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Age- and disease-specific reference values for Neurofilament light 
presented in an online interactive support interface 

Vermunt L1, Otte M, Verberk I, Killestein J, Lemstra  A, van der Flier W, Pijnenburg Y, Vijverberg E, Bouwman 
F,  Gravesteijn G, van de Berg W, Scheltens P, van Harten A, Willemse E, Teunissen C 
1Amsterdam Umc, ,  

Introduction: Interpretation of axonal damage biomarker Neurofilament Light chain (NfL) concentrations is 
difficult due to the lack of age-specific and disease-specific reference values. We here developed an 
interactive interface to support interpretation of NfL results in human body fluids.  
 
Methods: We used NfL values of 1704 individuals without a neurological disorder, aged 19-85 years, and 
patients with MS and dementias. We calculted age- and disease specific reference values. We developed an 
online interface that was evaluated by 39 Dutch geriatricians, neurologist and psychiatrists,  
 
Results: Percentile regression estimates per diagnosis populate interactive graphs, alongside NfL 
background information (available on: https://mybiomarkers.shinyapps.io/Neurofilament). We will also 
present the results of the questionnaire.   
 
Conclusion: This accessible interface provides reference for interpretation of NfL the individual patient 
results for clinicians, and an age-adjustment formula for research.  
 
This project was supported by a ZonMw VIMP grant 
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Motivatie voor deelname geneesmiddelenonderzoek bij 
geheugenproblemen 

Dautzenberg P1,2, Exalto L3, van Schijndel E4 

1Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch, Nederland, 2Brain Research Center , Den Bosch, Nederland, 3Brain Research Center, 
Zwolle, Nederland, 4ETZ, Tilburg, Nederland 

Achtergrond 
In Nederland participeren relatief weinig patiënten in onderzoek naar nieuwe medicijnen voor de ziekte van 
Alzheimer. De factoren die samenhangen met het participeren in onderzoek naar nieuwe medicijnen voor 
alzheimer zijn onvoldoende bekend. Het doel van dit onderzoek is om de karakteristieken en de motivatie 
van deelnemers aan geneesmiddelenonderzoek bij alzheimer te beschrijven. 
 
Methode 
In dit cross-sectioneel onderzoek werden patiënten met een diagnose MCI of dementie door ziekte van 
Alzheimer die wel (willen) deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek (P-groep) vergeleken met hen die dit 
niet willen (N-groep). Patiënten zijn tussen september en december 2020 gerekruteerd uit nieuwe 
patiënten die de geheugenpoli van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bezochten n patiënten die gedurende 
dezelfde periode al deelnamen aan een geneesmiddelenonderzoek bij Brain Research Center Den Bosch. 
Voor de evaluatie van de motivatie voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek bij alzheimer is de 
SPECIFIC vragenlijst  gebruikt, deze werd oorspronkelijk ontwikkeld voorgeneesmiddelenonderzoek bij 
oncologische patiënten. 
 
 



 
Resultaten 
In totaal werden 202 patiënten gescreend, waarvan er uiteindelijk 70 patiënten werden geïncludeerd (38 in 
de P-groep; 32 in N-groep). Vergeleken met de N-groep waren patiënten in de P-groep jonger (70 versus 79 
jaar), hoger opgeleid (37% versus 3% universitair), vertoonden minder co-morbiditeit (58% geen versus 3%) 
en op vragenlijsten een hogere subjectieve gezondheid en een hoger niveau van dagelijkse activiteiten (op 
de ADL). Ze bespraken het wel of niet meedoen aan geneesmiddelenonderzoek meer met hun naasten dan 
patiënten in de N-groep. Een multivariaat analyse bleek niet mogelijk doordat het totaal aantal 
geïncludeerde patiënten te gering was omdat het onderzoek plaats vond tijdens een van de Covid infectie 
golven in Nederland. 
 
