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1. Inleiding 

1.1. Probleemstelling 

 

De huidige dementiezorg in Vlaanderen is grotendeels afgestemd op bejaarden. Toch 

bestaat er een niet te onderschatten groep van personen met jongdementie, namelijk 

personen waarvan de dementie een aanvang neemt op jongere leeftijd. Dit houdt in dat de 

eerste symptomen van dementie zich manifesteren voor de leeftijd van 65 jaar (Janssens & 

De Vugt, 2014). Uit onderzoek blijkt dat mensen met jongdementie een specifieke doelgroep 

zijn met eigen zorg- en ondersteuningsbehoeften (Bakker, 2013; Ducharme, 2013; Jefferies, 

2009). Het zorgaanbod voor personen met jongdementie in Vlaanderen is sinds 2007 sterk 

uitgebreid, dit naar aanleiding van het boek “Wegwijs in dementie op jonge leeftijd” van 

Annemie Janssens en het daaropvolgende symposium jongdementie dat in 2007 werd 

georganiseerd. Toch beantwoordt de huidige zorg nog niet voldoende aan de bestaande 

behoeftes. Daarbij is de bestaande zorg sterk geografisch geconcentreerd. Zo situeren de 

bestaande initiatieven zich in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en 

Vlaams-Brabant. Tot op heden zijn er nog geen operationele initiatieven in de provincie 

Antwerpen. 

De laatste jaren werden verschillende initiatieven ondernomen die aantonen dat 

jongdementie leeft in Vlaanderen. Zo werd in mei 2014 het tweede symposium jongdementie 

georganiseerd, waarbij experten uit zowel Vlaanderen en Nederland aanwezig waren. 

Tijdens dit symposium werden workshops en lezingen gegeven en werd het nieuwe boek 

“Dementie op jonge leeftijd” van Annemie Janssens en Marjolein De Vugt voorgesteld. In 

2014 werd ook voor de eerste keer in Vlaanderen een vorming georganiseerd over 

jongdementie. Deze vorming ging door in de Hogeschool Vives te Roeselare en werd 

opgesteld door Sophia, regionaal expertisecentrum dementie, in samenwerking en 

afstemming met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Deze vorming richtte zich op 

mantelzorgers en professionelen die te maken hebben met jongdementie. De opleiding werd 

erg positief onthaald en er zijn plannen om deze opleiding te herhalen, ook in andere 

provincies.  

 

Tijdens het eerste symposium jongdementie in 2007 maakten de expertisecentra dementie 

hun tienpuntenplan rond jongdementie bekend. Dit tienpuntenplan moet gesitueerd worden 

in een breder dementieplan, maar gezien de specificiteit en complexiteit van jongdementie is 
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een gerichte aanpak noodzakelijk. Onderstaande opsomming biedt een weergave van de 

tien punten in het plan. 

1. Correcte en gespecialiseerde diagnosestelling 

2. Financiële tegemoetkomingen voor personen met jongdementie 

3. Begeleiding op maat voor de persoon met jongdementie en zijn of haar omgeving 

4. Zorg op maat voor de persoon met jongdementie en zijn of haar omgeving 

5. Zorg aan huis op maat 

6. Aangepaste zorgomgeving  

7. Specifieke vorming  

8. De nood aan juridische ondersteuning.  

9. Epidemiologisch onderzoek over jongdementie  

10. Erkenning terminologie jongdementie 

Ook in het Vlaamse dementieplan wordt jongdementie benoemd. Het dementieplan beschrijft 

de noodzaak aan een specialisatie van dienst- en hulpverlenende organisaties met 

betrekking tot jongdementie en omvat enkele doelen en acties. Het Vlaams dementieplan 

stelt dat personen met jongdementie en hun mantelzorgers recht hebben op een voldoende, 

een passend en kwalitatief zorgaanbod. Om dit mogelijk te maken geeft het dementieplan 

aan dat de thuiszorg en ouderenzorg specifieke aandacht moeten tonen voor personen met 

jongdementie en hun mantelzorgers. Daarbij moet de thuiszorg en ouderenzorg inspelen op 

de specifieke noden van jonge mensen met dementie en hun omgeving, door het 

ontwikkelen van geëigende vormen van hulpverlening (Dementieplan, 2010-2014). 

 

In dit onderzoek wordt het zorgaanbod voor personen met jongdementie in 8 Europese 

landen onder de loep genomen. Bestaande voorzieningen en projecten worden 

geïnventariseerd en beoordeeld.  Verder wordt ook gekeken hoe het buitenlandse 

zorgaanbod zich verhoudt naar het zorgaanbod in Vlaanderen. Dit biedt mogelijkheden voor 

het uitwerken van een zorgaanbod dat meer gericht is op de specifieke zorgbehoeftes van 

personen met jongdementie. Concreet leidt dit tot de volgende onderzoeksvraag: Welk 

zorgaanbod bestaat er in het buitenland voor personen met jongdementie en hoe verhoudt 

dit zich tot het zorgaanbod in Vlaanderen? 

1.2. Begripsomschrijving jongdementie 

 

Volgens de definitie van de World Health Organisation (2012) is dementie een chronisch en 

progressief syndroom waarbij er een verslechtering van het cognitief vermogen optreedt die 

verder gaat dan wat verwacht zou worden bij de normale veroudering. Het beïnvloedt het 
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geheugen, het denken, de oriëntatie, het begrip, de berekening, het leervermogen, de taal en 

het oordeel. Het bewustzijn wordt niet beïnvloed. De verslechtering van de cognitieve functie 

gaat vaak samen en wordt soms voorafgegaan door een verslechtering van emotionele 

controle, sociaal gedrag, of motivatie. 

Indien de eerste tekenen van dementie optreden voor de leeftijd van 65 jaar spreekt men van 

jongdementie. Het gaat hierbij niet om de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, maar 

om de leeftijd waarop de eerste symptomen opgemerkt worden. Een andere benaming voor 

jongdementie is dementie op jonge leeftijd. Het is belangrijk een onderscheid te maken 

tussen jongdementie en tussen vroegdementie of beginnende dementie. Vroegdementie of 

beginnende dementie houdt in dat personen zich in de beginfase van dementie bevinden, 

ongeacht hun leeftijd. Jongdementie verwijst naar de leeftijd waarop de dementie een 

aanvang neemt, niet naar de fase van het dementieel proces waarin men zich bevindt 

(Janssens et al., 2014).  

De leeftijdgrens ligt op 65 jaar aangezien deze leeftijd in de meeste ontwikkelde landen wijst 

op het begin van een nieuwe levensfase. Zo is 65 jaar de officiële pensioenleeftijd in België. 

