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We vergeten in ons leven veel meer dan we ooit zul-
len onthouden. We associëren het geheugen mis-
schien met vastleggen, conserveren en opslaan, 

maar het meeste van wat we ervaren verdwijnt vrijwel 
direct weer uit het geheugen, en niet veel later volgt de 
rest. Je geheugen doet dat overigens met de beste bedoe-
lingen. Als je de stad in bent geweest en je je auto weer 
opzoekt, is het niet de bedoeling dat alle herinneringen 
aan de plekken waar je ooit je auto hebt geparkeerd nog 
even actief in je geheugen voorhanden zijn. Ditzelfde 
heilzame mechanisme laat overigens ook de herinnering 
aan hoe je kinderen of ouders er 10 jaar geleden uitzagen 
vervagen. Het geheugen gehoorzaamt nu eenmaal aan 
zijn evolutionaire ontwerp, niet aan zijn bezitter. De 
fabrieksinstelling van het geheugen is ‘vergeten’.

Zelftest
Maar bij het ouder worden beginnen zich nieuwe soorten 
van vergeten voor te doen, vormen van vergeten die niet 
functioneel zijn en die zelfs het dagelijks leven kunnen 
bemoeilijken. Wie zich zorgen maakt over zijn of haar 
geheugen zal vandaag de dag niet direct naar de huisarts 
gaan, maar eerst op internet kijken. De kans is groot dat 
hij dan terechtkomt bij een zelftest, zoals die op  
gezondheidsplein.nl of op de website van Alzheimer 
Nederland (www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest).
De laatste test bestaat uit 25 items die situaties beschrij-
ven waarin het geheugen je in de steek laat, zoals ‘verge-
ten waarom u naar een bepaald gedeelte van uw huis bent 
gelopen’ of ‘iets lezen en vlak daarna niet meer weten wat 
u nu gelezen hebt, zodat u het moet overlezen’. Op een 
5-puntsschaal, die loopt van ‘nooit’ tot ‘zeer vaak’, kan 
men aangeven hoe frequent deze situaties zich voordoen. 
De score varieert van 0-100 punten. Hoe minder punten 
iemand scoort, hoe beter zijn geheugen is.
Aan het begin van de test moet je je leeftijdscategorie 
aanvinken. En leeftijd doet ertoe in deze test. Met een 
score van 55 punten of meer krijgen mensen van  
70-74 jaar te horen dat er inderdaad problemen met het 
geheugen zijn, maar daarop volgt de relatief geruststel-
lende mededeling: ‘Op uw leeftijd is er meestal geen 
sprake van dementie en is de oorzaak (zoals voeding, 
geneesmiddelen of stress) vaak goed te behandelen. Wij 
raden u aan hier eens over te praten met een huisarts.’ 
Maar iemand van 75 jaar of ouder wordt met precies 
dezelfde score ‘opvallend vergeetachtig’ genoemd. Hij 

Veel mensen beginnen rond hun 60e meer moeite te krijgen 
met taken die een beroep doen op het prospec tief geheugen 
en het vinden van woorden en namen. Bezorgd dat deze 
klachten wijzen op het begin van de ziekte van Alzheimer 
vullen zij online-zelf tests in of raadplegen ze hun huisarts. 
Bij verreweg de meeste mensen duiden de klachten op een 
volstrekt natuurlijke ouderdomsvergeetachtigheid. Om ver-
dere achteruitgang te vertragen zouden artsen hun patiën-
ten moeten aanmoedigen sociaal ac tief te blijven. Bij 
patiënten met lichte cognitieve beperkingen (‘mild cogni-
tive impairment ’) moet de arts beducht zijn op het ontken-
nen of bagatelliseren van geheugenklachten, zeker als die 
van invloed zijn op het beroepsmatige func tioneren in 
beroepen als piloot of huisarts. Door het ontbreken van for-
mele jaarlijkse keuringen hebben ouder wordende artsen de 
plicht zichzelf en hun collega’s in de gaten te houden.

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen, Heymans Instituut, Groningen.

Prof.dr. D. Draaisma, psycholoog (d.draaisma@rug.nl).

