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Semantische Dementie (SD)
Semantische variant van PPA

• Taalvariant van Fronto Temporale Lobaire Degeneratie (FTLD).

• Atrofie (anterieur) temporaalkwab (li > re).

• Kerncriteria (Gorno-Tempini e.a., 2011):

– Benoemstoornis 

– Woordbegripsstoornis

• 3 van de 4 volgende kenmerken aanwezig:
– Stoornis in objectkennis (m.n. laagfrequente en minder bekende 

items) / Oppervlakte dyslexie of dysgrafie / Gespaard naspreken 
/Gespaarde spraakproductie (syntax en spraak).

• Gedragsproblemen: dwangmatigheid, verminderde empathie 
(Neary e.a., 1998). 

Ziekte van Alzheimer (AD)

• Abnormale eiwitstapeling in de hersenen met afname 

van hersencellen (degeneratie) als gevolg. 

• De ziekte begint meestal in het gebied dat belangrijk 

is voor het geheugen (de hippocampus).

• Bij AD ontstaan op jongere leeftijd (< 65 jr):

– geheugenklachten vaak niet op de voorgrond, maar bijv. 

problemen met de waarneming, het handelen of het spreken  
(Koedam e.a., 2010; Rossor e.a., 2010).

Benoemstoornissen 

• Treden op bij Semantische Dementie (SD) en de 
ziekte van Alzheimer (AD) (Graham e.a., 2000; Hodges & Patterson, 

2001).

• Bij SD (beginstadium):

– Stoornis in semantisch netwerk / Afgenomen semantische 
representaties (Bozeat e.a., 2002; Davies et al., 2005; Noppeney et al., 2007; 
Woollams et al., 2008)

• Bij AD (later stadium > 65, kan eerder bij <65):

– Retrievalprobleem (Rich e.a., 2002; Rogers & Friedman, 2008).

– Visuospatiële stoornissen (McKee e.a., 2006, Cronin-Golomb e.a., 1991).

Onderzoeksvragen

• Wat is de invloed van het variëren in abstractie 
niveau van de visuele stimuli (lijntekening vs. 
concreet object) op het benoemen bij SD en AD?

• Kan het gebruik van concrete objecten in een 
benoemtaak iets toevoegen aan het diagnostisch 
onderzoek dd. SD/AD?

• Gebruikte materiaal:
– Verkorte Boston Naming Test (BNT) en bijbehorende 

concrete objecten.
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Methode

Materialen

- BNT verkorte versie obv. 29 items (van Loon & van der 
Velden, 2005)

- Geriatric Depression Scale (GDS) (Yesavage et al., 
1983)

Methode

Procedure

BNT lijntekening  -> GDS  -> BNT concreet object

Methode

Proefpersonen

Alzheimercentrum VUmc

• 18 personen met AD

• 12 personen met SD

Diagnose eerder gesteld op klinische criteria.

Groepen vergelijkbaar qua: leeftijd, opleiding, MMSE,

aantal jaren klachten.

Methode

Scoring BNT (van Loon, 1996)

• 0 (0.1 – 0.8)

• 1 (1.5 – 1.9)

• 2 (2.1 – 2.11)

• 3 ( 3.1 – 3.3)

Bijv. item ‘stethoscoop’: 

• “scoop uh scoop, stethoscoop” >  2.2 (zelfverbetering)

• “dat gebruiken dokters, dit doe je in je oor, dan zo voor te kijken 

luisteren” >   1.6 (semantisch enigszins passende omschrijving)

Onderzoeksvragen
Resultaten

• Prestatie BNT lijntekening AD vs. SD gelijk?
– Prestatie SD < AD (Davies e.a., 2008; Laisney e.a., 2009)

Nee, SD < AD 

• Prestatie BNT AD: lijntekening vs. concreet object?
– Lijntekening < object (Kirshner, 1987)

Concreet object > lijntekening

• Prestatie BNT SD: lijntekening vs. concreet object?

– Lijntekening ~ concreet object (Bozeat e.a., 2002)

Concreet object < lijntekening

“Een olielamp”

Benoemen bij AD

Lijntekening deurklopper
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Benoemen bij AD

Concreet object deurklopper

“Ja, dat hangen 

ze aan de deur,

een hangijzer, een bel”

Discussie

. 

• Semantische Dementie: 

– Benoemen concreet object < lijntekening. 

• Mogelijke verklaring:

– episodisch geheugen relatief in tact, frustratie.

Benoemen bij SD

Lijntekening en concreet object trechter

: ‘‘gieter waar je water in gooit”.

“water ingooien. 

Nog veel? Anders stop ik er maar mee hoor”.

Discussie

Klinische relevantie
• Het gebruik van concrete objecten in een benoemtaak heeft 

mogelijk een meerwaarde in het diagnostisch onderzoek dd. 
SD/AD.
– Wordt nog verder onderzocht. 

• Beperkende factoren:
– Geringe grootte proefgroep

– Geen controlegroep 

– AD-groep heterogeen

– Fase van de ziekte

– Co-variërende factoren (neuropsychologische variabelen, kwaliteit 
aangeboden visuele stimuli).

Belang differentiaal diagnostiek SD/AD

• Consequenties SD/AD diagnose voor beleid:

– Medicamenteuze behandeling

– Informatie/begeleiding op maat aan patiënt en omgeving.

• Verschil in geheugenfunctie SD > AD.

• Extra aandacht voor gedragsproblematiek bij SD.

Dank voor uw aandacht

• Vragen?