Deze leeftijdsgrens is eerder arbitrair en heeft geen biologische significantie (Janssens et al., 

2007; Rossor et. al, 2010). In de praktijk zijn ongeveer twee derde van de personen met 

jongdementie ouder dan 55 jaar. Dementie bij personen jonger dan 45 jaar komt voor, maar 

is erg zeldzaam. Net zoals bij dementie op oudere leeftijd is er dus een verband met leeftijd, 

waarbij de kans op jongdementie toeneemt met een stijgende leeftijd (Janssens et al., 2014). 

Toch is de groep van personen met jongdementie aanzienlijk en het aantal diagnoses neemt 

toe. Uit een recent rapport van het WHO (2012) blijkt dat het aandeel personen met 

jongdementie binnen de ruimere groep van personen met dementie tussen de 2 à 10 % ligt. 

Indien men deze internationale gegevens over de prevalentie van jongdementie extrapoleert 

naar België wordt deze groep geschat op 3000 à 12.000 personen (Janssens et al., 2014). 

1.3. De verschillende oorzaken van dementie 

 

Er bestaan verschillende oorzaken van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor 

verschillende types van dementie. Wanneer de oorzaken van jongdementie vergeleken 

worden met de oorzaken van dementie op latere leeftijd, blijken er zowel gelijkenissen als 

verschillen te bestaan. Zo blijkt dat net zoals bij dementie op oudere leeftijd de ziekte van 

Alzheimer en vasculaire dementie de meest voorkomende oorzaken zijn bij jongdementie. Bij 

jongdementie liggen deze aantallen echter lager dan bij dementie op oudere leeftijd. Naast 

deze twee vormen komen andere aandoeningen zoals frontotemporale dementie, 

alcoholgerelateerde dementie en dementie met lewy bodies meer voor bij personen met 
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jongdementie. Daarbij wordt jongdementie vaker veroorzaakt door zeldzame ziektes in 

vergelijking met dementie op oudere leeftijd. (Harvey et al., 2003; Sampson et al., 2004; 

Ducharme et al., 2013; Jefferies et al., 2009). Het is belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen de verschillende oorzaken van dementie. De klinische symptomen variëren 

naargelang de oorzaak van de dementie, wat ook een aangepaste benadering vereist. Zo 

worden bij frontotemporale dementie de voorste hersengebieden aangetast, dit heeft 

persoonlijkheids- en gedragsstoornissen tot gevolg. De geheugenproblemen treden pas op 

in een later stadium van de ziekte. Bij de ziekte van Alzheimer staan cognitieve problemen 

centraal, zoals geheugenstoornissen (Jefferies et al., 2009).  

Ook erfelijkheid speelt een grotere rol bij jongdementie dan bij dementie op oudere leeftijd, 

hoewel het ook bij jongdementie nog erg zeldzaam is (Rossor et al., 2010; Jefferies et al., 

2009; Janssens, 2014). Bij dementie is er sprake van een complexe combinatie van 

meerdere erfelijke en omgevingsfactoren, waarbij er tientallen mogelijke genetische 

risicofactoren bestaan. Bij bepaalde zeldzame vormen van Alzheimer speelt erfelijkheid 

echter een veel duidelijkere rol, waarbij één enkel defect gen het voorkomen van de 

dementie in de familie verklaart. Deze erfelijke component komt meer voor bij jongere 

patiënten met dementie, maar is erg zeldzaam en komt slechts in minder dan 2% van de 

gevallen voor (Janssens et al., 2014; Dermaut,).  Bij deze erfelijke vormen wordt de mutatie 

autosomaal dominant doorgegeven. Dit houdt in dat elk kind 50% kans heeft om de ziekte te 

ontwikkelen indien een van de ouders een mutatiedrager is. Bij frontotemporale dementie, 

een vorm van dementie die meer voorkomt bij jongere personen, wordt de kans op een 

autosomaal dominant overervingspatroon op ongeveer 10% geschat. (Janssens, 2014). 

Mensen die een vermoeden hebben dat ze dit gen dragen kunnen zich hiervoor laten testen. 

Het defecte gen kan opgespoord worden, maar de ziekte kan niet voorkomen of genezen  

worden (Janssens, 2014; Dermaut). Een positief resultaat op deze testing houdt dan ook een 

grote emotionele belasting in. 

 

Ook overmatig alcoholgebruik kan leiden tot dementie. Het syndroom van Korsakov is een 

hersenaandoening die geassocieerd wordt met langdurig overmatig alcoholgebruik in 

combinatie met een thiamine of vitamine B1 tekort. Het treft voornamelijk personen tussen 

de 45 en 65 jaar. Het syndroom van Korsakov wordt in het merendeel van de gevallen 

voorafgegaan door een Wernicke encephalopathie, wat veroorzaakt wordt door een ernstig 

vitamine B1 tekort (Fujiwara et al., 2007; Janssens et al., 2014). Symptomen van Wernicke 

encephalopathie zijn oogbewegingsstoornissen, stoornissen in de coördinatie en algemene 

verwardheid. In deze fase kunnen de symptomen omkeerbaar zijn wanneer de patiënt stopt 

met drinken en hoge dosissen vitamine B1 krijgt toegediend. Zonder ingrijpen ontstaat het 
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syndroom van Korsakov, wat zich voornamelijk kenmerkt door geheugenstoornissen. 

Mogelijke andere symptomen zijn moeilijkheden bij het verwerven van nieuwe informatie en 

vaardigheden, veranderingen in de persoonlijkheid en confabulaties, waarbij de patiënt 

gebeurtenissen verzint om de gaten in het geheugen op te vullen. De opgelopen schade in 

deze fase kan behandeld worden, maar is slechts zelden volledig omkeerbaar (Fujiwara et 

al., 2007; Bentham et al., 2013).  

De behandeling van Korsakov vereist een specifieke aanpak, die op een aantal vlakken 

verschilt van de behandeling van personen met jongdementie. Personen met het syndroom 

van Korsakov moeten in eerste instantie geholpen worden om hun alcoholverslaving blijvend 

te overwinnen. Daarnaast hebben veel patiënten financiële problemen en een klein sociaal 

netwerk ten gevolge van een langdurige verslavingsproblematiek. Ook gedragsproblemen 

komen meer voor, en de behandeling van lichamelijke schade als gevolg van langdurig 

alcoholmisbruik neemt vaak ook een belangrijke plaats in bij de behandeling (Alzheimer’s 

society, 2012). Sommige voorzieningen die personen met jongdementie opvangen sluiten 

personen met het syndroom van Korsakov uit, voornamelijk door een te ernstige 

gedragsproblematiek (Verschraegen, persoonlijke mededeling, 18 juli 2014). 

