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Stand van zaken 
Het PRECODE-project is in volle gang. Het project 
bestaat uit meerdere werkpakketten, die uitgevoerd 
worden door de verschillende Alzheimercentra. Via 
deze weg houden wij u graag op de hoogte van de 
voortgang van ons project. Voor u ligt de derde 
nieuwsbrief van het project. Wij wensen u veel 
leesplezier. 
 
 
 
Alzheimer Europe congres 
 

 
 
Op 24 en 25 oktober vond in Den Haag het 
internationale Alzheimer Europe congres plaats. 
Tijdens een speciaal georganiseerde PRECODE-sessie 
zijn de eerste resultaten van de werkpakketten uit 
Nijmegen (door Dennis van de Veen) en Maastricht 
(door Stevie Hendriks) gepresenteerd. 
 

 

Terminologie 
Werkpakket 2 is afgelopen april afgerond in Nijmegen, 
met een eindrapportage over de terminologie en 
definitie van dementie op jonge leeftijd. Door middel 
van een Delphi-studie is overeenstemming bereikt om 
de term young-onset dementia te gebruiken. Er is 
redelijke overeenstemming om aanvang van de 
klachten voor het 65e levensjaar als leeftijdsgrens te 
hanteren. Bijna alle ziektebeelden die in de 
voorbereidende literatuurstudie gevonden waren, 
werden door de experts als mogelijke oorzaak van 
dementie op jonge leeftijd gezien. Tijdens het 
International Psychogeriatric Association (IPA) congres 
en het Alzheimer Europe congres hebben we de eerste 
bevindingen gepresenteerd. Ook zijn de verschillende 
perspectieven besproken van de aspecten waar geen 
overeenstemming over bereikt kon worden tijdens de 
Delphi-studie, in een interactieve discussie.  
De laatste analyses worden op dit moment afgerond 
en wordt gewerkt aan wetenschappelijke publicaties 
over de literatuurstudie en de Delphi-studie 
geschreven.  
 
Regionale prevalentiemeting 
Vanuit het Erasmus MC wordt een studie naar de 
prevalentie van dementie op jonge leeftijd in 
Nederland gecoördineerd. In 2020 wordt gestart met 
een eerste meting in de regio Rotterdam. De afgelopen 
periode is volop gewerkt aan de voorbereiding van dit 
eerste meetjaar. Het onderzoeksplan is goedgekeurd 
door de medisch ethische toetsingscommissie (METC) 
van het Erasmus MC. Een belangrijke stap.  
Daarnaast zijn vele contacten gelegd met 
zorgprofessionals in het veld, waaronder huisartsen, 
casemanagers, neurologen, psychiaters en 
zorgorganisaties. Zij zullen gedurende een bepaalde 
periode iedere persoon met dementie op jonge leeftijd 
gaan registreren. De database voor de registratie is 
bijna af en wordt getest. De bedoeling is dat iedere 
invoer slechts een minuutje tijd kost.  
Rotterdam is nagenoeg klaar om te starten met de 
eerste meetperiode en zet nu de laatste puntjes op de 
“i”. Wij kijken erg uit naar de komende periode! 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2018 is de PRECODE-studie gestart, een landelijke studie naar de prevalentie, definitie, herkenning en zorgpaden van 
dementie op jonge leeftijd. PRECODE heeft als doel om te komen tot een tijdige diagnose en passende hulp. Dit vraagt om 
inzicht in de prevalentie in Nederland, maar ook om een betere herkenning van dementie op jonge leeftijd door de huisarts 
en verbetering van de toegang tot zorg. PRECODE is een samenwerking tussen de vier Alzheimercentra van Limburg, 
Amsterdam, Rotterdam, en Nijmegen, het NIVEL en Alzheimer Nederland. Het project loopt tot 2022. 
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Literatuurstudie prevalentie en incidentie 
Het werkpakket van Maastricht richt zich op het 
uitvoeren van een literatuurstudie naar de prevalentie 
en incidentie van dementie op jonge leeftijd 
wereldwijd. Dit heeft 128 artikelen opgeleverd uit 38 
landen. De dataverzameling is compleet en op dit 
moment worden de beschikbare gegevens 
geanalyseerd. De eerste resultaten hiervan zijn 
gepresenteerd tijdens Alzheimer Europe. Ook wordt 
gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie.  
Tevens is gestart met de voorbereiding op het 
werkpakket dat zich richt op de onderzoeksvraag met 
welke klachten jonge mensen met dementie zich 
presenteren bij de huisarts 5 jaar voorafgaand aan de 
diagnose en welke zorg zij gebruiken na de diagnose. 
Het doel is om een herkenningslijst van signalen voor 
de huisarts te maken. Hiervoor zullen bestaande 
gegevens van de huisarts gebruikt gaan worden.  
 
