
Meld je aan voor de nieuwsbrief via onze website!

Website: www.GeheugenPoliklinieken.nl

Webinar 13 oktober 

Het PRECODE project
16.00 -17.00

Sprekers: 

Prof. Marjolein de Vugt

Drs. Dennis van de Veen

Drs. Stevie Hendriks

NGN Gastvrouwen: Annemieke Schipper,

Anje Sterrenburg en Cynthia Hofman



Agenda

Introductie PRECODE project -Marjolein
Definitie en terminologie -Dennis
Prevalentie en incidentie -Stevie
Eerste symptomen in de huisartspraktijk -Stevie
Regionale prevalentie en register -Marjolein
Afsluiting



Prevalence REcognition and Care pathways in young Onset DEmentia



Probleem definitie

Definitie
Om de prevalentie en incidentie van dementie
op jonge leeftijd te onderzoeken, moet er een
heldere en universele definitie over zijn.

Passende zorg
Om huisartsen en bedrijfsartsen passende zorg

te kunnen bieden, moet de herkenning van 
dementie op jonge leeftijd worden verbeterd.

Incidentie & prevalentie
Om voldoende zorgvoorzieningen voor deze

doelgroep te organiseren, is het essentieel om 
de prevalentie en incidentie te kennen.

Passende
zorg

PRECODE

Dementie op jonge leeftijd komt voor bij
mensen in een actieve fase van hun leven. 
Gespecialiseerde zorg voor jonge mensen

die met dementie leven is schaars.



Overzicht project
Vroege herkenningssignalen

WP6: Een toolkit met vroege
herkenningssignalen, om huisartsen te

helpen met passende verwijzingen en een
beschrijving van zorgpaden na de diagnose.

Regionale prevalentie
WP4: Een schatting van regionale prevenatie van de verschillende

subtypes van dementie op jonge leeftijd in Nederland, middels
contact met huisartsen, casemanagers en onderzoekscentra in 

verschillende regio’s. Een casefinding studie..

Prevalentie and incidentie

WP3: Een systematische review en meta-analyse om de 
international prevalentie en incidentie van dementia op jonge
leeftijd te kunnen schatten, gesorteerd op type dementie.

Definitie
WP2: Internationale overeenstemming over de 

nomenclatuur en operationele definitie van 
dementia op jonge leeftijd, door een Delphi-

studie en integratieve review om relevante
onderwerpen op te sporen.

Nationaal register
WP5: Een nieuw register met 
gepseudonimiseerde registraties door 
Nederlandse geheugenpoli’s om alle jonge
mensen gediagnosticeerd met dementie op 
te sporen. Een prospectieve studie.



www.precode-project.nl
mail@precode-project.nl

Het PRECODE-project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het PRECODE-project maakt deel uit van het:

http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/alzheimercentrum
https://www.nivel.nl/nl
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geriatrie/onze-onderdelen/radboudumc-alzheimer-centrum


Terminologie en definitie



Integratieve review en Delphi studie



Integratieve review

PubMed

Embase
Cinahl

Age

Google

PsycInfo

Nomenclature Aetiologies

Zoekstrategie

• Dementie*

• “Young-onset”*

• Policy|Guideline|Strategy

*en vergelijkbaar



Integratieve review

PubMed

Embase
Cinahl

Age

Google

PsycInfo

Nomenclature Aetiologies

Zoekstrategie

• Dementie*

• “Young-onset”*

• Policy|Guideline|Strategy

*en vergelijkbaar

6891 peer reviewed

4660 grijze literatuur

89 relevant

7 termen

19 leeftijdsaspecten

251 ziektebeelden

27 categorieën



Delphi studie

• Web-based vragenlijst: 33 stellingen

• 5-punts Likert scale

• Internationale experts 
• Neurologen, psychiaters, psychologen, zorgprofessionals

• 14 verschillende landen



Delphi studie

Overeenstemming?

Consensus!

Volgende ronde…

Procedure
Ja

Nee



Delphi studie
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Delphi studie

Nomenclatuur

Term Voor Tegen

Presenile dementia

Young-onset dementia

Younger-onset dementia

Early-onset dementia

Adult-onset dementia



Delphi studie

Leeftijd

• Consensus om geen ondergrens te gebruiken

• Geen consensus om een subdivisie in leeftijdscategorieën te hanteren

Eerste symptomen Diagnose

60 Geen consensus Consensus tegen

65 Bijna consensus voor Geen consensus

70 Consensus tegen Consensus tegen



Delphi studie

Oorzaken

Ziekte van Alzheimer
Frontotemporale dementie
Lewy Body dementie
Parkinson dementie
Progressive Supranuclear Palsy
Corticobasale degeneratie
Ziekte van Huntington

