
About Alzheimer’s Disease 
International (ADI) 

• Sinds 1984 
• Koepel organisatie van 

Alzheimer verenigingen  
wereldwijd 

• 83 lid organisaties 
• Gevestigd in Londen 

Doel: ondersteunen en versterken Alzheimer verenigingen 
wereledwijd awareness over ziekte van Alzheimer en andere 

vormen van dementie vergroten en op de politieke agenda zetten 
en research stimuleren 



World Alzheimer Report 2015 
The Global Impact of Dementia 

www.worldalzreport2015.org 



Incidentie van dementie 

www.worldalzreport2015.org 



Prevalentie dementie wereldwijd 

www.worldalzreport2015.org 



Prevalentie per werelddeel 

www.worldalzreport2015.org 



Kosten van dementie 

www.worldalzreport2015.org 



Schattingen Suriname 

• Prevalentie  2015: 3.000 
   2030: 5.000 
   2050: 9.000 
• Nieuwe gevallen 2015: 582 
• Kosten 2015: US$17,8 miljoen 



Internationaal beleid 

• ADI in official relations met Wereldgezondheids 
Organisatie (WHO) en Verenigde Naties 

• WHO: Campagne voor resolutie; PAHO regio van de 
Amerika’s heeft dit al gedaan op 1 oktober 2015 

• VN: Chronische ziekten onderdeel van Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen; Convention rights of people 
with disabilities CRPD – dementie aanmelden 

• G7 prioriteit: meer geld voor onderzoek; betere 
samenwerking 

• OESO rapport over zorg; big data; medicijn 
onderzoek versnellen 
 



PAHO Actie plan 

• PAHO kantoren steunen regeringen bij 
de opstelling eigen plannen 

• Dementie beter diagnosticeren 
• Inbedden in de eerstelijnszorg 
• Betere voorzieningen voor mensen met 

dementie 
• Steun voor de families 
• Wiesje loopt vooruit in de regio! 



Wereld Alzheimer Maand 2015 

• Internationale campagne 
voor meer awareness  

• 21 september is Wereld 
Alzheimerdag 

• Thema 2015: Remember Me 
• Iedereen kan meedoen via 

www.worldalzmonth.org 
 

www.worldalzmonth.org 

http://www.worldalzmonth.org/


World Alzheimer’s Month 2015 

• Meer dan 60 landen 
deden mee 

• Memory Walks, 
lezingen, media 
optredens, fundraising 
events  

• #WorldAlzheimersDay 
trending op Twitter 

www.worldalzmonth.org 



Dementievriendelijke gemeenschappen: 
Nieuwe trend – bottom up 

• DFC succesvol antwoord op 
stigma en isolatie 

• Mensen met dementie betrokken 
bij de gemeenschap 

• Eerste projecten in Japan, Belgie, 
Schotland 

• Veelal lokaal: winkels, banken, 
gemeentehuis, bibiliotheek 

• Komt op in allerlei delen van de 
wereld 

• ‘Low cost – high impact’ 

Key strategic considerations 



Dementia Friendly Communities 

• Grootste uitdaging is om dementie 
bespreekbaar te maken 

• Engeland, Duitsland en Brugge, 
Belgie: banken, politie en zorg 
voorzieningen meer dementie 
vriendelijk maken 

• Alzheimer Cafes (Nederland) 
• Kerala Dementia Friendly Initiative 

(India) 
• In Cygnet, Australia, houd het hele 

dorp een oogje op Gordon 
 
 

Voorbeelden 



Hoever zijn we met het 
onderzoek? 

• Betere instrumenten voor diagnose 
• Meer inzicht in risicofactoren 
• Meer kennis over wat werkt in de zorg 

en sociale ondersteuning 
• Maar: geen nieuw medicijn sinds 2003 
• Toch voorzichtig optimisme 
 



Risicofactoren 

• World Alzheimer Report 2014 
• Systematic review van vele 

studies: 
– Developmental and early-life factors 
– Psychological factors 
– Lifestyle 
– Cardiovascular risk factors 

• Sterkste bewijs voor opleiding, 
roken, hoge bloeddruk en 
diabetes 

• Niet beinvloedbaar: leeftijd, 
genen 

  
 www.alz.co.uk 

www.alz.co.uk/worldreport 



      Amyloid-β accumulation (CSF/PET) 
      Synaptic dysfunction (FDG-PET/fMRI) 
      Tau-mediated neuronal injury (CSF) 
      Brain structure (volumetric MRI) 
      Cognition 
      Clinical function  

Clinical Disease Stage 

 Normal 

 Abnormal 

MCI Preclinical Dementia 

Figure adapted from Jack et al. 2010 
Sperling et al Alzheimer & Dementia 
2011 
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