 
Conclusie 
Deze pilotstudie laat zien dat jongere patiënten in een goede gezondheidstoestand met een goed sociaal 
netwerk meer bereid zijn om deel te nemen aan geneesmiddelenonderzoek bij alzheimer. Altruïstische 
redenen en hoop op persoonlijk profijt waren de belangrijkste redenen om deel te nemen. De rol van de 
(verwijzende) medisch specialist en mantelzorger is in dit onderzoek niet onderzocht. Meer onderzoek is 
nodig naar de motivatie voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek bij alzheimer. 
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Verkennen van interdisicplinaire (mis-)communicatie met betrekking tot 
personalised medicine en patiëntgeregisseerde zorg bij de ziekte van 
Alzheimer 

de Rijke T1,2,3, Smets E1,2,3, Vasseur D4, Visser L1,2,3,5 

1Amsterdam UMC, locatie AMC, Medische Psychologie, Amsterdam, Nederland, 2Amsterdam Public Health, Personalized 
Medicine, Amsterdam, Nederland, 3Amsterdam Public Health, Quality of Care, Amsterdam, Nederland, 4Vilans, 
kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, Utrecht, Nederland, 5Klinische Geriatrie, Centrum voor 
Alzheimeronderzoek, Vakgroep Neurobiologie, Zorgwetenschappen en Samenleving, Stockholm, Zweden 

Introductie - Personalized medicine en patiëntgeregisseerde zorg zijn veelgebruikte termen in de zorg, 
onderzoek en zorgbeleid. Echter, exacte definities en daarmee de samenhang dan wel verschillen tussen de 
termen personalized medicine en patiëntgeregisseerde zorg zijn momenteel onduidelijk. Duidelijkheid over 
deze concepten is belangrijk, omdat verschil in interpretatie kan leiden tot miscommunicatie en verkeerde 
veronderstellingen onder professionals, zowel binnen als buiten de geheugenpoli. Wij onderzochten wat 
professionals vanuit verschillende disciplines binnen het gebied van de ziekte van Alzheimer verstaan onder 
personalized medicine en patiëntgeregisseerde zorg.    
 
Methode – In de context van het ABOARD project, hielden we semi-gestructureerde interviews met 26 
ervaren professionals werkzaam binnen de gezondheidszorg, maatschappelijke/non-profit organisaties, de 
industrie en de academische wereld. Audio-opnames van die interviews werden getranscribeerd en 
onafhankelijk van elkaar thematisch gecodeerd door twee onderzoekers.  
 
Voorlopige resultaten – Voorlopige analyses laten zien dat sommige professionals personalized medicine 
bekeken puur vanuit een (bio-)medisch perspectief (bv. afstemmen van medicatie op biologische 
kenmerken), terwijl anderen ook een sociaal perspectief hanteerden (bv. afstemmen op persoonlijke 
behoeften). De meeste professionals begrepen patiëntgeregisseerde zorg vooral vanuit een sociaal 
perspectief, met ofwel volledige regie bij de patiënt ofwel gedeelde verantwoordelijkheid en 
besluitvorming. De termen personalised medicine en patiëntgeregisseerde zorg staan volgens de meeste 
professionals los van elkaar, maar zijn wel aan elkaar gerelateerd. Ook waren professionals het erover eens 
dat naasten ook betrokken moeten worden bij personalized medicine en patiëntgeregisseerde zorg.  
 



Voorlopige conclusie - Professionals lijken met name het concept personalized medicine verschillend te 
interpreteren. Op basis van onze bevindingen pleiten we voor een beter begrip van personalized medicine 
en patiëntgeregisseerde zorg, om mogelijke miscommunicatie en verkeerde veronderstellingen onder 
interdisciplinair werkende professionals verminderen, en daarmee de kwaliteit van zorg, beleid en 
onderzoek te verbeteren. Daar zullen we aan bijdragen door op de bevindingen gebaseerde definities van 
personalised medicine en patiëntgeregisseerde zorg in de context van de ziekte van Alzheimer te 
formuleren.  
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De implementatie van de Amsterdam IADL-vragenlijst: onderzoek op een 
perifere geheugenpolikliniek/ 

The Implementation of the Amsterdam IADL Questionnaire in a Peripheral 
Memory Clinic 

 

van der Putten-Toorenburg A1,2,3, Schoonenboom N1 Sikkes S 4, Leontjevas R2, Anna-Eva Prick2 
1 Spaarne Gasthuis, Haarlem, Nederland, 2 Faculteit Klinische Psychologie, Open Universiteit van Nederland, Heerlen, 
Nederland, 3 De Zorgcirkel, regio Noord-Kennemerland & Zaanstreek-Waterland, Nederland, 4Alzheimer Center, Vrije 
Universiteit, Amsterdam, Nederland 

