
‘Vroegtijdig herkennen van dementie
bij mensen met Downsyndroom’

THEMABIJEENKOMST



Programma

• Quiz

• Introductiefilmpje

• D2 (Down en Dementie) en Alain Dekker

• Dementie bij Downsyndroom – film Alain Dekker met vragen

• Pauze

• Ervaringsverhaal: van ‘niet-pluis’ gevoel naar diagnose

• Ruimte voor vragen en in gesprek met elkaar 



Quiz

• Vragen om te ontdekken met welke achtergrond jullie hier 

zijn en wat jullie al weten over het onderwerp.

• Geef antwoord door op te staan of te blijven zitten. 



Ben je familie van iemand met 
een verstandelijke beperking? 

Ja

Nee



Ben je hier vanuit een 
professionele rol?

Ja

Nee



Ben je betrokken bij iemand 
met dementie? 

Ja

Nee



Ben je betrokken bij iemand met een 
verstandelijke beperking én dementie? 

Ja

Nee



Waar denk je aan als eerste 
signaal van dementie? 

vergeetachtigheid

gedragsverandering



Komt dementie vaker voor bij mensen met 
een verstandelijke beperking in vergelijking 

met de algemene bevolking?? 

Ja

Nee



Hoeveel % van de mensen met 
Downsyndroom ontwikkelt Alzheimer? 

50%

75%



Uitleg Downsyndroom en Alzheimer



Introductiefilmpje



D2 en Alain Dekker

Yvonne

Lianne

Rien

Adriëtte

Alain



Dementie bij Downsyndroom



Ervaringsverhaal
van ‘niet-pluis’ gevoel naar diagnose

• Wie is Rien

• Tijdlijn – de weg naar de diagnose



Wie is Rien?Wie is Rien?



Angstig

Meer 
beschouwend Emotioneel

Problemen 
met eten

Onrust
in de nacht

Bezoek 
AVG arts

EMDR
therapie

Maag-
darm 

onderzoek

Down-poli

Onderzoek 
slaap-apneu

Vermoeidheid

Minder actief, 
teruggetrokken

Bloedprikken, check bloeddruk, hart en schildklier & jaarlijks oogonderzoek

0-meting 
dementie

1-meting 
dementie

2016 2017 2018

2015
38 

jaar

41 
jaar

Tijdlijn - de weg naar de diagnose



De 
diagnose…
……en dan?

Juiste 
benadering Begrijpen van 

gedrag van 
Rien

Einde 
zoekproces 

Alternatieven bieden

Anders in contact



Filmpje moeder van Rien



VRAGEN



Nieuwe vragenlijst

• De BPSD-DS-2 is een nieuwe vragenlijst, 
mede ontwikkeld door Alain Dekker

• De BPSD-DS-2 wordt gebruikt als 
onderdeel van een uitgebreid 
diagnostisch proces bij vermoeden van 
dementie. En kan dus ook als 0-meting en 
vervolg-metingen worden gebruikt. 

• Het brengt de gedragsveranderingen die 
typerend zijn voor een volwassene met 
een verstandelijke beperking (waaronder 
downsyndroom) en dementie 
betrouwbaar in kaart. 



Informatie

• Wil je meer weten over D2 en/of heb je interesse in een gastles 
of bijeenkomst? Mail naar downendementie@gmail.com en er 
wordt contact met je opgenomen. 

• Minidocumentaire ‘Down en Dementie, de Diagnose Alzheimer’. 
Met daarin ook de uitleg over hoe het komt dat mensen met 
Downsyndroom een verhoogde kans hebben op Alzheimer. 

• Interview met Alain Dekker

• Podcast ‘Dementie; een complexe puzzel’

mailto:downendementie@gmail.com
https://youtu.be/sGz8634J9QU
https://youtu.be/i6_Pw1LeyFk
https://soundcloud.com/user-342015349/mensen-met-een-verstandelijke-beperking-worden-steeds-ouder-5?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

