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Stand van zaken rondom coronacrisis 
 
Vanuit het PRECODE-team willen wij iedereen sterkte 
wensen in deze ingewikkelde tijd met corona en de 
gevolgen hiervan. Veel onderzoeksprojecten, 
waaronder ook het PRECODE-project ondervinden 
hinder van de huidige coronacrisis.  
 
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen 
van de voortgang en hoe wij met eventuele vertraging 
in het project omgaan. 
 
Maastricht: 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. De analyses van de prevalentie studie 
hebben plaatsgevonden en de resultaten worden 
momenteel verwerkt in een artikel. Ook is inmiddels 
een start gemaakt met het analyseren van de 
gevonden incidentiecijfers over dementie op jonge 
leeftijd. Dit zal leiden tot een tweede artikel. 
De resultaten zullen tevens in de vorm van een poster 
gepresenteerd worden tijdens de Alzheimer 
Association International Conference in juli in 
Amsterdam en via een presentatie op het International 
Psychogeriatric Association Congress in oktober. Beide 
congressen zullen online plaatsvinden. 
 
Verder zijn we een samenwerking gestart met de 
vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit 
Maastricht, om middels reeds verzamelde 
huisartsgegevens in de regio het traject voorafgaand 
aan de diagnose dementie op jonge leeftijd beter in 
beeld te brengen. Hiervoor zijn we in afwachting van 
de data van een cohort bestaande uit 27 
huisartspraktijken.  
 
 

Rotterdam: prospectieve prevalentiestudie 
 
Vanuit het Alzheimercentrum Erasmus MC werken wij 
aan het meten van de prevalentie van jonge mensen 
met dementie in afgebakende meetgebieden. Op 1 
februari 2020 zijn wij begonnen met onze jaarmeting 
in het 1e meetgebied in de gemeente Rotterdam en 
omgeving. Hierbij vragen wij huisartsen, neurologen, 
casemanagers, dagbehandelingen en verpleeghuizen 
in de regio om elke patiënt met dementie op jonge 
leeftijd die zij tegenkomen, éénmalig te registreren in 
een online registratiesysteem.  
Het coronavirus heeft op ons werkpakket en onze 
meting een grote weerslag. De zorgverleners hebben 
momenteel hun handen vol aan alle maatregelen ten 
gevolge van de coronacrisis waarbij natuurlijkerwijs 
het registreren van jonge mensen met dementie even 
niet de prioriteit heeft. Hier kunnen wij alleen maar 
begrip voor hebben. Ook vermoeden wij dat mensen 
met een verdenking op dementie op jonge leeftijd nu 
niet naar de huisarts of de geheugenpoli gaan. 
Bovenstaande zal een belangrijke invloed hebben op 
de cijfers die we verzamelen in 2020. Toch zijn wij blij 
te kunnen vermelden dat er ondanks de coronacrisis 
nog iedere week nieuwe registraties gedaan worden 
en er inmiddels meer dan 200 jonge mensen met 
dementie zijn geregistreerd. Wanneer de zorg weer 
wat meer genormaliseerd is, zullen wij gaan bekijken 
wat het uiteindelijke effect van de crisis op onze 
meting is. 
Tot slot zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het 
2e meetgebied elders in Nederland. Of deze meting 
volgens de planning kan gaan starten, is nog even 
afwachten. We hopen uiteraard dat we in de komende 
maanden ook hiermee een start kunnen maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Amsterdam: PRECODE-GP 
 
In deze corona-periode werken alle onderzoekers van 
Alzheimercentrum Amsterdam, zo goed als het kan, 
thuis. De meeste geheugenpoliklinieken zijn nu 
gesloten. De inclusie voor PRECODE-GP (de 
inventarisatie op de geheugenpoli van het aantal 
patiënten met van dementie op jonge leeftijd en de 
specifieke kenmerken) ligt dan ook zo goed als stil.  
Maar, deze periode gebruiken we om nieuwe 
geheugenpoliklinieken te werven en gelukkig zijn de 
meeste wetenschapsbureaus en METC nog gewoon 
bereikbaar. Wij zijn dan ook erg verheugd om te 
kunnen melden dat we inmiddels goedkeuring hebben 
om de dataverzameling te mogen starten in:  

- COGA, Amsterdam UMC 
- Alzheimercentrum Limburg, Maastricht 

UMC+;  
- Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch; 
- Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg;  
- Reinier de Graaf, Delft.  

Met 6 andere ziekenhuizen zijn we een heel eind, en 
hopen we op spoedige goedkeuring. Daar zijn we 
ontzettend blij mee! In deze rare tijden, alsnog zulk 
goed nieuws verwachten, is ontzettend fijn!  
Ook zonder de goedkeuring is het al mogelijk om de 
uitvraag over afgelopen jaar in te vullen: dit hebben al 
6 poli’s gedaan. We helpen u graag om dat ook te 
doen! 
 

 
Wiesje van der Flier en Annebet Leeuwis 

 
Doet UW geheugenpoli al mee aan  
PRECODE-GP?  
Annebet Leeuwis (postdoc onderzoeker op dit project) 
drinkt graag een virtuele (ZOOM)koffie met u om 
kennis te maken en om PRECODE-GP nader toe te 
lichten! U kunt haar bereiken via: 
a.leeuwis@amsterdamumc.nl             
 
 
                               
                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nijmegen: Delphi-studie 
 
Op dit moment worden de publicaties geschreven van 
de Delphi-studie en de integratieve review die in dat 
kader heeft plaatsgevonden waarin zowel 
wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke 
literatuur is gezocht over de terminologie en definitie 
van dementie op jonge leeftijd. Deze resultaten zijn 
door de andere onderzoekers binnen het PRECODE-
project gebruikt om te bepalen wie wel of niet valt 
binnen de doelgroep jonge mensen met dementie. 
Verwacht wordt dat de integratieve review in de zomer 
van 2020 zal worden gepubliceerd.  
 
 
Even voorstellen: Annebet Leeuwis 
Mijn naam is Annebet Leeuwis en ik ben postdoc 
onderzoeker bij Alzheimercentrum Amsterdam. Na 
mijn masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie 
aan de UvA in Amsterdam, ben ik sinds 2012 werkzaam 
als neuropsycholoog en onderzoeker bij het 
Alzheimercentrum. De afgelopen vier jaar heb ik mijn 
promotieonderzoek verricht in het kader van de Hart-
Brein studie, welke resulteerde in mijn proefschrift 
‘Connecting heart and brain’ (promotie-datum: 02-07-
2019). Ik heb onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
hart- en vaatziekten en dementie en in het kader 
hiervan heb ik ook veel samengewerkt met andere 
disciplines, zoals cardiologen en internisten.  
In mijn huidige functie binnen het PRECODE-project 
focus ik me op het in kaart brengen van het aantal 
patiënten met dementie binnen alle 
geheugenpoliklinieken van Nederland. 
 

                              
 

 
Info over het PRECODE-project en alle nieuwsbrieven 

zijn terug te vinden op www.precode-project.nl 
 
 
 
 
 

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

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