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Dementie bij mensen met verstandelijke 
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Waarover gaat het? 
Ook mensen met verstandelijke beperkingen (VB) kunnen dement worden.  
 

Wat willen we weten? 
We willen weten wat bekend is over dementie bij mensen met VB. 
 

Hoe weten we het? 
We hebben artikelen gezocht die in wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd na 
2010. De artikelen moesten een overzicht van diverse onderzoeken geven. Zulke onderzoeken 
heten reviews. En de reviews moesten gaan over dementie bij mensen met VB.  
We hebben acht reviews gevonden. 
 

Wat weten we nu? 
Begeleiders weten wel dat mensen met VB dement kunnen worden. Maar ze weten vaak niet 
goed hoe ze die cliënten het beste kunnen ondersteunen. 
Er zijn veel methodes om dementerende mensen met VB te helpen. Bijvoorbeeld om hun 
kwaliteit van bestaan te verbeteren. Van de meeste methodes is alleen niet bekend of ze 
echt bruikbaar zijn. Daar moet meer en beter onderzoek naar worden gedaan.  
Ook zijn er veel testen om na te gaan of mensen met VB dement zijn. Sommige testen zijn 
goed. Andere zijn niet gemaakt voor deze doelgroep en zijn dus niet zomaar bruikbaar. Men 
is het nog niet eens welke test het beste gebruikt kan worden. Het zou goed zijn dat dit 
wordt uitgezocht. Daarvoor kunnen gegevens van meerdere onderzoeken gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 
* Citaat uit: Zeilinger, E.L., K.A.M. Stiehl, & G. Weber. (2013). A systematic review on assessment instruments for dementia 
in persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 34(11), 3962-3977. doi: 
10.1016/j.ridd.2013.08.013. 

Er zijn veel testen om na te gaan of mensen met verstandelijke beperkingen dement zijn.  
Maar men is het niet eens welke test gebruikt moet worden. Dat zou wel goed zijn. 
Ook is het goed om gegevens van meerdere onderzoeken hiervoor te gebruiken.*  
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