1.3.1. Prevalentie oorzaken jongdementie 

 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het percentage van jongdementie per oorzaak 

Harvey et. al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Percentage jongdementie per oorzaak  (Harvey et. al., 2003) 
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Deze figuur toont aan dat de ziekte van Alzheimer in iets meer dan een derde van de 

gevallen de oorzaak is van jongdementie, waarmee het de voornaamste oorzaak is van 

jongdementie. Bij dementie op oudere leeftijd is de ziekte van Alzheimer ook de 

voornaamste oorzaak, maar het geschatte percentage ligt met 60 à 80 % veel hoger 

(Krinksky-McHale & Silverman, 2013). Daarnaast toont de figuur aan dat een relatief hoog 

aantal van de gevallen van jongdementie (19%) verklaard wordt door zeldzamere oorzaken 

van dementie. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Huntington, de ziekte van Creutzfeldt-

Jacob en het AIDS-dementiecomplex. Dit suggereert dat de onderliggende oorzaken van 

jongdementie veel heterogener zijn dan bij dementie op oudere leeftijd. De meer zeldzame 

oorzaken van dementie komen over het algemeen meer voor bij jongere patiënten. Zo blijkt 

ook dat hoe jonger de patiënt is bij aanvang van de eerste symptomen van dementie, hoe 

groter de kans is dat deze veroorzaakt is door een genetische of metabolische aandoening. 

Hoe ouder de patiënt met jongdementie, hoe groter de overlap tussen de voornaamste 

oorzaken van dementie op oudere leeftijd. Dit houdt dus in dat oudere patiënten met 

jongdementie meer kans hebben dat de oorzaak ligt bij de ziekte van Alzheimer of vasculaire 

dementie (Rossor et. al., 2007). Deze verschillen in oorzaken hebben implicaties voor de 

diagnosestelling, hier wordt later dieper op ingegaan. 

1.4. De diagnosestelling   

 

Er bestaan verschillende onderzoeken om dementie vast te stellen. Deze onderzoeken 

worden uitgevoerd door een multidisciplinair team, waaronder huisartsen, psychiaters, 

neurologen, geriaters en psychologen. Voor jongdementie worden dezelfde onderzoeken 

gehanteerd als bij dementie op oudere leeftijd. De diagnose gebeurt aan de hand van 

neurologische,  lichamelijke en technische onderzoeken, zoals een bloedonderzoek en een 

lumbale punctie. Ook uitgebreide neuropsychologische testing, zoals het onderzoeken van 

de aandacht, het geheugen en de taal is aangewezen. Verder is ook een heteroanamnese 

van belang, deze geeft de arts informatie over de voorgeschiedenis van de persoon. In het 

geval van een heteroanamnese wordt de nabije familie van de persoon ondervraagd (Porke 

et al., 2012; Janssens et.al., 2014; Jefferies et al., 2009). 

1.4.1. Problemen bij de diagnosestelling 

 

Hoewel de diagnose van jongdementie gesteld wordt aan de hand van dezelfde 

onderzoeken als bij dementie op oudere leeftijd, kent de diagnosestelling bij jongdementie in 

veel gevallen een moeizamer verloop. De diagnose wordt vaak pas gesteld nadat de 

symptomen zich zeer duidelijk stellen en een nefaste invloed uitoefenen op het dagelijks 
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functioneren van de persoon. Uit een Nederlands onderzoek van van Vliet et al. (2012) blijkt 

er een significant verschil te bestaan tussen de duur van diagnosestelling bij jongdementie 

en bij dementie op oudere leeftijd. De diagnose van jongdementie wordt gemiddeld 4,4 jaar 

na het vertonen van eerste symptomen gesteld. Bij dementie op oudere leeftijd duurt dit 

gemiddeld 2,8 jaar. Bij personen met jongdementie duurt het dus gemiddeld 1,6 jaar langer 

vooraleer de juiste diagnose gesteld wordt.  

De moeizame diagnosestelling bij personen met jongdementie heeft verschillende oorzaken.  

Een eerste verklaring, die ook geldt voor personen met dementie op oudere leeftijd, is dat 

dementie een progressieve aandoening is waarbij de symptomen zich niet onmiddellijk 

klinisch manifesteren. Het vraagt tijd om de symptomen van dementie te herkennen en 

uiteindelijk te diagnosticeren, dit gegeven is inherent aan het ziektebeeld dementie. Deze 

bevinding wordt gestaafd door de diagnoseduur bij personen met dementie op oudere 

leeftijd, waar het gemiddeld ook 2,8 jaar duurt vooraleer de juiste diagnose gesteld wordt 

(van Vliet et al. 2012). 

Daarnaast zijn er ook enkele verklaringen die een directe link hebben met jongdementie. Bij 

jongere personen wordt er in eerste instantie niet gedacht aan dementie. Een van de 

grootste verklarende factoren bij het voorkomen van dementie is leeftijd. Hoe hoger de 

leeftijd, hoe hoger de kans op dementie. Bij personen van jongere leeftijd wordt daarom niet 

onmiddellijk het verband gelegd met dementie. Het veranderende gedrag van jongere 

personen komt veel onverwachter en wordt niet snel geassocieerd met dementie. (Bakker, 

2013; Janssens et. al., 2014; Ducharme et al., 2013). 

Daarbij presenteert jongdementie zich vaak op een andere manier dan dementie op oudere 

leeftijd. Geheugenstoornissen zijn hierbij niet altijd de kern van het probleem. Symptomen 

zoals stoornissen in de uitvoerende functies, taalproblemen, algemene traagheid en visuele 

stoornissen kunnen meer op de voorgrond staan. Deze symptomen worden minder snel 

gekoppeld aan dementie (Janssens et. al, 2014). Daarbij komen veranderingen in de 

persoonlijkheid en in het karakter vaker voor, bijvoorbeeld interesseverlies en een toename 

van impulsiviteit. Neuropsychiatrische symptomen zoals angst, depressie, agitatie en verzet 

tegen zorg komen ook vaker voor bij patiënten met jongdementie (Bakker, 2013). Verder 

blijkt dat het ziekteverloop bij jongdementie vaak sneller is dan bij dementie op oudere 

leeftijd. Bepaalde van deze bovenstaande symptomen kunnen makkelijk verward worden 

met andere stoornissen die meer voorkomen bij personen van deze leeftijdsgroep, zoals een 

depressie, een burn-out, relatieproblemen of andere psychiatrische ziektes. De 

veranderingen bij de persoon worden dus sneller verklaard in psychosociale termen, waarbij 

men eerder de link zal leggen met bepaalde psychiatrische aandoeningen (van Vliet, 2012; 
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Janssens et. al., 2007). Dit leidt er toe dat men eerst hulp zoekt voor een andere 

problematiek. Indien na een tijd blijkt dat de behandeling geen effect heeft, wordt er verder 

op zoek gegaan naar een andere verklaring. Hierdoor kan het lang duren vooraleer de juiste 

diagnose gesteld wordt (Janssens et al. 2014). Zo toont een onderzoek van van Vliet (2012) 

aan dat in 45 % van de gevallen eerst een foutieve diagnose wordt gesteld. Het onderzoek 

van Werner et al. (2012) bevestigt deze bevinding en toont aan dat in 30 à 50 % van de 

gevallen eerst een andere diagnose wordt gesteld.  

