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In de klinische praktijk van neurologen en psychiaters is het soms lastig/moeilijk onderscheid te maken 
tussen een dementie die begint met gedragsveranderingen, zoals de gedragsvariant fronto-temporale 
dementie (gvFTD), en enkele psychiatrische stoornissen zoals een depressie, bipolaire stoornis of 
schizofrenie. De grote gelijkenis van symptomen en het ontbreken van specifiek aanvullend onderzoek 
maakt het differentiëren tussen gvFTD en deze psychiatrische aandoeningen zeer lastig. Als gevolg 
krijgt een relatief hoog percentage (50%) van de patiënten met gvFTD ten onrechte een psychiatrische 
diagnose. Na het prospectief onderzoeken van 137 patiënten met gedragsveranderingen, bestaande 
uit apathie, ontremming en/of dwangmatig/stereotype gedrag kunnen we concluderen dat bij het 
differentiëren tussen gvFTD en psychiatrische aandoeningen, gevalideerde vragenlijsten voor 
stereotiep gedrag, depressieve symptomen en apathie goed onderscheid kunnen maken. Daarnaast is 
het gebruik van beeldvorming bij patiënten met gedragsveranderingen sterk geïndiceerd. In specifieke 
gevallen waarin de beeldvorming niet overtuigend is (geen fronto-temporale veranderingen op MRI en 
[18F] FDG-PET of slechts een positieve [18F] FDG-PET-scan) pleiten wij voor genetisch onderzoek en 
het gebruik van hersenvocht. Alertheid is nog steeds zeer aanbevolen bij deze patiëntengroep waarbij 
voor de correcte diagnose de combinatie van een multidisciplinaire aanpak en een langdurige follow-up 
passend/onontbeerlijk is. 
	


