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10 TEKENEN WAARAAN JE DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER KAN HERKENNEN
Verlies van de notie ‘tijd’, herhaaldelijk wisselen van gedrag en humeur, vergeten van zaken die zich
juist hebben voorgedaan, moeilijkheden bij herkennen van personen… Zijn deze verschillende problemen
gelinkt aan de ouderdom of is het het begin van de ziekte van Alzheimer of een andere hersenziekte?
Volgens de wetenschap zijn het niet noodzakelijk de eerste tekenen van Alzheimer of een aanverwante hersenziekte. Om enige duidelijkheid te scheppen geven we hierbij de 10 alarmsignalen die
ernstig dienen te worden genomen en die u dan best in eerste instantie bespreekt met uw huisarts:
1. Verlies van het korte
geheugen

4. Desoriëntatie in
tijd en plaats

7. Verminderd
beoordelingsvermogen

De persoon vergeet steeds meer
en meer de gebeurtenissen die zich
recent hebben afgespeeld maar kan
zich zeer goed feiten en gebeurtenissen
herinneren die zich in het verleden
hebben afgespeeld.
Bij normale ouderdomsproblemen kan
men ook bijvoorbeeld even niet op de
voornaam van zijn kleinkind komen of
een afspraak vergeten, maar enkele tijd
daarna komt de herinnering toch terug.

Het oriëntatievermogen van de persoon
vermindert. Hij of zij verdwaalt, zelfs op
plaatsen die in het verleden dagdagelijks
werden bezocht. Ook vergist de persoon
zich van datum, zodat bijvoorbeeld
afspraken niet worden nagekomen.
Een normaal ouderdomsverschijnsel is
dat men zich de dag of datum niet meer
herinnert maar dat deze enkele minuten
nadien toch terug te binnen schiet.

Het verlies van het vermogen om bepaalde
situaties in te schatten, het dragen van
dikke winter-kleding in de zomer, het
aankopen van enorme hoeveelheden van
dezelfde voedingsproducten, …
Wanneer men ouder wordt kan men
soms een verkeerde beslissing nemen
omdat men iets foutief heeft ingeschat.

5. Moeilijkheden bij
het abstract redeneren
en nadenken

Wegvallen van emotie en
enthousiasme, depressief of apathisch
worden, angstig of prikkelbaar worden,
zich snel opwinden of zich agressief
beginnen opstellen, … Bij het ouder
worden is het normaal dat reacties
op bepaalde gebeurtenissen trager of
anders zijn dan voorheen.

2. Moeilijkheden bij het
uitvoeren of organiseren
van dagdagelijkse taken
Moeilijkheden ondervinden bij het
uitvoeren van gekende dagdagelijkse
handelingen en taken zoals bijvoorbeeld
het klaarmaken van een maaltijd,
boodschappen doen, het huishouden
doen of zichzelf verzorgen.
Het af en toe vergeten hoe een
elektrisch keukenapparaat werkt en
daarvoor de hulp vragen aan de partner
moet beschouwd worden als een
normaal ouderdomsverschijnsel.
3. Moeilijkheden met
spraak en taal
De persoon komt in een gesprek niet
meer op de woorden of gebruikt het
ene woord voor een ander.
Het soms niet op een woord komen kan
beschouwd worden als een normaal
ouderdomsverschijnsel.
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Het ondervinden van moeilijkheden bij
het uitvoeren van administratieve taken
zoals het opvolgen van (bank)rekeningen,
het invullen van documenten enz.
Een foutje maken bij het invullen van
een formulier kan beschouwd worden
als een normaal ouderdomsprobleem,
zeker wanneer men dadelijk inziet
dat men iets fout heeft geschreven of
aangeduid.
6. Voorwerpen verliezen
of niet meer terugvinden
Gebruiksvoorwerpen opbergen of
wegleggen op ongepaste plaatsen
(bijvoorbeeld pantoffels in de koelkast)
en nadien zich totaal niet meer
herinneren waar ze zich bevinden.
Misleggen van voorwerpen die enkele
tijd nadien toch worden teruggevonden
is eveneens een normaal
ouderdomsverschijnsel.

