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DEMENTIE: 
EEN UITDAGENDE PUZZEL
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Op woensdag 31 oktober 2018 organiseert
het NPi onder dagvoorzitterschap van 
dr. Ellen Smulders het congres: ‘Dementie:
een uitdagende puzzel’. Het congres gaat
niet alleen over de kennis en wetenschap
rondom dementie en zorg, maar ook over
de impact op alle betrokkenen en op onze
maatschappij. 

Dementie is volgens het RIVM (VTV) één
van de belangrijkste doodsoorzaken in
Nederland. Het betreft een combinatie
van symptomen (een syndroom) waarbij
de hersenen informatie niet meer goed
kunnen verwerken. Dementie is een
verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes,
met de ziekte van Alzheimer als meest
voorkomende vorm. In het begin van de
ziekte vallen meestal de geheugen pro -
blemen op. Later krijgt de persoon met
dementie problemen met denken, taal en
motoriek. Ook kan hij te maken krijgen
met veranderingen in karakter en gedrag.
Naarmate de ziekte erger wordt, verliest
iemand met dementie steeds meer de
regie over zijn eigen leven. Hij wordt
steeds afhankelijker van de hulp van
anderen. 
Door de vergrijzing is het aantal mensen
met dementie de afgelopen jaren vijfmaal
zo groot geworden, naar ruim 270.000
patiënten. Aangezien de vergrijzing
doorzet en de bevolking gemiddeld steeds
ouder wordt, zullen in 2040 in Nederland
ruim een half miljoen mensen lijden aan
dementie. Behalve dat de ziektelast voor
de dementerenden zelf erg groot is, heeft

het ook een enorm effect op de directe
omgeving en de maatschappij in het
algemeen. In Nederland hebben nu al
zo’n 300.000 mantelzorgers zorg voor
iemand met dementie die thuis woont. 
Dementie is daarmee een erg belangrijk
gezondheidsprobleem, maar genezing is
(nog) niet mogelijk. De focus ligt dan ook
bij het ‘zorgen voor’ in plaats van het
‘genezen van’ mensen met dementie.
Maar hoe doe je dat het meest optimaal?
Over deze uitdagende puzzel willen we
tijdens het congres handvatten bieden en
discussie met u voeren.

Hiervoor starten we met de indruk wek -
kende theatervoorstelling ‘Dag Mama’.
Deze voorstelling is ontwikkeld door
wetenschappers, psychologen, theater -
makers en voormalig mantelzorgers.
De voorstelling combineert waardevolle
inzichten uit zowel de wetenschap als de
praktijk, wat naast nieuwe kennis ook
zorgt voor begrip en inspiratie. Deze
voorstelling kreeg lovende kritieken,
onder andere van het AD: ‘Must voor
naasten en instanties. Indrukwekkend’,
van zorgprofessional Barbara Betzold:

‘De meest inspirerende voorstelling/
 lezing/workshop die ik ooit heb gevolgd’
en van Adelheid Roosen: ‘Meesterlijk!’
In het middagprogramma spreken vier
gerenommeerde sprekers over de bio -
logische, psychologische en sociale
aspecten van de uitdagende puzzel
rondom dementie. Dr. Machteld Huber
maakt een vertaalslag van ‘positieve
gezondheid’ richting dementie. Dr. Willem
Bossers bespreekt de invloed van fysieke
activiteit op de ziekte dementie en geeft
hierbij handvatten voor de praktijk mee.
Dr. ir. Monique Tabak geeft een kijkje in
de keuken van innovatieve, techno lo -
gische mogelijkheden in de behandeling,
begeleiding of ADL van de persoon met
dementie. Tot slot bepleit prof. dr. Myrra
Vernooij-Dassen vermindering van zorg
en meer sociale participatie.

Het wordt een leerzame dag, waarbij
naast het aanreiken van nieuwe kennis
ook het delen van ervaringen en het
discussiëren over de puzzel rondom
dementie aan bod komen, zodat u hier in
uw eigen werk- of thuissituatie verder
mee kunt.