 

Introductie: Naast het objectiveren van cognitieve stoornissen is de interferentie in het dagelijks leven een 
belangrijk criterium bij het stellen van de diagnose dementie. De Amsterdam IADL-vragenlijst (A-IADL) kan 
hierbij een belangrijke rol spelen indien deze wordt geïmplementeerd op de geheugenpoli.  
Doelstelling: Het huidig pilotonderzoek beoogt om door middel van een mixed methods onderzoek meer 
inzicht te krijgen in het implementatieproces van de digitale A-IADL op een perifere geheugenpolikliniek en 
de waarde van de A-IADL in de klinische praktijk.  
Methoden: De waarde van de implementatie van de digitale A-IADL vragenlijst werd onderzocht vanuit het 
perspectief van 5 betrokken medisch specialisten (klinisch geriaters, neurologen), 2 GZ-psychologen, een 
klinisch neuropsycholoog en ouderenpsychiater door middel van face-to-face interviews en focusgroep 
gesprekken. Tevens werd het perspectief van 10 naasten van patiënten onderzocht door het invullen van de 
digitale A-IADL samen met een onderzoeker middels een Think Aloud Test. De Think Aloud test is een 
methode om een beeld te krijgen van het gedrag en de denkprocessen van de gebruikers en voor het 
analyseren van het mogelijk optreden van problemen tijdens het gebruik. Ten slotte werd de naasten in de 
System Usability Scale (SUS) naar de gebruiksvriendelijkheid van de test gevraagd na afloop van het eerste 
bezoek aan de geheugenpoli. De kwalitatieve analyses werden uitgevoerd middels Thematische Analyse 
(TA); zowel inductief als deductief. De SUS-scores werden kwantitatief geanalyseerd volgens de literatuur.   
Uitkomsten: Zowel de medische specialisten als de naasten van patiënten zien voordelen van de 
implementatie van de digitale A-IADL vragenlijst: het kan een aanzienlijke tijdswinst opleveren en daarmee 
is er meer tijd voor de patiënt in de spreekkamer. Patiënten en naasten kunnen zich op deze wijze goed 
voorbereiden op het bezoek aan de geheugenpoli. Het gebruiksgemak van de A-IADL werd door de 10 
naasten gemiddeld beoordeeld met een SUS-score van 75. Een SUS-score van 68 wordt als gemiddeld 
beschouwd. Naasten van patiënten scoorden hoog op zelfverzekerdheid bij het invullen van de digitale 
vragenlijst en hebben weinig behoefte aan ondersteuning. 
Conclusie: De digitale A-IADL vragenlijst wordt door de naaste van de patiënt en medisch specialist als een 
waardevol instrument geacht voor de perifere geheugenpolikliniek. 
 
 

 
 
 



Bijlage A 
 

Weergave Verschillen en Overeenkomsten in Behoeften/Voorkeuren/Verwachtingen over de digitale A-
IADL tussen de Medisch Specialisten en Naasten van Patiënten 

 

 

Bijlage B 
Resultaten van de System Usability Scale (SUS) per topic (n=10) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noot. Scores zijn gecodeerd en de score 4 is een hoge beoordeling en 0 een lage. Even items gemarkeerd met * worden voor de berekening SUS- totaalscore 

gespiegeld.  

Topic 

 

Cijfer (RANGE 0-4) 

1. Ik denk dat ik de mogelijkheid van het invullen van 

een digitale vragenlijst, bijvoorbeeld in ‘Mijn 

SpaarneGasthuis’ vaker zou willen gebruiken 

2.70 

2. Ik vond de digitale vragenlijst onnodig ingewikkeld* .80 

3. Ik vond de digitale vragenlijst makkelijk te 

gebruiken. 