 

Verder bestaan er ook verschillen in de oorzaken van dementie op jongere leeftijd. Zoals 

eerder vermeld is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende oorzaak van dementie op 

oudere leeftijd. Hoewel dit ook geldt bij jongdementie, wordt jongdementie verhoudingsgewijs 

vaker veroorzaakt door minder bekende vormen van dementie. Dementie kent een ander 

verloop naargelang de vorm van dementie. Ook dit bemoeilijkt de diagnosestelling van 

jongdementie (Janssens et. al., 2014; Jefferies et al., 2009; Ducharme et al., 2013).  

 

Het niet herkennen van jongdementie heeft echter ernstige implicaties voor de persoon met 

jongdementie en zijn of haar familie. Zo ontstaat er een lange periode van onzekerheid en 

frustraties, zowel bij de patiënt als bij de omgeving. Daarbij kan er geen aangepaste hulp en 

ondersteuning opgestart worden zonder een correcte diagnose. In veel gevallen ontstaan er 

relationele moeilijkheden en familiale conflicten, onder meer omdat men de symptomen en 

het gedrag van de persoon niet kan plaatsen. Daarnaast moeten personen met 

jongdementie al vaak in een vroeg stadium hun werk opgeven, wat kan leiden tot financiële 

problemen, een laag zelfbeeld en het verlies van sociale contacten. Een tijdige diagnose 

maakt het meer mogelijk voor de patiënt en de omgeving om zich aan te passen aan de 

gevolgen aan de ziekte en om er mee te leren omgaan (van Vliet et al., 2011; Bakker, 2013; 

Janssens et. al., 2014; Ducharme et al., 2013). 

1.5. Beeldvorming dementie 

 

De diagnose van jongdementie en de gevolgen die de ziekte met zich meebrengt is op zich 

al een zeer zware klap. Daarnaast leeft er in de samenleving een erg negatief beeld over 

dementie. Dementie behoort naast kanker, aids en hartaandoeningen tot een van de meest 

gevreesde ziektes. Uit een peiling van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (2012) 

blijkt dat 70% van de Vlamingen dementie vreest. Ook in de media wordt dementie 

overwegend negatief geportretteerd (Clarke, 2006; Kirkman, 2006). Dit heeft een verdere 

negatieve impact op de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten.  
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Onderzoek naar beeldvorming van dementie in de media toont drie belangrijke zaken aan. 

Ten eerste is er een sterke focus op de terminale fase van de ziekte, een fase waarin 

personen wilsonbekwaam zijn en continu hulp en ondersteuning nodig hebben. Het is echter 

zo dat het merendeel van de personen met dementie niet sterven door de gevolgen van de 

ziekte, maar al eerder overlijden door andere aandoeningen (Clarke, 2006; Kirkman, 2006; 

Naue & Kroll, 2008). Ten tweede komt de persoon met dementie zelf zelden aan bod in de 

media. Er wordt over hen gesproken, maar ze komen zelf niet aan het woord (Clarke, 2006; 

Kirkman, 2006). Als derde ligt er een sterke nadruk op de last die de ziekte meebrengt voor 

de directe omgeving (Pin le Corre, et al., 2009). De manier waarop de samenleving met 

dementie omgaat vergroot het stigma rond de ziekte en de frustraties wanneer men zich niet 

begrepen voelt. Dit vergroot het isolement van de persoon met dementie en hun naasten.   

 

Over jongdementie heerst er zo mogelijk nog meer onwetendheid, zowel bij hulpverleners als 

bij het grotere publiek. Dementie wordt automatisch gekoppeld aan oudere mensen. Er is 

vaak veel onbegrip in de omgeving indien jonge mensen die nog volop in het leven staan de 

ziekte krijgen. Bij fysieke ziektes zoals een hartaandoening of reuma is het veel duidelijker 

waar de persoon precies mee kampt. Vaak ziet men dan ook dat het sociale vangnet bij 

personen met jongdementie sterk verwaterd (van Broeckhoven, 2012). 

1.5.1. Framing en constructie van de sociale werkelijkheid 

 

Framing is een concept dat volop in ontwikkeling is in verschillende disciplines, waaronder 

mediaonderzoek, communicatiewetenschap, sociologie en politicologie. Het concept is zo 

breed inzetbaar omdat het een relatief vaag begrip is. Volgens Reese (2001) zijn frames 

organiserende principes die sociaal gedeeld worden. Frames worden ingezet om de sociale 

werkelijkheid op een betekenisvolle wijze te structureren, en dat soms gedurende een 

langere tijd. Frames bieden mensen een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Dit houdt 

ook in dat andere alternatieve zienswijzen mogelijk uit het blikveld vallen. Framing gebeurt 

slechts beperkt bewust, voornamelijk omdat frames in de cultuur van mensen zitten, en 

omdat mensen er al vroeg tijdens hun opvoeding mee geconfronteerd worden.  

 

Van Gorp & Vercruysse (2011) gaan in hun onderzoek “Framing en reframing: anders 

communiceren over dementie” na wat de heersende frames zijn over dementie in de media. 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om na te gaan hoe het stigmatiserende beeld 

over dementie genuanceerd kan worden, om zo de levenskwaliteit van personen met 

dementie en hun omgeving te verhogen. Van Gorp en Vercruysse (2011) identificeren zes 

dominante frames in hun framinganalyse, namelijk “Scheiding lichaam-geest”, “Vijandige 
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indringer”, “Wetenschapsgeloof”, “Angst voor de dood”, “Ouder en kind” en “Voor wat hoort 

wat”. Deze dominante frames houden de negatieve beeldvorming van dementie in stand. 

Hieronder worden deze dominante frames kort besproken. 

 
1. Scheiding lichaam/geest 

Dit frame vertrekt vanuit de opdeling van de mens in een lichaam en een geest. Een persoon 

met dementie verliest geleidelijk zijn geest, waardoor er slechts een stoffelijk omhulsel 

overblijft. Het lichaam is nog in leven, maar de mens in het lichaam wordt dood verklaard.  

 

2. Vijandige indringer 

Het frame vijandige indringer maakt van dementie een te bestrijden vijand. Dit frame 

kenmerkt zich door oorlogstaal, men moet zich wapenen tegen de ziekte en deze bestrijden. 

 

3. Wetenschapsgeloof 

Wetenschapsgeloof focust zich op de wetenschappelijke kant van de ziekte. Dementie is een 

biologische aandoening en wordt beschreven in wetenschappelijke termen. Dit frame biedt 

als enige dominante frame een hoopvol toekomstbeeld, namelijk de hoop op genezing. Als 

keerzijde verdwijnt de persoon gedeeltelijk achter de diagnose van dementie en verliest zo 

zijn of haar identiteit.  