ZoRG

De fabrieksinstelling van het geheugen is ‘vergeten’
Douwe Draaisma 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161: D20412

PE
RS
PE
CT
IE
F

krijgt het advies om bij zijn huisarts uit te laten zoeken 
waar dit aan ligt.
Deze leeftijdsafhankelijke uitslag demonstreert de vuist-
regel dat geheugenproblemen bij mensen tot halverwege 
de 70 jaar waarschijnlijk een andere oorzaak hebben dan 
beginnende dementie, maar dat daarna de kans toeneemt 
dat de klachten met dementie hebben te maken.

sOciAAl Actief BlijVen
Al deze zelftests adviseren om bij geheugenklachten naar 
de huisarts te gaan. Die staat vervolgens voor het pro-
bleem hoe ‘normale’ vergeetachtigheid te onderscheiden 
van het soort geheugenproblemen dat op dementie zou 
kunnen wijzen. Hoewel de NHG-standaard ‘Dementie’ 
het afnemen van de ‘Mini-mental state examination’ 
(MMSE) en de kloktekentest aanbeveelt, is dit niet altijd 
toereikend. Voor beide tests geldt namelijk dat ook een 
haperend geheugen patiënten in staat stelt nog bijna opti-
male scores te bereiken. Bovendien zal een patiënt nog 
meer vragen hebben, zoals wat hij zelf kan doen om zijn 
geheugen te verbeteren, of de therapieën, geheugenspel-
letjes of voedingssupplementen waar in seniorenbladen 
voor wordt geadverteerd werkelijk helpen, en wat gege-
ven het huidige beeld van geheugenklachten de prognose 
is. Zeker nu de AOW-leeftijd steeds hoger komt te liggen 
zullen patiënten met geheugenklachten zich ook zorgen 
maken over hun beroepsuitoefening.
Om het geheugen in conditie te houden is sociaal actief 
blijven nog steeds het beste advies.1 Als het invullen van 
sudoku’s en kruiswoordpuzzels of geheugenspelletjes al 
enig effect hebben, is het resultaat kortdurend en vindt er 
geen overdracht plaats naar andere geheugenfuncties. 
Maar van de gebruikelijke investeringen in de eigen 
gezondheid – niet roken, hooguit matig drinken, gezond 
eten, bewegen – profiteert ook het geheugen.2 De arts 
zou, Kennedy parafraserend, tegen de patiënt moeten 
zeggen: ‘Vraag niet wat uw geheugen voor u kan doen, 
maar wat u kunt doen voor uw geheugen.’

HOeVeel VergeetAcHtigHeiD is nOg ‘nOrmAAl’?
Lastiger is de vraag hoeveel vergeetachtigheid nog ‘nor-
maal’ is. Wat ouderen zelf vinden van de kwaliteit van 
hun geheugen zegt weinig over hun feitelijke geheugen-
prestaties zoals gemeten met gestandaardiseerde tests.3 
Bovendien denken veel ouderen – even onterecht – dat 
hun geheugen weliswaar achteruit is gegaan, maar dat 
het nog steeds beter functioneert dan het geheugen van 
jongeren.4 De realiteit is echter dat verschillende geheu-
genfuncties bij het ouder worden verslechteren.
Een gevoelige indicator voor achteruitgang zijn proble-
men met het prospectief geheugen; dat is het geheugen 
voor plannen en voornemens maken.5 Een testitem als 
‘vergeten wat u in een winkel komt kopen’ richt zich op 

dit type geheugen Weliswaar hebben sommige mensen 
daar hun hele leven al last van, maar in de ouderdom 
begint dit probleem vaak hinderlijke vormen aan te 
nemen. Dit is namelijk ook het type geheugen dat wordt 
aangesproken als iemand moet onthouden een half uur 
vóór het eten zijn medicijnen te nemen.
Bij het ouder worden wordt het ook moeilijker om op 
woorden te komen. In laboratoriumproeven waarin 
proefpersonen omschrijvingen kregen voorgelegd als ‘tij-
delijk algeheel verbod’ hebben ouderen meer tijd nodig 
om te reageren met ‘moratorium’ dan jongeren, al com-
penseren ze dat met een gemiddeld grotere woordenschat. 
Het geeft vaak een ‘op het puntje van de tong’-gevoel en 
soms schuift er een woord voor dat er wel sterk op lijkt, 
maar waarvan de proefpersoon ook weet dat dit niet het 
gezochte woord is, zoals ‘mortuarium’ voor ‘moratorium’.
De frequentste geheugenklacht bij het ouder worden is 
het niet op namen kunnen komen. Onder gecontroleerde 
omstandigheden – zo snel mogelijk de persoonsnaam 
noemen bij een foto van een publiek bekend figuur – 
doen ouderen niet onder voor jongeren als het gaat om 
het identificeren van de persoon, maar hebben ze wel 
meer moeite met de stap van identiteit naar naam.6 In 
natuurlijke omstandigheden, zoals onverwacht een 
goede bekende tegen het lijf lopen, is het voor hen daar-
door moeilijker om binnen een nog als beleefd ervaren 
termijn op de juiste naam te komen.

