.00 uur.
Info: 06 – 20 14 46 10
_____________________________________________________
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/dwo

www.editoo.nl


