Frontale kwab (voorhoofd)
Planning van het gedrag en het
filteren van informatie
Schade: emotie en gedrag

Pariëtale kwab (boven op de hersenen)
Gebieden van de motoriek.
Schade: lopen, onhandige manier van
omgaan met bestek e.d.

Occipitale kwab
(achterhoofd)
Verwerken visuele
prikkels. Schade: in de
waarneming

Temporale kwab
Taal, herkennen, sociaal
en emotie.
Schade linkerdeel:
vooral taal, het herkennen
van beelden/mensen
Schade rechterdeel:
handelen, sociaal en emotie

Cerebellum  
hippocampus
(kleine hersenen)
Vitale delen

De 10 signalen van DEMENTIE
1. Vergeetachtigheid
Het vergeten van nieuwe informatie, belangrijke data of gebeurtenissen.
Of bijvoorbeeld dezelfde vraag telkens opnieuw stellen.
2. Problemen met dagelijkse handelingen
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan hobby’s en financiën regelen.
Ook zaken die gepland worden of in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten
worden leveren problemen op.
3. Vergissingen met tijd en plaats
Het besef van tijd wordt minder en uren lijken soms wel minuten.
Ook het vinden van de weg wordt moeilijker.
4. Taalproblemen
Een gesprek kan moeilijk zijn. Woorden en namen worden vergeten.
Praten gaat minder vloeiend.
5. Kwijtraken van spullen
Spullen op vreemde plekken neerleggen en kwijtraken.
6. Slecht beoordelingsvermogen
Situaties inschatten en keuzes maken wordt steeds lastiger.
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
Problemen bij hobby’s, sport en het voeren van gesprekken. Vaker terugtrekken
en minder ondernemen. Urenlang voor de televisie zitten en langer slapen.
8. Veranderingen in gedrag en karakter
Gedrag en karakter kunnen veranderen. Verwardheid, achterdocht, depressie
of angst. Stemmingswisselingen zonder duidelijke aanleiding. ‘Vreemd ‘gedrag.
9. Onrust
Onrust vertonen. Voortdurend op zoek zijn naar iets. Het gevoel te moeten
opruimen en iets anders te moeten.
10. Visuele problemen
Problemen met het zien, lezen, afstand inschatten, onderscheiden van
kleur of contrast.
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