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Keuzedag Verdieping Psychogeriatrie 

 

Onderwerp Specifieke aandoeningen 
 
(wijzigingen onder voorbehoud) 

 
 

Programmatoelichting  

Deze dag richt zich op een aantal specifieke aandoeningen: jonge mensen met dementie, Chorea 

van Huntington, Syndroom van Korsakov en een aantal zeldzame vormen van neurocognitieve 

degeneratie. Door middel van presentaties komen de typische presentaties en het beloop van deze 

ziektebeelden aan bod. Daarnaast wordt in workshops aandacht besteed aan de psychosociale en 

maatschappelijke gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving.  

 

Doelen van de dag 

 De aios herkent de typische presentatie en beloop van de bijzondere neurocognitieve 

stoornissen ziektebeelden:  

o Ziekte van Huntington 

o Jonge mensen met dementie 

o Syndroom van Korsakov 

 De aios heeft kennis van een aantal zeer zeldzame vormen van neurocognitieve degeneratie.  

 De aios realiseert zich de psychosociale en maatschappelijke gevolgen voor de cliënt en zijn 

systeem die geconfronteerd worden met jonge mensen met dementie en mensen met de 

chorea van Huntington  

 De aios kent de specifieke kenmerken van een passende cliëntgerichte leef- en zorgomgeving 

voor cliënten met Huntington, Korsakov en jong dementerende en kan de aanpassingen in de 

organisatie die nodig zijn om dit te realiseren benoemen  

 

Jonge mensen met dementie 

Een klein deel van de totale groep van mensen met dementie ontwikkelt de eerste symptomen 

voor het 65e levensjaar. We spreken dan van jonge mensen met dementie of dementie op jonge 

leeftijd. Deze mensen krijgen te maken met een ernstig invaliderende aandoening in een fase van 

het leven, waar nog deelname aan het arbeidsproces bestaat, soms nog sprake is van 

thuiswonende kinderen en in het algemeen op velerlei gebied activiteiten ondernomen worden en 

hoge eisen worden gesteld aan het (cognitieve) functioneren. Dat houdt in dat er sprake is van een 

fundamenteel andere context, dan die waarin iemand in de laatste fase van zijn leven met een 

dementie geconfronteerd wordt.  

 

Ziekte van Huntington 

Huntington is een erfelijke aandoening die een grote impact heeft op het leven van zowel de cliënt 

als zijn of haar naasten. Je kan cliënten met de ziekte van Huntington tegenkomen in zowel de 

thuissituatie als in het verpleeghuis. Huntington treft vaak jonge mensen en heeft een specifiek 

ziektebeloop, waarbij een op maat gemaakte benadering nodig is. 

 

Syndroom van Korsakov 

Het syndroom van Korsakov wordt gekenmerkt door ernstige niet–progressieve 

geheugenstoornissen. Naast de stoornissen van het geheugen komen executieve functiestoornissen 

en probleemgedrag ook vaak voor. De oorzaak is een ernstig tekort aan thiamine dat meestal het 

gevolg is van verwaarlozing en slechte voeding bij langdurig overmatig alcoholgebruik. De AIOS 

kan cliënten met het syndroom van Korsakov tegenkomen in de thuissituatie en in het 

verpleeghuis. Deze cliënten hebben veel  structuur en een specifieke begeleiding nodig.   
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Zeldzame vormen van neurocognitieve degeneratie 

In het verpleeghuis komen we patiënten tegen met vormen van dementie anders dan ten gevolge 

van de ziekte van Alzheimer of een Vasculaire dementie.  

Het kan soms erg lastig zijn om bij bepaalde klachten of een bepaald klinisch beeld te 

onderscheiden wat er precies aan de hand is. Vaak is het onduidelijk wanneer klachten of 

symptomen zijn ontstaan. Gaat het wel om neurocognitieve problemen of is er een psychiatrische 

aandoening?  Gaat het om gevolgen van een CVA, is er sprake van een beginnende vorm van 

dementie, of is er sprake van een andere neurodegeneratieve aandoening? 

Het klinisch beeld van de verschillende neurocognitieve stoornissen kan met name in de beginfase 

erg van elkaar verschillen. Soms beginnen deze aandoeningen met stoornissen, waarbij in eerste 

instantie niet gedacht wordt aan een vorm van dementie. Van sommige patiënten die in het 

verpleeghuis worden opgenomen zegt de verpleging dat er helemaal geen sprake is van dementie, 

omdat het geheugen nog zo goed is.   

Met deze presentatie willen we je kennis meegeven over een aantal van de zeldzame vormen van 

dementie die je gedurende je carrière mogelijk ook gaat tegenkomen. 