Consensus voor

Multipele systeem atrofie Bijna consensus voor



Delphi studie

Oorzaken (categorieën)

Primair neurodegeneratief
Cerebrovasculair
Ontstekingsziekten
Infectieuze ziekten
Toxische/metabole stoornissen
Mitochondriale stoornissen
Lysosomale opslag stoornissen
Leukodystrophieën

Consensus voor



Delphi studie

Oorzaken (categorieën)

Structurele oorzaken
Endocriene stoornissen
Overig (e.g. ontwikkelings en 

psychiatrisch)

Bijna consensus voor

Reversibele stoornissen Geen consensus



Conclusie en discussie

Doel: overeenstemming in terminologie en operationele definitie van 
dementie op jonge leeftijd

• Overeenstemming over een voorkeursterm: young-onset dementia

• Redelijke overeenstemming om de leeftijd te gebruiken van               
65 jaar bij aanvang van symptomen

• Overeenstemming om een grote groep van ziektebeelden en
categorieën als oorzaak te erkennen



Conclusie en discussie

En dus…

Geen overeenstemming over termen, leeftijdsaspecten en oorzaken

Advies: interactieve dialoog tussen experts, definitie voor project &

Verschillende doelen verschillende definities

• Inclusie diagnosestelling tot 70 jaar i.v.m. uitgestelde diagnoses

• Exclusie Down, Huntington, NAH i.v.m. expertise/financiering elders



Prevalentie en incidentie



Methode

PubMed

Cinahl

PsycInfo

Embase

Incidentie Prevalentie

Zoekstrategie:

• Dementie
• ‘Young-onset’
• Prevalentie of incidentie
• Totale populatie



Resultaten Records identified in databases 
n=19162

Records after duplication 
n=11422

Full-text articles assessed for 
eligibility n=928

Eligible studies on prevalence 
and incidence n=145

Studies on prevalence in 
qualitative review n=95

Studies included in meta-
analysis n=74

Records excluded n=7740

Records excluded n=10496

Full-text articles excluded n=780

Cross-referencing n=3

Studies on incidence in 
qualitative review n=50

Studies included in meta-
analysis n=50

Stevie.Hendriks@maastrichtuniversity.nl



Prevalentie resultaten

Stevie.Hendriks@maastrichtuniversity.nl



Prevalentie resultaten
Dementie totaal 
(per 100,000)

Alzheimer (per 
100,000)

Vasculaire 
dementie (per 
100,000)

Frontotemporale 
dementie (per 
100,000)

30-35 jaar 5.9 1.2 0.1

35-40 jaar 5.9 0.5 3.2 0.1

40-45 jaar 23.9 0.4 4.9 0.3

45-50 jaar 43.0 0.6 2.9 2.0

50-55 jaar 76.7 11.5 8.6 1.8

55-60 jaar 173.5 62.6 25.8 9.1

60-65 jaar 838.6 273.4 97.7 7.4

Totaal 195.0 60.6 29.7 6.8

3.9 miljoen personen met dementie op jonge leeftijd wereldwijd
15.000 – 17.000 personen in Nederland



Incidentie resultaten

Stevie.Hendriks@maastrichtuniversity.nl



Incidentie resultaten
Dementie totaal 
(per 100,000)

Alzheimer (per 
100,000)

Vasculaire 
dementie (per 
100,000)

Frontotemporale 
dementie (per 
100,000)

30-35 jaar 0.9

35-40 jaar 1.0

40-45 jaar 2.9

45-50 jaar 4.8

50-55 jaar 13.1 2.5

55-60 jaar 24.0 8.2 2.8

60-65 jaar 48.0 35.8 7.2

Totaal 33.3 9.8 4.0 1.1

370.000 nieuwe gevallen van dementie op jonge leeftijd per jaar 



Conclusie

• Prevalentie en incidentie zijn hoger dan eerdere studies suggereren

• Er zijn nog veel aspecten die we niet weten, zoals prevalentie/incidentie 
van: 
• subtypes dementie

• dementie in lage inkomens landen

• Deze cijfers kunnen worden gebruikt door beleidsmakers om gerichte 
zorg voor dementie op jonge leeftijd aan te bieden



Eerste symptomen in de huisarts 
praktijk



Methode

• RNFM database

• 89 mensen met dementie op jonge leeftijd

• 162 mensen zonder dementie als controle

Symptoom categorieën

Cognitieve symptomen

Affectieve symptomen

Gedragssymptomen

Vasculaire symptomen

Loop/evenwicht symptomen

Veranderingen in gewicht of eetlust

Sociale symptomen

Afname van dagelijks functioneren



Eerste signalen in de huisartspraktijk

Cognitieve
symptomen

Affectieve
symptomen

Sociale
symptomen

Gedrags-
symptomen

Afname in 
dagelijks

functioneren

Diagnose

12345



Conclusie

• Mensen met dementie op jonge leeftijd kunnen zich al 5 jaar voor 
diagnose anders presenteren