3.20 

4. Ik denk dat ik ondersteuning van iemand nodig heb 

om deze digitale vragenlijst in te vullen* 

.70 

5. Ik vond dat de verschillende categorieën in de 

digitale vragenlijst erg goed geïntegreerd zijn 

2.00 

6. Ik vond dat er te veel tegenstrijdigheden in de 

digitale vragenlijst zaten* 

1.50 

7. Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen snel 

leren om deze vragenlijst digitaal in te vullen 

2.70 

8. Ik vond deze digitale vragenlijst omslachtig in 

gebruik* 

1.60 

9. Ik voelde me zelfverzekerd bij het invullen van de 

digitale vragenlijst 

3.40 

10. Ik had instructies nodig voordat ik de digitale 

vragenlijst kon invullen* 

1.00 
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ADappt: de communicatie- en predictietool voor de geheugenpolikliniek – 
stappen richting klinische validatie 

Hendriksen H1,2,3,4, de Rijke T3,4, van Gils A1,2, de Beer M5, Bouwman F1,2, Hempenius L6, van Maurik I1,2,7, Pel-
Littel R8, Rhodius-Meester H1,2,9, Roks G10, Smets E3,4, van der Flier W1,2,7, Visser L3,4,11 

1Alzheimer Center Amsterdam, Neurology, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC location VUmc, Amsterdam, 
The Netherlands, 2Amsterdam Neuroscience, Neurodegeneration, Amsterdam, The Netherlands, 3Amsterdam UMC 
location University of Amsterdam, Medical Psychology, Amsterdam, The Netherlands, 4Amsterdam Public Health, Quality 
of Care, Personalized Medicine, Amsterdam, The Netherlands, 5Department of Neurology, Reinier de Graaf Gasthuis, 
Delft, The Netherlands, 6Geriatric Center, Medical Center Leeuwarden, Leeuwarden, The Netherlands, 7Department of 
Epidemiology and Data Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC , Amsterdam, The Netherlands, 8Vilans 
Center of Expertise for Long Term Care, Utrecht, The Netherlands, 9Internal Medicine, Geriatric Medicine Section, 
Amsterdam Cardiovascular Sciences Institute, Amsterdam UMC location VUmc, Amsterdam, The Netherlands, 
10Department of Neurology, ETZ Hospital, Tilburg, The Netherlands, 11Division of Clinical Geriatrics, Center for Alzheimer 
Research, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

Introductie: ADappt is (het prototype van) een online toolbox (www.ADappt.health) om clinici op de 
geheugenpolikliniek te ondersteunen bij 1) samen beslissen, 2) het bespreken van onderwerpen die door 
zorgprofessionals, patiënten en naasten (‘eindgebruikers’) belangrijk worden geacht, 3) het berekenen van 
de kans op dementie bij patiënten met milde cognitieve stoornissen (MCI) (‘predictietool’), en 4) het 
bespreken van de uitslagen met patiënten met MCI en hun naasten. Deze studie heeft als doel de 
implementatie van ADappt voor te bereiden en de toolbox verder te verbeteren aan de hand van twee 
onderzoeksvragen: 1) Hoe evalueren eindgebruikers het gebruik van ADappt, zowel in een gecontroleerde 
als in een ongecontroleerde omgeving? en 2) Hoe vergroten we de haalbaarheid van een toekomstige 
prospectieve validatiestudie?  
 
Methoden: Voor de eindgebruikersevaluatie in een gecontroleerde omgeving hielden we 15 ‘think out loud’ 
sessies met 10 zorgprofessionals (6 geriaters, 2 neurologen, 1 internist ouderengeneeskunde, 1 
verpleegkundig specialist; 11±6 jaar ervaring), 6 patiënten en 1 naaste. Deelnemers gebruikten ADappt aan 
de hand van een fictieve casus, met de instructie hun gedachten te verbaliseren. Momenteel verrichten we 
een haalbaarheidsstudie waarin ADappt gedurende vier weken wordt gebruikt op vier 
geheugenpoliklinieken. Middels vragenlijsten, audio-opnames van consulten en interviews evalueren we 
eindgebruikerservaringen in een ongecontroleerde omgeving en inventariseren we de haalbaarheid van een 
toekomstige prospectieve validatiestudie. 
 
