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Wat we gaan doen in deze workshop 

› Kennis maken met het project Praktijkvragen over dementie bij de 

doelgroep mensen met (Z)EV(M)B 

› Uitwisseling ouderenzorg en gehandicaptenzorg 

› Uitwisselen over het belang van dit onderzoek, kennisbehoefte en 

signalen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. 

 

 



Opzet workshop 

› Achtergrond en aanleiding project  

› Opzet project  

› Waarom is het van belang dementie bij deze doelgroep vast te 

stellen – Interactief 

› Bevindingen focusgroepen 

› Signalen van dementie bij deze doelgroep – Interactief 

› Bevindingen focusgroepen  

› Kennisbehoefte over dit onderwerp 

 

 



Achtergrond en aanleiding 
van het project 



Vergrijzing: levensverwachting neemt toe 

› Bevolking vergrijst, óók mensen met een verstandelijke beperking 

 Betere (medische) zorg 

 Behandeling van (aangeboren) aandoeningen 

 Aandacht voor risicofactoren 

 

› Sterke stijging levensverwachting bij downsyndroom (afgelopen eeuw) 

 1949: 12 jaar 

 1982: 35 jaar 

 2002: 60 jaar 

 

 

 



Vergrijzing: levensverwachting neemt toe 

› Spectaculaire stijging levensverwachting bij downsyndroom 

 
Bittles and Glasson (2004) 



Dementie: uitdaging in gehandicaptenzorg 

› Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie 

 

› Leeftijd VB-populatie neemt toe 

 ± 50% van cliënten van (grotere) zorginstellingen >40 jaar 

 Dementie steeds prominenter in de gehandicaptenzorg 



Dementie diagnostiek bij VB 

› Diagnostiek van dementie bij mensen met een verstandelijke 

beperking wordt bemoeilijkt door: 

 Aanwezige verstandelijke beperking 

 Karakteristiek gedrag 

 Comorbiditeiten 

 

› Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe ingewikkelder 

achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen 

 

 



Amnesie 
(geheugenverlies) 

Dementiesymptomen 

Psychologische  

symptomen 

Gedragssymptomen 

Apraxie 
(handelingsstoornis) 

Agnosie 
(herkenningsstoornis) 

Afasie 
(taalstoornis) 

Activiteiten v/h 
Dagelijks Leven 

(ADL) 

Cognitief 

Niet-cognitief 



Dementie diagnostiek bij VB 

› Nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek bij mensen 

met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen 

 Afgekort tot (Z)EV(M)B 

 Geschat IQ van minder dan 35/40 

 

› Weinig onderzoek naar dementie bij VB 

 Het beperkte onderzoek dat er is, richt zich vooral op mensen met 

een matige verstandelijke beperking 

 Medisch onderzoek bv. scan  wordt vrijwel niet gedaan 

 Diagnose veelal op basis uitsluiting andere (medische/psychische) 

problemen 

 

› Gevolg: veel praktijkvragen vanuit organisaties 



Praktijkvragen over (zeer)ernstige VB 
n.a.v onderzoek 



Praktijkvragen over (zeer) ernstige VB 
n.a.v. Dementietafels 

› Laagdrempelige bijeenkomsten, een soort Alzheimercafés, over 

dementie bij verstandelijke beperking 

 

› Kennisdelen en ervaringen uitwisselen 

 Voor familieleden, mantelzorgers en zorgmedewerkers 

  Dementietafels 
  8 oktober Groningen 

  28 oktober Spier 
  https://sdtg.nl/ 

https://sdtg.nl/
https://sdtg.nl/


Centrale vragen van het onderzoeksproject 

› Praktijkvraag 1:  

 Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B? 

- En hoe kun je dit (tijdig) signaleren en diagnosticeren? 

 

› Praktijkvraag 2:  

 “Ik wil meer weten over dementie bij (zeer) ernstige VB” 

- Welke scholings- en informatiebehoefte is er bij 

zorgprofessionals/ familieleden? 

 



Samenwerking 

› Kennis- en praktijkorganisaties slaan de handen ineen  

 UMCG, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Hanzehogeschool 

 Ipse de Bruggen, ‘s-Heerenloo, Talant, Visio 

 Inhoudelijke inbreng van anderen bijzonder welkom 

 

› 1 mei 2019 – 1 mei 2021 (looptijd 2 jaar) 

 

› Mogelijk gemaakt door  

 Subsidie van ZonMw uit het programma Memorabel (Deltaplan 

Dementie) 

 

 Inzet deelnemende organisaties 

 



Doelgroep 

› Oudere mensen (40+) met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking 

(IQ < 35/40) 

 al dan niet met downsyndroom 

 al dan niet met bijkomende beperkingen, bijv. visueel of motorisch 

(EVMB/ZEVMB) 

 

 



Stappen in project 

› Praktijkvraag 1: Signalering/symptomen 

 

 Stap 1: Landelijke startbijeenkomst met focusgroepen (ma 20 mei) 

 Stap 2: Literatuuronderzoek  

 Stap 3: Enquêtes en interviews met zorgprofessionals/familieleden 

- Wilt u zelf meedoen en/of weet u collega’s die veel met mensen 

met (Z)EV(M)B (en veroudering/dementie) te maken hebben? 