 

4. Angst voor de dood 

Dit frame legt een link tussen de dood en dementie, waarbij de diagnose van dementie als 

het ware een doodsvonnis is. Volgens dit frame is berusting de enige oplossing.  

 

5. Ouder en kind 

Ouder en kind focust zich op het gegeven dat dementie leidt tot een terugkeer naar de 

kindertijd. De rolpatronen tussen het kind en de ouder worden omgedraaid, waarbij de 

kinderen de ouderlijke rol op zich nemen door voor hun zieke ouder te zorgen.   

 

6. Voor wat, hoort wat 

Dit frame belicht de grote zorglast voor de omgeving, terwijl zorgverleners hier vaak weinig 

tot geen dankbaarheid voor ontvangen. Er is weinig tot geen wederkerigheid in de relatie. 

Daarnaast  belicht dit frame ook het vaak pijnlijke verlies van een echtgeno(o)t(e) of een 

ouder.  

 

Van Gorp (2013) heeft ook zes counterframes geïdentificeerd die hij koppelt aan de 

dominante frames. Met deze counterframes wil Van Gorp een andere zienswijze op 
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dementie mogelijk maken die beter aansluit bij de werkelijkheid en de mens achter de 

dementie opnieuw zichtbaar maakt. De zes counterframes uit het onderzoek zijn “Eenheid 

lichaam-geest”, “Vreemde reisgezel”, “Veroudering als natuurlijk proces”, “Carpe diem”, 

“Ieder op zijn buurt: ouder en kind” en “De goede moeder”. 

 

1. Eenheid lichaam-geest 

Eenheid lichaam-geest is het counterframe van het meest dominante frame scheiding 

lichaam-geest. Dit counterframe verlaat het dualisme tussen het lichaam en de geest en gaat 

uit van gelijkwaardigheid tussen de twee. De aandacht van het verlies verschuift naar wat er 

nog steeds blijft. Personen met dementie mogen geen objecten worden, ze blijven nog 

steeds mensen met een eigen identiteit, persoonlijkheid en verleden.  

 

2. Vreemde reisgezel 

Dit counterframe biedt een tegenwicht op het dominante frame vijandige indringer. Vreemde 

reisgezel omschrijft de dementie als iemand die men moet leren aanvaarden. De ziekte 

wordt niet gezien als een vijand, maar als een vreemde en onverwachte reisgezel waarmee 

men moet leren omgaan.   

 

3. Veroudering als natuurlijk proces 

Dit derde counterframe biedt een tegenwicht op het dominante frame wetenschap. Dementie 

wordt niet aanvaard als een ziekte, maar als een natuurlijke vorm van ouder worden. De 

nadruk verschuift van het zoeken naar een oplossing naar het verstrekken van de nodige 

zorg. De persoon met dementie wordt niet als patiënt beschouwd, maar als een volwaardige 

persoon.  

 

4. Carpe diem 

Het Carpe diem counterframe biedt een antwoord op het angst voor de dood frame. In plaats 

van zich te focussen op de dood, richt dit counterframe zich op de tijd die de persoon met 

dementie nog rest. De achterliggende gedachte is dat personen met dementie nog een lange 

tijd van het leven kunnen genieten. 

 

5. Ieder op zijn beurt: ouder en kind 

Dit counterframe biedt een alternatief voor het frame ouder en kind. Ook bij het counterframe 

vormt de terugkeer naar de kindertijd het uitgangspunt, maar dit wordt gezien als een 

terugkeer naar het geluk van de kindertijd en een bevrijding van maatschappelijk opgelegde 

sociale beperkingen. De kinderen aanvaarden dat het nu hun beurt is om voor hun ouders te 

zorgen.  
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6. De goede moeder 

Het laatste counterframe vertrekt net als zijn tegenhanger “Voor wat hoort wat” van het 

perspectief van de omgeving. Dit counterframe erkent dat de zorg voor personen met 

dementie zwaar is, maar hulp bieden aan hulpbehoevende mensen wordt beschouwd als 

een natuurlijke plicht, net zoals een goede moeder onvoorwaardelijk voor haar kinderen 

zorgt.  

 

1.5.2. Te Gek!?  

 

Te Gek!? is een voorbeeld van een project dat bijdraagt tot een meer positievere en 

realistische beeldvorming over jongdementie. Te Gek!? werd in 2004 opgestart door het 

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael te Diest. Dit project wil geestelijke 

gezondheidsproblemen in de media en bij het grotere publiek bespreekbaar stellen en 

taboes doorbreken. Om dit te bereiken worden allerhande initiatieven georganiseerd, zoals 

tv-reportages, lessenpakketten, muzikale en literaire tournees, cd’s en concerten.  

 

Sinds 2010 organiseert Te Gek!? jaarlijks een Tour de France waar een aantal personen met 

een psychische problematiek aan deelnemen. Tijdens de derde editie van deze Tour de 

France in 2013 lag de focus op jongdementie, om zo het taboe over deze aandoening te 

doorbreken. In deze reportage komen personen met jongdementie zelf aan bod, en wordt er 

getoond dat deze personen ondanks hun ziekte nog tot veel in staat zijn. Vier mannen met 

jongdementie namen deel aan deze Tour de France, waarbij ze ondersteuning kregen van 

hun partners. In deze documentaire wordt een portret geschetst van de vier mannen en hun 

partners en hoe ze de ziekte ervaren. Het schetst een beeld van de onmacht en angst, maar 

ook van levenslust. Van de rit werd een reportage gemaakt die werd uitgezonden op de 

zender Canvas. 

 

1.6.  Zorgbehoeftes van  personen met jongdementie en hun mantelzorgers 

 

De groep van personen met jongdementie is op veel vlakken niet vergelijkbaar met de groep 

van personen met dementie op oudere leeftijd. Voldoende kennis over de zorgbehoeftes van 

deze groep is essentieel om een aangepast zorgaanbod te creëren. Zo bevinden patiënten 

met jongdementie zich in een actieve levensfase waarbij ze een beroep uitoefenen, een 

uitgebreid sociaal netwerk hebben en vaak behoren tot een gezin met opgroeiende kinderen. 

Door de dementie worden ze geconfronteerd met het verlies van belangrijke rollen, zoals de 
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rol van ouder, echtgenoot en werknemer. Door hun leeftijd behoren personen met 

jongdementie ook tot een andere generatie dan oudere personen met dementie, waardoor 

ze andere interesses hebben waar het reguliere zorgaanbod niet altijd voldoende kan op 

inspelen (Janssens, 2014; Amari et al., 2013). 