Resultaten: Uit de evaluatie kwam tot dusver naar voren dat eindgebruikers ADappt een nuttige, 
toegankelijke en aantrekkelijke tool vonden. Verbeterpunten waren: 1) het toevoegen van de Montreal 
Cognitive Assessment (MOCA) aan de predictietool, 2) verduidelijken welke combinaties van biomarkers 
mogelijk zijn, 3) tussentijds opslaan van gegevens, en 4) het opsplitsen van belangrijke onderwerpen naar 
respectievelijk het eerste consult en het uitslaggesprek. Opvallend was dat niet alle modules in de sessies 
(op het juiste moment) gebruikt werden. Voor de haalbaarheidsstudie ontwikkelden we daartoe een 
training. In de haalbaarheidsstudie participeerden vooralsnog 7 zorgprofessionals (3 neurologen, 1 geriater, 
2 verpleegkundig specialisten, 1 arts-onderzoeker), 23 patiënten en 23 naasten. Voorlopige verbeterpunten 
om de haalbaarheid te vergroten zijn: 1) aanpassingen in de patiënteninformatiebrief, en 2) het verlengen 
van de studieduur. Aanvullende resultaten worden dit najaar verwacht. 
 
Conclusie: Op basis van de eindgebruikersevaluatie passen we het ADappt-prototype aan tot een versie die 
klaar is voor prospectieve validatie. De haalbaarheidsstudie levert waardevolle inzichten op om de 
uitvoering van een prospectieve validatiestudie te doen slagen. In deze toekomstige validatiestudie 
onderzoeken we de effectiviteit van ADappt als een volgende stap richting daadwerkelijke implementatie in 
de klinische praktijk.  
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The ABOARD consortium (A Personalized Medicine Approach for 
Alzheimer’s Disease): rationale, concept and design 

Dreves A1, van Harten A1,2, Teunissen C2, de Vugt M3, Smets E4, Blom M5, Papma J6, van der Flier W1,7 

1Department of Neurology & Alzheimer Center, Amsterdam Neuroscience, VU University Medical Center, Amsterdam, The 
Netherlands, 2Neurochemistry Laboratory, Department of Clinical Chemistry, Amsterdam Neuroscience, VU University 
Medical Center, Amsterdam, The Netherlands, 3Department of Psychiatry and Neuropsychology, Alzheimer Center 
Limburg, School for Mental Health and Neuroscience, Maastricht, The Netherlands, 4Department of Medical Psychology, 
Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, 5Alzheimer Nederland, Amersfoort, The 
Netherlands, 6Department of Neurology & Alzheimer Center Erasmus MC, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, 
Rotterdam, The Netherlands, 7Department of Epidemiology and Biostatistics, Amsterdam Neuroscience, VU University 
Medical Center, Amsterdam, The Netherlands 

Background: Alzheimer’s disease (AD) is among this century’s major healthcare challenges. It gradually robs 
individuals of their cognitive capabilities, with dementia as its final stage. This implies that the key to stop 
AD lies in the pre-dementia stages. The national ABOARD project aims to invest in effective and efficient 
diagnosis, prediction and prevention of AD. We envision a future with individualized prevention 
encompassing tailored combinations of lifestyle and disease modifying interventions, and realize that one 
size does not fit all. We take the necessary preparatory steps for a future with personalized medicine for AD, 
with the ultimate aim to stop AD before dementia has started. In this paper, we present the rationale, 
concept and design of ABOARD. 
 
Methods: ABOARD (A Personalized Medicine Approach for Alzheimer’s Disease) is a Dutch public-private 
partnership of >30 partners. This five-year project harbors all stakeholders from a scientific, clinical and 
societal perspective. The project is structured into five, interconnected work packages (WPs), that focus on 
(1) diagnosis, (2) prediction, (3) prevention, (4) patient orchestrated care, and (5) communication and 
dissemination of project results. ABOARD has a strong focus on building the generation of the future, 
through the junior training program entitled Juniors On Board (JOB). (Private) partners organize workshops 
for JOB, providing junior researchers with a broad view on aspects of health care and science, and at the 
same time equipping them with a valuable network and instilling in them a multidisciplinary way of working.  
 
Results: ABOARD started in April 2021, and is now in its second year. 13 PhD students have been appointed 
and they work on the 36 different tasks of the project. The semi-annual consortium meetings serve to share 
results and foster connections amongst project partners. We are about to start the national ABOARD 
Cohort, which aims to study the entire trajectory of disease, through linkage with external registries and 
with using patient reported outcomes as primary end point. Results are shared with society through our 
website (www.aboard-project.nl), a webinar series entitled “Alzheimer Uitgelegd”, and quarterly 
newsletters.  
 