Geef uw contactgegevens door via info@vb-dementie.nl  

 Stap 4: Dossieronderzoek 

 Stap 5: Afname dementielijsten met informanten van mensen met 

(Z)EV(M)B (n=40) 

 Stap 6: Multidisciplinair Delphipanel  

 Stap 7: Nieuwe lijst met items, eerste praktijktoets  

mailto:zevmb.dementie@gmail.com
mailto:zevmb.dementie@gmail.com
mailto:zevmb.dementie@gmail.com


Stap 1: Focusgroepen - methode 

› Focusgroepen 

 Kwalitatieve onderzoeksmethode in de gezondheidszorg 

 

 Groepsgesprekken 

- Niet bedoeld om tot consensus te komen, maar om een breed 

scala aan praktijkervaringen op te halen. Richtinggevend voor 

vervolg van het onderzoek 

 Gesprek wordt opgenomen en uitgetypt (transcriberen) 

 

 1 moderator + max. 12 deelnemers  

- Multidisciplinair samengesteld 

 

• 3 vragen gesteld binnen de focusgroepen 

 



Stap 1: Focusgroepen 

› Multidisciplinaire bijeenkomst gericht op: 

 (persoonlijk) begeleiders: dagbesteding én wonen 

 familieleden van oudere mensen met (Z)EV(M)B  

 orthopedagogen en psychologisch medewerkers 

 artsen en paramedici 

 

die (nauw) betrokken zijn bij 

 

› oudere mensen (40+)  

 met een (zeer) ernstige VB, al dan niet met downsyndroom 

 met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking én bijkomende 

beperkingen (EMB), al dan niet met downsyndroom 

 

 

 

 



Interactief 1 

 

Interactief 1:  

1. Waarom is het belangrijk om te weten of iemand met (Z)EV(M)B 

dementie heeft? 

 

Overleg even met uw buurman of – vrouw en kom tot een gezamenlijk 

antwoord. 

 



Eerste bevindingen Focusgroepen - vraag 1  

› 1. Waarom is het belangrijk om te weten of iemand met (Z)EV(M)B 

dementie heeft?  

• Afstemming van de omgang en benadering 

‘Juiste behandeling en begeleiding, bv. meer een lijn trekken’ 

• Meer begrip en duidelijk  perspectief 

• Balans in (dag)activiteiten en rust 

• Intensief medisch onderzoek ja of nee  

‘Kwaliteit van bestaan belangrijker dan behandeling van .. ‘ 

‘Gerichte keuzes maken dan pas mogelijk’ 

• Door vroeg diagnostiek zijn keuzes te maken in woonvorm 

‘Beter dat iemand in een vroeg stadium verhuist naar passende 

woonvorm, type dementie hierbij ook van belang’ 

• Ook tegengeluiden: ‘gewoon omgaan met wat  

iemand laat zien, dementieel beeld’ 

 

 

 

 

› 2. Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B? Welke signalen 

herkent u in uw dagelijkse praktijk? 

 

› 3. Welke scholings- en informatiebehoefte heeft u? Wat mist u nu?  

 



Interactief 2 

 

Interactief 2:  

Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B? Welke signalen 

herkent u in uw dagelijkse praktijk?  

 

Maak drie groepen, per groep brainstormen over symptomen/signalen 

op het gebied van gedrag, cognitief, ADL. 

 



Eerste bevindingen Focusgroepen vraag 2 

› 2. Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B? Welke signalen 

herkent u in uw dagelijkse praktijk? (Gedrag, cognitief, ADL) 

 

• ADL: niet meer slikken, lopen gaat achteruit, minder meehelpen 

(kleine dingen, arm in de mouw, voet in de schoen duwen) 

 

• Gedrag: angstig, boos, verdrietig, apathie, andere geluiden maken, 

dag- nachtritme omgooien 

 

• Cognitief: niet meer weten hoe iets moet (bv. beker pakken en 

drinken), verstarren; vaste gedragingen verdwijnen, vaste speeltjes 

niet meer herkend; langere verwerkingstijd; (Ver)dwalen; epilepsie; 

 

• NB: toch nog brede groep, verschillen bv. t.a.v. wel 

of niet praten.  

 

 

 



Eerste bevindingen Focusgroepen – vraag 3 

 

3. Welke scholings- en informatiebehoefte heeft u? Wat mist u nu? 

Nog heel weinig scholing en kennis over dementie bij mensen met 

(Z)EV(M)B. Vaak nog binnen organisaties, nog niet in samenwerking.   

 



 
 
 

Dank voor de aandacht 
 

Belangstelling? 

 
Bezoek 

 
www.vb-dementie.nl  

 
Of stuur een mail naar:  

 

      info@vb-dementie.nl aar 
zevmb.dementie@gmail.com  

http://www.vb-dementie.nl/
http://www.vb-dementie.nl/
http://www.vb-dementie.nl/
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