 
Even voorstellen: Guy Kolman 
Ik ben Guy Kolman, onderzoeksmedewerker bij het 
Erasmus MC en daarnaast start ik zeer binnenkort in 
een nieuwe baan als manager Strategie & Innovatie bij 
WZH. Beide zijn leuke rollen en ik ben dan ook 
bijzonder blij dat ik beide banen naast elkaar kan en 
mag uitvoeren. Al langere tijd ben ik betrokken bij de 
zorg voor jonge mensen met dementie. Zo schreef ik 
een zorgprogramma voor jonge mensen met dementie 
toen ik als HBO-verpleegkundige werkzaam was bij 
zorgorganisatie Argos Zorggroep, en heb ik me in 
kunnen zetten voor het opzetten van de ketenzorg 
jonge mensen met dementie Rotterdam e.o.  Toen ik 
in de zomer van 2018 gevraagd werd om mee te 
werken aan een onderzoek naar de prevalentie van 
jonge mensen met dementie was ik gelijk enthousiast. 
Ik zet mij graag met veel toewijding in voor betere zorg 
en meer bekendheid voor jonge mensen met 
dementie. 
 

 
              
 
 
                               
                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Database geheugenpoliklinieken 
Het werkpakket geleid door Amsterdam (Amsterdam 
UMC, locatie VUmc) richt zich op het bepalen van het 
aantal patiënten met en de kenmerken van dementie 
op jonge leeftijd binnen de Nederlandse 
geheugenpoliklinieken. Dr. Annebet Leeuwis en Anne 
Brunner zijn samen met werkpakketleider Prof. dr. 
Wiesje van der Flier druk bezig om de database te 
starten. 
In de afgelopen periode is de werkgroep fanatiek bezig 
geweest met goedkeuring van de studie bij de 
medische-ethische commissie van Amsterdam UMC en 
het opzetten van een gebruiksvriendelijke database in 
Castor. Eveneens is er een kort en bondige handleiding 
en een zakkaartje beschikbaar gesteld om het invullen 
van de database zo makkelijk mogelijk te maken.  
We kunnen inmiddels melden dat de studie is 
goedgekeurd én dat de database live is en klaar staat 
om gebruikt te worden! 
Op dit moment wordt getracht om de samenwerking 
met andere geheugenpoli’s van de grond te krijgen. Er 
is contact met meerdere geheugenpoli’s, zoals het 
Jeroen Bosch ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden 
ziekenhuis en het TerGooi ziekenhuis. In de komende 
periode gaan we ons richten op het uitbreiden van dit 
netwerk. 
 

Wilt u met uw geheugenpolikliniek ook meedoen? 
Meld u aan bij Annebet Leeuwis via 

a.leeuwis@amsterdamumc.nl 
 
 

Info over het PRECODE-project en alle nieuwsbrieven 
zijn terug te vinden op www.precode-project.nl 

 
 
 
 

Namens alle onderzoekers van het PRECODE-
project wensen wij u fijne feestdagen en een mooi 

2020 toe! 
 

Contact www.precode-project.nl 
Marjolein de Vugt (Projectleider) 

mail@precode-project.nl 
m.devugt@maastrichtuniversity.nl 

 Kirsten Peetoom (Projectcoördinator) kirsten.peetoom@maastrichtuniversity.nl 
 Christian Bakker (Projectcoördinator) christian.bakker@radboudumc.nl 

 


