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In gesprek rondom diagnostiek op de
geheugenpoli
Op de geheugenpoli wordt met behulp van diagnostische testen
onderzoek gedaan naar de oorzaak van geheugenklachten. Rondom
diagnostiek zijn verschillende keuzes te maken, zoals wel of geen
diagnostiek, en zo ja – hoe uitgebreid. Interpretatie van de
testresultaten is niet altijd eenduidig en kan lastig zijn voor de patiënt
om te begrijpen.
• ADappt is ontwikkeld om diagnostiek met MCI-patiënten te
bespreken en samen hierover te beslissen.
• Bevat overzicht van diagnostische testen met voor- en nadelen.
• De rekentool berekent kans op onwikkelen AD binnen 1 en 3 jaar
m.b.v. MRI en eiwitmarkers.
• De gepersonaliseerde uitslagpagina geeft een duidelijk overzicht en
kan aan de patiënt mee naar huis gegeven worden.

ADappt
Ondersteuning voor arts en patient
in het gesprek rondom MCI en dementie

Samen kiezen in 4 stappen

Diagnostische testen

Over:
• Het besluit om wel of niet te testen.
• Welke diagnostische tests worden ingezet

Diagnostische testen bieden meer kennis over het onderliggende
ziekteproces. Hier vindt u een overzicht van veelvoorkomende
testen op de geheugenpolikliniek met mogelijke voor- en nadelen
van elke test.
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3. Wensen verkennen

4. Besluiten

Overzicht testen:
• Algemeen
• Neuropsychologisch
onderzoek
• Beeldvorming (MRI/
CT)
• Ruggenprik
• Amyloid PET
• Consult andere
specialist (neuroloog,
geriater, psychiater)
• Klinisch geneticus
• Afwachtend beleid

Kans berekenen

Uitslag bespreken

Deze rekentool geeft een
schatting van de kans dat een
patiënt met milde cognitieve
stoornissen binnen 1 en 3 jaar
Alzheimer-dementie ontwikkelt.
Deze schatting wordt gemaakt
op basis van leeftijd, geslacht
en MMSE-score (de kans
zonder diagnostische tests).
Met gegevens over de MRI en/
of biomarkers in de liquor volgt
een aangepaste schatting van
de kans op Alzheimer-dementie.

De rekentool maakt een
uitslagpagina met een toelichting
op de uitslag van elke test en het
totaal van de testen. Afhankelijk
van de informatievoorkeuren van
de patiënt kunt u kiezen voor
verschillende weergaven.
De uitslagpagina is samen met
patiënten en artsen ontwikkeld.

Over ons
Deze website is ontwikkeld op basis van resultaten uit het medisch wetenschappelijk
onderzoeksproject ABIDE van het VUMC en het AMC. Vilans onderzocht hoe de
uitkomsten vertaald konden worden voor toepassing in de dagelijkse praktijk. Dit project
werd gefinancierd door ZonMW-Memorabel en uitgevoerd in de context vanuit van het
Deltaplan Dementie.
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