Verder is het ziektebesef bij personen met jongdementie in veel gevallen groter. Dit leidt tot 

een zware emotionele belasting, waarbij er een hogere kans bestaat op een depressie. 

Daarbij zijn jongere personen over het algemeen fysiek sterker en gezonder, waardoor de 

impact van de neuropsychiatrische stoornissen zich sterker kunnen uiten.  Door hun jongere 

leeftijd hebben personen met jongdementie vaak meer nood aan lichaamsbeweging en 

andere manieren om hun dagen te besteden (Janssens, 2014; Bakker et al., 2010). 

Een belangrijke studie die veel informatie bevat over de zorgbehoeftes van personen met 

jongdementie en hun mantelzorgers is de NeedYD-studie (Needs in Young onset Dementia). 

De NeedYD-studie is een longitudinaal onderzoek waarin 215 Nederlandse thuiswonende 

mensen met jongdementie en hun mantelzorgers sinds 2007 worden gevolgd. In het 

onderzoek staan drie vragen centraal. Ten eerste wordt nagegaan wat de zorgbehoeften van 

mensen met jongdementie en hun gezinsleden zijn gedurende de verschillende fasen van de 

dementie. Ten tweede wordt onderzocht in welke mate aan deze zorgbehoeftes wordt 

voldaan en welke factoren hier van op invloed zijn. Ten derde wordt nagegaan welk 

probleemgedrag voorkomt, wat het beloop van dit gedrag is en welke mogelijke 

risicofactoren het probleemgedrag beïnvloeden. De informatie in deze studie  biedt meer 

inzicht in de gevolgen van jongdementie voor patiënten en hun mantelzorgers en de 

voorwaarden die vervuld moeten worden om deze personen en hun mantelzorgers zolang en 

zo goed mogelijk in de thuissituatie te kunnen ondersteunen, om zo een opname in een  

zorginstelling uit te stellen of zelfs te voorkomen. 

Deliane van Vliet en Christian Bakker hebben beiden hun doctoraat geschreven aan de hand 

van de verzamelde gegevens van de NeedYD-studie. Hun doctoraten bieden onder andere 

informatie over de aanwezigheid van gedragsproblemen, het verloop van de 

diagnosestelling, de impact van de lange periode vooraleer de juiste diagnose gesteld wordt, 

het gebruik van de zorg en de duur voor een opname.  

Uit het doctoraat van Bakker (2010) blijkt dat mantelzorgers geconfronteerd worden met 

specifieke problemen doorheen het zorgproces. Als eerste duurt het langer vooraleer de 

juiste diagnose gesteld wordt, wat onzekerheid en frustratie met zich meebrengt. Ten tweede 

is er vaak geen goede aansluiting tussen de noden van de patiënt en de mantelzorger en het 

aanbod van zorginstellingen. Verder bestaat er in veel gevallen spanning tussen de 

toewijding aan de zorg en het eigen toekomstperspectief van de mantelzorger. Als laatste 
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wordt de nood geuit aan gezondheidszorg die inspeelt op de veranderende individuele 

behoeften doorheen het ziekteproces. Traditioneel onderscheidt men drie fasen in het 

dementeringsproces. In de eerste fase heeft een persoon getroffen door dementie vooral 

nood aan informatie, begrip en ondersteuning. Met het voortschrijden van de ziekte komt de 

praktische of lichamelijke ondersteuning meer op de voorgrond te staan. In de laatste fase 

van de ziekte staat de fysieke verzorging centraal, al blijft ook emotionele nabijheid zeer 

belangrijk. Naargelang de fase waar men zich in bevindt, bestaan er dus andere zorgnoden 

(Spruytte et. al., 2009). 

De NeedYD studie wordt in 2014 vervolgd. Momenteel worden de oorspronkelijke  

deelnemers van de NeedYD studie opnieuw bevraagd over de problemen waarmee ze 

geconfronteerd worden in een latere fase van de ziekte. Deze keer ligt de nadruk op de 

partners en kinderen van de jonge personen met dementie. Met deze informatie willen de 

onderzoekers bijdragen aan de ontwikkeling van gepaste ondersteuning en zorg in een 

latere fase van de ziekte, zodat het gezin zo lang mogelijk een goede levenskwaliteit kan 

behouden.  

1.7. Huidig zorgaanbod in Vlaanderen 

 

Zoals eerder vermeld is het zorgaanbod voor personen met jongdementie in Vlaanderen er 

sterk op vooruit gegaan in de laatste tien jaar. Toch blijft dit zorgaanbod eerder beperkt en is 

er meer nood aan gespecialiseerde diensten. Personen met jongdementie en hun familie 

komen nu in contact met verschillende zorgstructuren, zoals de reguliere ouderenzorg, de 

geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische diensten en de sector van personen met een 

handicap. Deze diensten beschikken meestal niet over een aangepast zorgaanbod voor 

personen met jongdementie. De meeste personen met jongdementie komen momenteel 

terecht in de reguliere ouderenzorg (Janssens, 2014). Daarbij heeft niet alleen de persoon 

met jongdementie nood aan hulp, ook de omringende mantelzorgers hebben nood aan 

ondersteuning. Ook op dit vlak zijn er nog heel wat onvervulde noden en behoeften 

(Ducharme et al., Bakker et al., 2010; Amari et al., 2013). Voornamelijk mantelzorgers met 

thuiswonende personen met jongdementie ervaren de nood aan meer ondersteuning (Spruyt 

et al., 2009). 

Daarnaast vraagt de problematiek van jongdementie een andere aanpak van de 

hulpverleners. De zorg voor personen met jongdementie weegt zwaarder door dan de zorg 

voor personen met dementie op oudere leeftijd. Zorgverleners hebben meer expertise op 

vlak van verzorging van oudere personen met dementie. Jongere personen met dementie 

hebben andere voorkeuren en behoeftes. Daarbij ervaren zorgverleners de zorg voor 
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personen met jongdementie vaak als confronterend, aangezien het leeftijdsverschil veel 

kleiner is en men soms ook moet omgaan met de jongere kinderen van de patiënt (Annemie 

Janssens, persoonlijke mededeling, 13 november 2013). 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de huidig bestaande zorgaanbod. Er wordt een 

overzicht gegeven van de mogelijkheden voor thuisbegeleiding, transmurale zorg en 

residentiële zorg. Verder bestaan er ook praatgroepen voor de partners en kinderen van 

personen met jongdementie.  

1.7.1. Thuiszorg 

 

Op vlak van thuiszorg bestaat er een algemeen zorgaanbod waar ook personen met 

jongdementie en hun omgeving een beroep op kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn 

thuisverpleegkundigen, verzorgenden, oppashulpen en paramedici zoals kinesitherapeuten, 

ergotherapeuten en logopedisten die aan huis komen wanneer de persoon meer 

zorgafhankelijk wordt (Spruytte et al., 2009). 