• Heteroanamnese belangrijkste trigger voor huisarts om door te 
verwijzen

• Meer onderzoek nodig voor klinische relevantie



Prevalentie schattingen in Nederland



17/10/2022 34

WP4: Prevalentie van dementie op jonge leeftijd in 
Nederland

• Prospectieve studie, 1 jaar periode prevalentie

• Alle zorgprofessionals werd gevraagd elke persoon met 
dementie op jonge leeftijd te registreren in een online 
database (Castor)

• Twee gebieden (urban & rural)

Inclusion criteria

• Start symptomen < 65 jaar OF diagnose < 70 jaar

• Patiënt is binnen de studie tijd gezien of op de 
wachtlijst geplaatst 

• Patiënt heeft een adres binnen het onderzochte 
gebied



Preliminaire resultaten – deel 1 

17/10/2022 35



Preliminaire resultaten – deel 2

17/10/2022 36

LeefsituatieDiversiteit



PRECODE-GP



Deelnemende
geheugenpoliklinieken

Totaal: 47 poliklinieken; 56 ziekenhuizen
• 7 academische centra
• 40 perifere centra

• 44 poli’s met ≥1 inclusie



Baseline karakteristieken (n=711)
Total group

(N=711)

Sex, female 371(52%)
Age at diagnosis, y 62±5.8
Caucasian 590(83%)
Education, y 10±3.4
Living situation

Living alone 146(22%)
With spouse, without children 396(61%)

With spouse and children 86(13%)
With children, without spouse 12(2%)

Sheltered/nursing home 14(2%)
Marital status

Unmarried 66(10%)
Married/registered relationship 504(74%)

Widow/widower 29(4%)
Divorced 66(10%)

Living (apart) together 6(1%)

Included by

Local memory clinic 279(39%)

Academic hospital 432(61%)

Referring physician

General practitioner 363(51%)

Neurologist 212(30%)

Psychiatrist 24(3%)

Internal/geriatric medicine 58(8%)

Elderly care physician 24(3%)

Other 27(4%)

Second opinion (%) 268(38%)

Screening test results

MMSE (0-30) 22.0±5.1

MoCA (0-30) 17.7±5.4

Complaints at presentation

Memory 472(67%)

Language 162(23%)

Organizing/planning 101(14%)

Attention/concentration 55(8%)

Behavioral 144(20%)

Other 29(4%)

Duration of complaints

<1 year 70(10%)

1-2 years ago 243(35%)

2-4years ago 218(31%)

>4 years ago 164(24%)



Diagnoses (n=711)

Alzheimer's disease; 69,1%

Frontotemporal dementia; 
11,4%

Dementia with 
Lewy bodies; 

5,3%

Vascular dementia; 5,2%

Other; 3,1%

ECI; 1,5%

Primary progressive aphasia 
(nfvPPA, SD, lvPPA); 3,0%

Progressive supranuclear palsy; 
0,8%

Corticobasal degeneration; 
0,3%

Parkinson's dementia; 
0,1%

Creutzfeldt-Jakob disease; 
0,1%

Other, 
0,090535865



www.aboard-project.nl

ABOARD (A Personalized Medicine Approach for AD)

Doel: NL voorbereiden op een toekomst mét behandeling op 
maat (Personalized Medicine) voor Alzheimer

ABOARD draagt bij aan:
• precieze diagnostiek
• individuele voorspelmodellen
• gepersonaliseerde preventie
• zorg op maat

Kenmerken:
• >30 partners uit de hele kennisketen: academie, 

zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties 

• Van fundamenteel tot toegepast en implementatie
• Looptijd: 2021 – 2026

Samen Alzheimer stoppen voor het start

http://www.aboard-project.nl/


Aanpak:
1. Verbeteren diagnostiek (digital markers, bloedbiomarker, genetische risicoscores);
2. Ontwikkeling individuele risicoprofielen;
3. Opzetten nationale infrastructuur en dataverzameling om zorgdata te ontsluiten voor 

wetenschap;
4. Verrichten pilot leefstijlinterventies in een klinische setting;
5. Onderzoeken of het zorgsysteem klaar is voor een toekomst met medicijnen;
6. Ontwikkeling e-tools om diagnose, risicopredictie, preventie en zelfmanagement toe 

te passen in de praktijk;
7. Vergroten van kennis en bewustzijn rondom hersengezondheid. 

Het ABOARD project: Samen Alzheimer stoppen voor het start

Animatievideo

Samen Alzheimer stoppen voor het start

https://www.youtube.com/watch?v=Wd5Uaj1Jgqg