8. Gedragsveranderingen

9. Verlies van motivatie
De motivatie om aan bepaalde
activiteiten nog deel te nemen ook al
waren die voordien eerder passie.
Normaal ouderdomsverschijnsel is dat
men stilaan genoeg krijgt van familiale of
professionele verplichtingen.
10. Persoonlijkheidsverandering
De persoon wordt totaal iemand anders,
zijn of haar karakter wijzigt drastisch :
jaloersheid steekt de kop op, hij of zij wordt
uitermate uitbundig, bepaalde zaken of
handelingen worden obsessies,…
Het zich ergeren aan of geïrriteerd geraken
wanneer bepaalde dagelijkse routine
wordt verstoord is een kenmerk dat men
terugvindt bij vele oudere personen.

WANNEER WE ONS HART GEZOND HOUDEN VERMINDEREN
WE OOK HET RISICO OP ALZHEIMER
Een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Bordeaux in 2018 onderzocht het
verband tussen een gezond hart en bloedvaten en de kans op dementie of Alzheimer.

De onderzoekers volgden gedurende 12 jaar
meer dan 6.600 volwassen personen boven de
65 jaar in 3 Franse steden. Al deze personen
leden bij de aanvang van de studie niet aan een
hart- of vaatziekte en ook niet aan dementie.
De deelnemers werden vooraf grondig medisch
gescreend met metingen van bloeddruk,
bloedtesten en onderzoek van de hersenen en
psychologische functies. Daarnaast werd er ook
nog een uitgebreid diepte-interview afgenomen.

Voor al deze onderzoeken en
bevragingen werd gebruikt
gemaakt van de ‘Live’s Simpe 7’,
zijnde de 7, door de American
Health Association aanbevolen
gedragingen en kenmerken om het
hart gezond te houden, nl. :
! niet roken
! een BMI (Body Mass Index) lager
dan 25
! een regelmatig fysieke activiteit
uitvoeren
! minstens 3 maal per dag fruit en
groenten eten en minstens 2 maal
per week vis eten
! een lage cholesterolwaarde hebben
(minder dan 5.2millimol/liter)
! lage bloedsuikerwaarden hebben
en niet behandeld worden voor
suikerziekte
! een gezonde bloeddruk hebben
(maximum 12/8)

Wat waren nu de basisresultaten
van dit onderzoek?
Bij de aanvang van de studie werden bij
de deelnemers volgende karakteristieken
vastgesteld:

hartkenmerken hadden. In deze groep
ontwikkelden slechts 8 op 1000
personen dementie.
BESLUIT:

! 57% had 3 tot 4 van de gezonde
hartkenmerken

Onderzoek bevestigt dat ‘wat goed
is voor het hart is ook goed voor de
hersenen’. Zelfs voor personen boven
de 65 jaar kan een aanpassing van de
levensstijl positieve effecten hebben voor
voorkomen van dementie.

! 36% had 0 tot 2 van de gezonde
hartkenmerken

Dit betekent dus dat je uw risico op
dementie kan verminderen door:

! 7% van alle deelnemers hadden
5 tot zelfs 7 van de boven
vernoemde gezonde hartkenmerken

Tijdens de studie ontwikkelde 11% van
de deelnemers (745 personen) dementie.
Belangrijke vaststelling was echter dat bij
de personen met de meeste gezonde
hartkenmerken het minst de ontwikkeling
van dementie voorkwam.
Zo ontwikkelden, elk jaar dat het
onderzoek liep, 18 personen op 1000
personen, die slechts 0 tot 2 van de
gezonde hartkenmerken hadden,
dementie. Dit staat in schril contrast
met de personen die 6 tot 7 gezonde

! een gezond en gebalanceerd dieet
te volgen
! een gezond gewicht te behouden
! regelmatig te bewegen en fysieke
oefeningen te doen
! alcoholverbruik tot een minimum te
beperken
! te stoppen met roken
! uw bloeddruk op een goed peil te
houden
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