In Vlaanderen heeft Foton een voortrekkersrol op vlak van thuiszorg bij personen met 

dementie. Bij thuisbegeleiding wordt de hulpverlening ingebed in de thuissituatie. Foton, 

gelegen te Brugge, is een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen, een integrale en 

autonome thuiszorgdienst. Naast thuisondersteuning is Foton ook gespecialiseerd in 

adviesverstrekking en ondersteuning van de mantelzorgers van thuiswonende personen met  

dementie. Het accent ligt op psychosociale begeleiding met als doel het bewaken van de  

zorgbelasting van de mantelzorger en het bereiken van een optimale levenskwaliteit van 

zowel de persoon met dementie als de omringende familieleden. Daarnaast bieden ze ook 

ontmoetingsdagen en informatiemomenten aan voor personen met dementie en hun 

mantelzorgers (Spruytte et al., 2009). Foton heeft ook personen met jongdementie in 

begeleiding en heeft kennis opgebouwd bij het omgaan met deze doelgroep. Momenteel zijn 

er ongeveer 60 personen met jongdementie in begeleiding bij Foton (Annemie Janssens, 

persoonlijke mededeling, 13 november 2013). 

1.7.2. Transmurale zorg 

 

Transmurale zorg omvat de tijdelijke opvang in een dagverzorgingscentrum, een centrum 

voor kortverblijf, een centrum voor nachtopvang of een hersteloord. Hierdoor kunnen 

mantelzorgers even op adem komen (Spruytte et al., 2009). 

In Vlaanderen bestaan er sinds kort wel enkele dagverzorgingscentra met een aanbod 

gericht op jongere mensen met dementie. Deze dagverzorgingscentra zijn allemaal 
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verbonden aan een woonzorgcentrum voor ouderen. De aangeboden activiteiten verschillen 

van de activiteiten in een gewoon dagverzorgingscentrum. De activiteiten sluiten meer aan 

bij de levensfase waarin de cliënten zich bevinden. Voorbeelden van activiteiten zijn fitness, 

spinning, dans, badminton, zwemmen, wandelclub, restaurantbezoeken, tentoonstellingen, 

en concerten (Janssens, persoonlijke mededeling, 13 november 2013). 

Een voorbeeld van zo’n dagverzorgingscentrum is het Landhuis, verbonden aan het 

woonzorgcentrum de Korenbloem in Kortrijk. In dit kleinschalig dagverzorgingscentrum 

worden zowel personen met jongdementie als personen met dementie op oudere leeftijd 

begeleid. Een aparte ruimte voor jonge personen is niet voorzien, wel worden personen 

individueel begeleid waarbij rekening gehouden wordt met de noden en behoeftes van het 

individu. Er bestaan concrete plannen om tegen 2016 een totaalopvang voor personen met 

jongdementie te realiseren, bestaande uit een dagverzorgingscentrum en residentiële 

opvang uitsluitend gericht op personen met jongdementie. Een tweede voorbeeld is het 

dagverzorgingscentrum verbonden aan het woonzorgcentrum de Wingerd in Leuven, waar 

momenteel 9 personen met jongdementie zijn opgenomen. Donderdag en vrijdag heeft de 

Wingerd een aangepast zorgprogramma voor personen met jongdementie. Deze activiteiten 

zijn meer gericht op beweging, zoals fitness, en ook handen- en denkarbeid komt meer aan 

bod. De Wingerd heeft plannen om in de toekomst een aparte ruimte binnen hun 

woonzorgcentrum op te richten voor personen met jongdementie. 

Verder heeft ook het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Eeklo in 2008 een aangepast 

zorgaanbod voor personen met jongdementie uitgebouwd. In het dagverzorgingscentrum De 

Koraal werd de leefgroep De Zandkorrel opgericht. Deze leefgroep bestaat uitsluitend uit 

mensen die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt. De doelgroep bestaat uit 

personen met jongdementie of personen die werden getroffen door een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH). De activiteiten in deze leefgroep zijn afgestemd op de leefwereld en de 

interesses van deze doelgroep. 

Dagverzorgingscentrum Rozemarijn te Brugge, een initiatief van het woonzorgcentrum 

Regina Coelie, richt zich uitsluitend op personen met jongdementie, waarmee het momenteel 

uniek is in Vlaanderen. Het dagverzorgingscentrum is gevestigd in een gewoon huis in een 

wijk, waardoor de personen met jongdementie in principe niet in contact komen met oudere 

personen met dementie. Dit dagverzorgingscentrum hanteert een leeftijdsgrens van 65 jaar. 

Indien de persoon de leeftijd van 65 jaar overschrijdt kan het verblijf eventueel verlengd 

worden indien dit nog steeds aansluit bij de noden en behoeften van het individu. In het 

dagverzorgingscentrum zijn er gemiddeld 8 plaatsen per dag en zijn er momenteel 20 

patiënten in begeleiding. Het dagverzorgingscentrum biedt verschillende activiteiten aan, 
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waarbij men veel rekening houdt met de persoonlijke wensen en behoeften van de patiënten. 

Enkele voorbeelden zijn tuinieren, koken, en het bijwonen van een training van Club Brugge.  

1.7.3. Residentiële zorg 

 

Residentiële zorg biedt aangepaste huisvesting, zorg en ondersteuning voor personen met 

dementie. Indien de zorglast te groot wordt en thuiszorg en transmurale zorg niet meer 

toereikend zijn, kan de keuze voor een residentiële opname gemaakt worden (Janssens et 

al., 2007). In het geval van personen met jongdementie zijn er verschillende mogelijkheden. 

In de meeste gevallen komt de persoon terecht in een regulier woonzorgcentrum waar 

voornamelijk oudere personen verblijven. Het woondecreet van 2009 hanteert volgende 

definitie: een woonzorgcentrum is een voorziening die bestaat uit een of meerdere 

gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan 

gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanent verblijven, in een thuisvervangend milieu 

huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden. Een woonzorgcentrum biedt permanente 

opvang en verzorging aan zwaar hulpbehoevende ouderen. Bij deze definitie valt 

voornamelijk de leeftijdsgrens op, die verbiedt om personen jonger dan 65 jaar op te nemen. 

Bij jongdementie neemt de ziekte echter een aanvang voor de leeftijd van 65 jaar, waardoor 

bepaalde personen deze leeftijd op het moment van de nodige opname niet zullen bereikt 

hebben. Het verblijf van personen jonger dan 65 jaar kan enkel aanvaard worden aan de 

hand van schriftelijke aanvraag tot toestemming bij de afdeling Residentiële en 

Gespecialiseerde Zorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Niet elke 

voorziening is bereid om personen met jongdementie op te nemen. Daardoor ziet men dat 

personen met jongdementie zich concentreren in bepaalde woonzorgcentra die zich meer 

openstellen naar personen met jongdementie (Janssens, 2007). 

