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Hoeveel bekendheid is er met PCA?
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Posterieure Corticale Atrofie

Neurodegeneratief

Geleidelijk progressieve visuospatiële

en visuoperceptieve stoornissen
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Onderliggende pathologie

Meestal de ziekte van Alzheimer

(een ‘atypische Alzheimer’)

Soms:

Dementie met Lewy Bodies

Corticobasale degeneratie
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Klachten in de spreekkamer

- Lezen minder goed

- Verschillende brillen geprobeerd, 

maar maakt geen verschil

- Moeite met traplopen

- Ziet theeglas niet staan

- Spullen kwijt

- Klokkijken moeilijker

- Ongelukjes met autorijden

- “de opticien en oogarts kunnen niets vinden”!!
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Diagnostische criteria (Crutch et al., 2017)

Klinische kenmerken - Sluipend begin

- Geleidelijk progressief

- Prominente visuele- of andere posterieure cognitieve stoornissen

Cognitieve kenmerken

(tenminste 3 al 

vroegtijdig aanwezig)

- Simultaanagnosie

- Oculaire apraxie             Syndroom van Bálint

- Optische ataxie

- Alexie

- Agrafie

- Vingeragnosie                              Syndroom van Gerstmann

- Links-rechtsdesoriëntatie

- Kleding apraxie

- Prosopagnosie

- Acalculie

- Relatief intacte overige cognitieve functies (geheugen, taal, executief)

Beeldvorming - Evidente atrofie/hypometabolisme/hypoperfusie posterieur (occipitaal, 

pariëtaal, temporaal) te zien op bijv. MRI/FDG-PET/SPECT
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Bij cognitief testen
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Bij cognitief testen
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Gezond PCA
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Beloop

Later ook andere cognitieve stoornissen

(geheugen, taal, executieve functies, …) 

 Uiteindelijk dementie 

Tempo en volgorde verschillen van persoon tot persoon
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Prevalentie

• Onbekend

• Vaak niet of laat herkend!

• Relatief zeldzaam, jonge leeftijd van patiënten en complexiteit van 

symptomen

• Schatting 5% van de patiënten met de ziekte van Alzheimer, 10-15% van de 

jonge mensen met de ziekte van Alzheimer

• Gemiddelde leeftijd 50-65 jaar

• Mogelijk vaker vrouwen
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Behandeling

• Medicamenteus: geen curatieve behandeling

Acetylcholinesteraseremmers (rivastigmine, galantamine) mogelijk enige 

verbetering in globale cognitie, maar niet in visueel domein

• Niet-medicamenteus  des te belangrijker!
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Ondersteuning: ergotherapeut / psycholoog

• Gespecialiseerde instelling voor mensen met een visuele beperking

• Gericht op o.a.:

- optimaliseren van woonomgeving 

- compensatiestrategieën en hulpmiddelen

- adaptatie en acceptatie

• Met als doel:

- behouden / vergroten van kwaliteit van leven

- zo lang mogelijk behoud van autonomie
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Enkele voorbeelden

Gesproken boeken

Spraakondersteuning 

Sprekend horloge

Contrasterende kleuren

Systematiseren

Verlichting

….
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Tip-sheet:

www.alzheimercentrum.nl/dementie/wat-is-

dementie/posterieure-corticale-atrofie/

http://www.alzheimercentrum.nl/dementie/wat-is-dementie/posterieure-corticale-atrofie/
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Ondersteuning: PCA-supportgroep

• Gespaard ziekte-inzicht

• Onvoldoende herkenning bij Alzheimercafé’s

• Lotgenotencontact

• Psycho-educatief

• 4 bijeenkomsten, patiënt + mantelzorger 
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1. Uitleg PCA door neuroloog

2. Praktische zaken omtrent PCA

3. Beperkingen en aanpassingen bij PCA

4. (Samen) leven met PCA



Enkele ervaringen
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“Ik heb wel steun gevonden door de contacten met andere patiënten. Voel 

mij hierdoor niet alleen staan”

“Wij hebben er veel steun aan ondervonden omdat 

er zo weinig info beschikbaar is”

“Ik kan nu beter uitleg geven over mijn 

ziekte aan mijn omgeving”

“Saamhorigheid!”



Aanmelden?                      Of zelf faciliteren?
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E-mail naar 

alzheimercentrum

@vumc.nl

mailto:alzheimercentrum@vumc.nl


Dank voor uw 
aandacht!
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