licHte cOgnitieVe AcHteruitgAng
Veel van de klachten die storend genoeg zijn om zelf naar 
de huisarts te gaan – of te worden gestuurd – vallen 
onder ‘lichte cognitieve beperkingen’ (‘mild cognitive 
impairment’, MCI), subtype amnestische MCI. Dit is een 
niet bij de leeftijd passende achteruitgang van geheugen-
functies die nog te matig is om de diagnose ‘dementie’ te 
kunnen stellen.
‘MCI’ is evenwel een omstreden diagnose. In weerwil van 
honderden studies, meta-analyses, reviewartikelen en 
reviews van reviewartikelen is het bijvoorbeeld nog een 
open vraag in hoeverre MCI kan worden opgevat als 
voorstadium van dementie.7 Het staat vast dat het ver-
band hooguit asymmetrisch is: met name de Alzheimer-
dementie wordt voorafgegaan door een preklinische fase 
van toenemende geheugenproblemen, maar omgekeerd 
zal slechts een geringe minderheid van de patiënten met 
MCI 5 jaar later gediagnosticeerd worden met ‘begin-
nende dementie’. De percentages variëren per onderzoek, 
afhankelijk van onder meer de leeftijd en het opleidings-
niveau van de onderzochte personen en de tijd tussen het 
eerste en tweede onderzoek, maar met de nodige slagen 
om de arm schat men dat van de oudere volwassenen met 
MCI jaarlijks 10-15% Alzheimer-dementie zal ontwikke-
len, tegenover minder dan 2% van hun leeftijdgenoten 
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zonder MCI.8

Een specifieke complicatie is dat bij patiënten met MCI 
de discrepantie tussen subjectieve schattingen van de 
eigen geheugenfunctie en de uitkomsten van tests sterk 
toeneemt.9 Klachten worden gebagatelliseerd, ontkend of 
weer vergeten, het eigen functioneren wordt overschat. 
Bij hogeropgeleiden wordt ‘Alzheimer-dementie’ gemid-
deld zo’n 2 jaar later gediagnosticeerd dan bij lageropge-
leiden, omdat de eerste groep handiger is in het aan het 
oog onttrekken van de verslechtering van hun geheugen. 
Diezelfde reden kan bij MCI tot gemiste diagnoses lei-
den.

De OuDer wOrDenDe Arts
Hogeropgeleid, het overschatten van het eigen cognitief 
functioneren en het bagatelliseren van klachten zijn fac-
toren die ook een onheilspellende constellatie kunnen 
vormen boven het hoofd van de ouder wordende arts. 
Anders dan bij piloten, die verplichte periodieke keurin-
gen hebben, zijn er voor artsen geen protocollen die kun-
nen helpen bij de beslissing om te stoppen met werken.
Uit een onderzoek onder ruim 19.000 artsen die in de 
Australische staat Victoria waren geregistreerd, bleek 
dat juist bij artsen die beginnende dementie of MCI heb-
ben het inzicht ontbreekt dat het tijd wordt de rol van 
arts in te wisselen voor die van patiënt.10 De Medical 
Board of Australia heeft het recht bij twijfel aan de gees-
telijke of somatische gezondheid van een arts, vaak na 
een melding door een collega of een patiënt, eigen onder-
zoek in te stellen. Dit was overigens noodzakelijk bij 

slechts 10 van de 840 nog praktiserende artsen in de 

leeftijd van 71-80 jaar (1,2%), een percentage dat maar een 
fractie hoger ligt dan dat in de leeftijdscategorie 61-70 
jaar (0,96%) of dan dat van alle leeftijden (0,85%).10 Schor-
singen of uitzetting uit het ambt worden als regel verme-
den; de Medical Board of Australia geeft collega’s of 
familie graag de kans de betrokkene met zachte aandrang 
naar een tijdig afscheid van de professie te leiden.

cOnclusie

Bij het ouder worden is er een reële achteruitgang van 
geheugenfuncties, al is die vaak eerder storend dan een 
werkelijke hindernis voor het dagelijks functioneren. Een 
sociaal actief leven blijft de beste rem op verdere achter-
uitgang. Zelfs lichte cognitieve beperkingen zijn eerder 
op te vatten als een risicofactor dan als een sombere 
profetie over het naderen van de ziekte van Alzheimer. 
Verval in oordeelsvermogen en moeite met het snel ver-
werken van nieuwe informatie hebben niet in elk beroep 
even ernstige consequenties, maar wel in dat van een 
arts. Goede collega’s houden elkaar in de gaten, ook in 
deze fase van hun loopbaan.
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