
Signaallijst 'Medicijnen bij dementie' 

 

In de bijlage vindt u de medicijnen waar het in deze signaallijst om gaat. Ook mensen die 

geen dementie hebben, kunnen een aantal van deze medicijnen gebruiken. Ook voor hen 

kan deze signaallijst geschikt zijn. 

 

Datum: 

Naam cliënt: 

Adres cliënt: 

 

Bijwerkingen van medicatie 

De bijwerkingen van de verschillende soorten medicijnen lijken erg op elkaar en sommige 

bijwerkingen lijken op de verschijnselen van dementie. Het is erg moeilijk om te bepalen 

waardoor een bepaald verschijnsel wordt veroorzaakt. Informeer daarom de arts over 

deze verschijnselen, zodat hij kan bepalen of dit bijwerkingen zijn of niet. De arts bepaalt 

of de medicatie aangepast moet worden of niet. 

 

Waarschuw de arts als uw cliënt last krijgt van onderstaande verschijnselen, of als deze 

verschijnselen toenemen of afnemen. 

 

Bewegingsstoornissen 

□ beven 

□ spiertrekkingen 

□ stijfheid 

□ struikelen 

□ vallen 

□ anders, namelijk……………….. 

 

Veranderingen in het geestelijk 

functioneren 

□ afgevlakt gevoelsleven 

□ agitatie 

□ angstgevoelens 

□ concentratieproblemen 

□ geheugenproblemen 

□ hallucinaties 

□ onrust 

□ slapeloosheid 

□ somberheid 

□ sufheid 

□ verminderde eetlust 

□ verwardheid 

□ anders, namelijk………….. 

 

Seksuele stoornissen 

□ libidoverlies 

□ erectiestoornissen 

□ anders, namelijk………… 

 

Lichamelijke veranderingen 

□ algemene lichaamszwakte 

□ droge mond 

□ droge ogen 

□ gewichtstoename 

□ gewichtsafname 

□ huiduitslag 

□ overmatige transpiratie 

□ plasproblemen 

□ slechte adem 

□ spierverslapping 

□ verminderde hartwerking 

□ wazig zien 

□ anders, namelijk………… 

 

Maagdarmklachten 

□ braken 

□ buikpijn 

□ diarree 

□ misselijkheid 

□ verstopping 

□ anders, nl………… 

 

Ruimte voor toelichting 

 

 

 

 

 



Signaallijst 'Medicijnen bij dementie' 

 

 

In de bijlage vindt u de medicijnen waar het in deze signaallijst om gaat. Ook mensen die 

geen dementie hebben, kunnen een aantal van deze medicijnen gebruiken. Ook voor hen 

kan deze signaallijst geschikt zijn. 

 

Informeer de arts als onderstaande verschijnselen toe- of afnemen. Zo kan hij 

beoordelen of bepaalde medicatie wel of niet werkt. 

 

Verschijnselen van dementie 

Veranderingen in het geestelijk 

functioneren 

□ achterdocht 

□ angst 

□ lusteloosheid 

□ onverzorgd uiterlijk door 

verwaarlozing 

□ onzekerheid 

□ somberheid 

□ verandering van gewoonten 

□ verandering van houding 

□ verandering van karakter 

□ vergeetachtigheid 

□ zich terugtrekken uit sociale 

contacten 

□ anders, namelijk…….. 

 

Veranderingen in zelfstandigheid 

□ apparaten niet meer goed kunnen 

bedienen 

□ de weg niet meer kunnen vinden 

□ financiën niet meer goed beheren 

□ medicatie niet meer goed beheersen 

□ moeite om een gesprek te voeren 

□ niet op woorden kunnen komen 

□ anders, namelijk…….. 

 

Lichamelijke veranderingen 

□ loopstoornissen 

□ onbegrepen lichamelijke klachten 

□ vermagering 

□ anders, namelijk…….. 

Verschijnselen van 

onbegrepen gedrag bij 

dementie 

□ agressie 

□ gebrek aan emotie 

□ zwerfgedrag 

□ neiging om dingen te verstoppen 

□ omkering van het dag- en nachtritme 

□ ontremming met het eten 

□ opwinding 

□ onrust 

□ overmatig huilen 

□ overmatig lachen 

□ schaamteloos gedrag 

□ seksuele ontremming 

□ wanen 

□ hallucinaties 

□ lichamelijke onrust 

□ anders, namelijk…….. 

 

Ruimte voor toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

Deze signaallijst is ontwikkeld in samenwerking met Buurtzorg Nederland en Hogeschool 

Utrecht en mogelijk gemaakt met steun van fonds NutsOhra en het CZ Fonds. 

 

© Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), september 2014 

  



Signaallijst 'Medicijnen bij dementie' 

 

Bijlage: Overzicht medicijnen bij dementie  

 

Tip: Vink de medicijnen die uw cliënt gebruikt aan 

 

Dementieremmers 

Stofnaam Merknamen 

donepezil Navazil 

galantamine Reminyl 

rivastigmine Exelon, Prometax, Permente 

memantine Ebixa, Nemdatine 

 

Antipsychotica 

Stofnaam Merknamen 

aripiprazol Abilify 

clozapine Leponex 

haloperidol Haldol 

olanzapine Zyprexa 

pipamperon Dipiperon 

quetiapine Seroquel 

risperidon Risperdal 

 

Slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) 

Stofnaam Merknaam 

alprazolam Xanax 

diazepam  

midazolam Dormicum 

nitrazepam  

lorazepam Temesta 

lormetazepam Noctamid 

oxazepam Seresta 

temazepam Normison 

zolpidem Stilnoct 

zopiclon Imovane 

  

Antidepressiva 

Stofnaam Merknamen 

amitriptyline Sarotex, Tryptizol 

citalopram Cipramil 

clomipramine Anafranil 

duloxetine Cymbalta, Xeristar 

escitalopram Lexapro 

fluoxetine Prozac 

fluvoxamine Fevarin 

mirtazapine Remeron 

nortriptyline Nortrilen 

paroxetine Seroxat 

sertraline Zoloft 

trazodon Trazolan 

venlafaxine Efexor 

 