Conclusion: By taking a truly multidisciplinary approach, including all relevant partners throughout the 
Netherlands, ABOARD contributes to personalized medicine of AD, which will entail personalized 
combinations of lifestyle interventions and medication. 
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Diagnosing Early Onset Dementia with co-morbid Mood Problems:  

Investigating the influence of mood problems on the performance on 
cognitive screeners of patients under the age of 70  
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1Spaarne Gasthuis, Haarlem, Nederland, 2Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland 

 
 
Introduction 
Patients with early onset dementia have a different clinical presentation compared to older patients, 
including more neuropsychiatric symptoms. The general memory clinic of the Spaarne Gasthuis Hospital 
uses the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), the Frontal Assessment Battery (FAB), and the Seven 
Minutes Screen (7MS) for cognitive screening. Mood problems negatively influence performance on 
cognitive screeners in older patients. This study will investigate whether mood problems influence the 
performance on the MoCA, FAB, and 7MS of young patients in a general memory clinic. 
  
Methods 
Between November 2020 and January 2021 183 patients (101 men; mean ± SD age; 61,1 ± 6,7 years) were 
included. They filled out at least one cognitive screener and were below the age of 70 when diagnosed. 
Cognitive functioning was analyzed using the MoCA, FAB, and 7MS. Mood complaints, history of depression 
and the use of antidepressants were noted. Furthermore, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
and the Geriatric Depression Scale (GDS) were used.  
All patients are assigned to one of three groups: no mood complaints or diagnosis, mood complaints or a 
history of mood disorder, or a current mood disorder diagnosis.  
Cognitive screener performance is compared to HADS and GDS scores using Spearman correlation 
coefficients. Regression analyses are run to analyze the effect of mood problems on cognitive functioning, 
including gender, diagnosis, and educational level as interaction terms.  
  
Results 
82 patients with subjective memory impairment were included, 45 with MCI, and 56 with dementia 
(including 29 AD, 11 VAD, 3 FTD, 3 DLB/PDD). Median HADS and GDS scores did not differ between these 
groups. 72 patients had no mood complaints, 88 mood complaints or a history of mood disorder, and 23 a 
current mood disorder diagnosis. Median cognitive screener scores did not differ significantly between 
these groups, while median HADS and GDS scores did (p<.001, p<.05). Correlations between scores on the 
MoCA, FAB, and 7MS and the HADS and GDS were non-significant. First regression analyses show no 
interaction between cognitive screeners, diagnosis, gender, and educational level with HADS or GDS scores. 
  
Conclusion  
Patients with mood problems did not perform worse on cognitive screeners, irrespective of diagnosis. There 
was no relation between the cognitive screeners and HADS and GDS scores. The first results therefore point 
towards good usability of the MoCA, FAB, and 7MS as an aid for diagnostic and cognitive screening in a 
young population with or without mood problems. 
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Dementiediagnostiek en -zorg voor een diverse patiëntenpopulatie: een 
kwalitatieve studie naar de aanpassingen die worden gedaan binnen het 
diagnostisch traject door zorgprofessionals.  

Lazaar N, Franzen S, Mattace Raso F, Van Bruchem - Visser R, Papma J 
 

Introductie 
Door vergrijzing van eerste generatie arbeidsmigranten, wordt de komende jaren een toename verwacht 
van dementiepatiënten met een diverse achtergrond op het gebied van taal, cultuur, opleidingsniveau en 
gezondheidsvaardigheden. Om  doelmatige en conclusieve dementiediagnostiek te verrichten, zijn 
(cultuursensitieve) aanpassingen binnen het diagnostische zorgtraject essentieel. In deze studie richten we 
ons op de aanpassingen die worden gedaan door geheugenpolikliniek medewerkers om 
dementiediagnostiek en –zorg aan te laten sluiten op een diverse patiëntenpopulatie.  
 
Methoden 
Voor dit onderzoek maken wij gebruik van kwalitatieve methoden. Er zijn 12 diepte interviews afgenomen 
met zorgprofessionals (o.a. geriaters, neurologen, neuropsychologen en ergotherapeuten) die werken op 
een geheugenpolikliniek in Nederland. De interviews worden getranscribeerd en geanalyseerd met analyse 
programma Atlas.ti. Uiteindelijk worden de resultaten gebruikt om een best practice te ontwikkelen voor 
dementiediagnostiek en –zorg die zich focust op een diverse patiëntenpopulatie.  
 
Resultaten 
Eerste resultaten laten zien dat zorgprofessionals op de geheugenpolikliniek verschillende aanpassingen 
binnen het diagnostisch traject doen om zorg voor een diverse patiëntenpopulatie mogelijk te maken. Bij de 
uitnodiging voor het eerste bezoek worden aanpassingen gedaan bij de informatie die wordt verschaft over 
het bezoek aan de geheugenpolikliniek. Deze informatie wordt aangeboden op taalniveau B1. Ook komt het 
voor dat de geheugenpolikliniek een beeldverhaal aanbiedt ter verduidelijking van hoe een afspraak er aan 
toe gaat. Bij de anamnese doen zorgprofessionals aanpassingen op het gebied van communicatie. Om de 
patiënt goed te betrekken binnen het zorgproces, wordt gekeken naar de taalbeheersing. Zorgprofessionals 
maken gebruik van kortere zinnen en passen de terugvraagmethode toe. Bij het bepalen van beperkingen in 
het dagelijks leven wordt actiever geïnventariseerd wat het referentiekader van de patiënt is indien deze 
behoort tot een diverse patiëntenpopulatie. Bij het screenen van de cognitie wordt de oriëntatie omtrent 
tijd en plaats uitgevraagd op een manier die aansluit, gevraagd wordt bijvoorbeeld of patiënten met een 
islamitische religieuze achtergrond de tijden van het gebed nog goed bij kunnen houden, of wanneer de 
ramadan plaatsvond. 
 
Conclusie 
Bij een patiëntenpopulatie die steeds diverser wordt, is het van belang om dementiediagnostiek en –zorg zo 
in te richten dat er aandacht is voor taal, cultuur, opleidingsniveau, geletterdheid en 
gezondheidsvaardigheden. Kennis en ervaringen omtrent aanpassingen die worden gedaan bij deze groep 
kunnen van waarde zijn voor andere geheugenpolikliniek zorgprofessionals.  
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The prevalence of young onset dementia in two defined catchment areas 
of the Netherlands 

Bodde H1, Kolman G1, Bakker C2, Peetoom K3, van der Flier W4, Koopmans R2, Verhey F3, de Vugt M3, Papma J1 

1Alzheimer Center Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands, 2Alzheimer Center Radboud University Medical Center, 
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Introduction: People with young onset dementia (YOD) differ from older people with dementia in terms of 
disease features, social aspects and their relatively good physical health. As dementia health care services 
are primarily directed at older clients, there is a lack of facilities specifically focused on characteristics or the 
needs of people with YOD. To improve services for people with YOD, accurate numbers of the prevalence of 
YOD are necessary. This study aims to investigate the year-prevalence of YOD in two predefined catchment 
areas of the Netherlands, together representative for the Dutch population.  
 
Method: In the PRECODE project, we recruited health care professionals within a catchment area that are 
involved in the diagnosis or care for YOD patients, among which casemanagers, nursing home staff, 
psychiatrists, psychologists, neurologists from four memory clinics, and several general practisioner 
practices. During the course of 12 months, they registered each YOD patient they encountered in an online 
registration database. Patients were included if they were diagnosed with dementia before the age of 70. 
Double counting was prevented by collecting minimal personal identifiers of the patient, resulting in a 
unique personal code.  
 
Results: Preliminary results of the first catchment area (Rotterdam) indicate that the amount of registered 
YOD patients is lower than previous estimates. Most of the registered patients were diagnosed with 
Alzheimer disease (55%), vascular dementia (16%) or frontotemporal dementia (8%). Most patients were 
diagnosed by a neurologist (54%) or a psychiatrist (23%) and only a few by a geriatrician (4%). Other 
characteristics show that 78% of registered patients live at home alone (20%) or with family members 
(58%).   
 
Conclusions / follow-up: Next, we will analyze the results of the second catchment area and evaluate the 
effects of COVID-19 on our measurements. The outcomes of both catchment areas will be combined to 
estimate the total prevalence of people with YOD in the Netherlands. These results contribute to our 
knowledge of characteristics of YOD in the Netherlands, and will help to personalize and tailor health care, 
among which dementia diagnostics, for people with YOD.  
 
 