Een tweede mogelijkheid bestaat uit een woonzorgcentrum met een specifiek aanbod voor 

personen met jongdementie. Het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Eeklo is een voorbeeld 

van een dergelijk woonzorgcentrum. Residentieel opgenomen personen kunnen afhankelijk 

van hun mogelijkheden en behoeften overdag terecht in het dagverzorgingscentrum. (WZC 

Sint-Elisabeth, n.d., De Zandkorrel). Een tweede voorbeeld van een woonzorgcentrum met 

bijzondere aandacht voor jongdementie is het woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, 

waar momenteel 11 personen met jongdementie residentieel zijn opgenomen. Er is geen 

aparte woonvorm voor personen met jongdementie, maar er wordt wel rekening gehouden 

met de noden en behoeften van deze doelgroep (Janssens, persoonlijke mededeling, 13 

november 2013). Een derde voorbeeld is het Anker. Dit is een kleinschalig woonproject in 

Tongeren, waar een groepswoning beschikbaar is gesteld voor 7 personen met 

jongdementie. Het Anker wil hun bewoners woongarantie bieden, waarbij ook personen met 
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intensieve zorgvragen in het Anker mogen wonen (Begralim, n.d., Kleinschalig wonen voor 

personen met dementie Het Anker).  

Een psychiatrisch ziekenhuis is een derde residentiële opvangvorm. Zo heeft men recent in 

het Universitair Ziekenhuis Leuven een crisisunit jongdementie opgestart op de afdeling 

gerontopsychiatrie. Op deze afdeling zijn er vijf bedden beschikbaar (Janssens, persoonlijke 

mededeling, 13 november 2013). 

1.7.4. Praatgroepen 

De Alzheimer Liga, sommige mutualiteiten en sommige Expertisecentra Dementie bieden de 

mogelijkheid tot contacten met lotgenoten en informele ondersteuning door andere mensen 

die geconfronteerd worden met dementie. Zowel in de provincie Antwerpen, West-

Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werden er praatgroepen opgericht die zich 

specifiek richten op personen met jongdementie, hun partners en hun kinderen. Tijdens deze 

bijeenkomsten kan men informatie en ervaringen met elkaar uitwisselen over uiteenlopende 

thema’s, zoals erfelijkheid, financiële en juridische aspecten en omgaan met veranderend 

gedrag (Spruytte et al., 2009). Daarnaast worden er ook lezingen georganiseerd en wordt er  

informatie aangeboden over verschillende onderwerpen omtrent jongdementie (ECD Sophia, 

website Alzheimerliga).  
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2. Methode 
 

In het sociaal werk bestaat er een import en export van sociale interventies. Met import wordt 

bedoeld dat landen inspiratie halen uit sociale interventies in het buitenland en deze 

interventies implementeren in het eigen land. Met export wordt bedoeld dat landen sociale 

interventies uitlenen aan andere landen. Voorbeelden in het geval van Vlaanderen zijn Triple 

P, De Eigen Kracht-Conferentie in de jeugdzorg, Housing First (import) en 

Ervaringsdeskundigen bij armoede (export). Triple P staat voor Positive Parenting Program 

of positief pedagogisch programma. Het werd ontwikkeld in Australië en wordt ondertussen 

in 25 landen gebruikt, waaronder Vlaanderen. De Eigen Kracht-conferentie is afgeleid van de 

Familie Group Conference, die oorspronkelijk in Nieuw-Zeeland is ontwikkeld. Het is een 

besluitvormingsmodel waarbij het netwerk rond de persoon wordt samengebracht om een 

hulpverleningsplan uit te werken, zoals familie, vrienden en buren. De eigen krachten van de 

persoon en het netwerk staan centraal in de hulpverlening. Deze principes worden 

ondertussen in meerdere landen gebruikt, waaronder de VS, Nederland, Ierland en 

Vlaanderen. Housing First werd ontwikkeld in de US en gaat de strijd aan tegen dakloosheid. 

Het herhuisvesten van daklozen is hierbij een prioriteit. Het idee wordt ondertussen ook 

toegepast in Canada, heel wat Europese landen en in Australië en Japan. De inzet van 

ervaringsdeskundigen bij armoede en sociale uitsluiting werd ontwikkeld in Vlaanderen. Het 

is een erkend beroep die de kloof tussen personen in armoede enerzijds en hulpverleners en 

beleidsmakers anderzijds wil dichten. Personen met ervaring in armoede en sociale 

uitsluiting worden opgeleid en tewerkgesteld in diverse sectoren. Momenteel bestaat er een 

samenwerking met organisaties in Nederland om ook daar ervaringsdeskundigen in te 

zetten. Deze vorm van export en import wordt toegepast op de casus jongdementie.   

Dit onderzoek valt onder de noemer van een internationaal vergelijkend of cross-nationaal 

onderzoek. Bij een internationaal vergelijkend onderzoek is er sprake van onderzoek in 

meerdere landen, waarbij de dataverzameling in elk land volgens hetzelfde regime 

plaatsvindt, in het kader van een probleemstelling (Berting, 1987). Internationaal vergelijkend 

onderzoek wordt vaak toegepast in sociale wetenschappen. Er zijn echter heel wat 

discussies over wat betrouwbaar internationaal vergelijkend onderzoek inhoudt. Er bestaat 

niet zoiets als een ideale onderzoeksopzet, maar er bestaan wel richtlijnen voor kwalitatief 

en betrouwbaar onderzoek. Deze richtlijnen worden hieronder besproken. 

Harkness (2006) bespreekt verschillende cruciale elementen bij het opzetten van een 

internationaal vergelijkend onderzoek. Het eerste element bestaat uit de beslissing welke 

landen worden opgenomen. Dit onderzoek focust zich op Europese landen. Er werd 
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informatie verzameld uit Nederland, Engeland, Schotland, Luxemburg, Duitsland, Finland, 

Zweden en Denemarken. In Nederland werd er informatie verzameld uit interviews met tien 

verschillende personen. In andere landen werd er informatie verzameld door middel van 

interviews met twee tot vier personen, zoals in Zweden, Denemarken en Schotland. In een 

aantal landen beperkt de informatieverzameling zich tot een of meerdere interviews met één 

persoon, zoals in Luxemburg, Finland en Duitsland. Het tweede element is de manier 

waarop de informatie uit de verschillende landen verzameld wordt, waarbij men zich moet 

richten op een gelijke informatieverzameling in de verschillende landen. De informatie in dit 

onderzoek werd verzameld door middel van literatuur, vragenlijsten, verdiepende 

telefonische interviews en e-mails. De manier waarop de informatie werd verzameld is 

afhankelijk van het land. In alle landen werd er literatuur opgezocht en interviews afgenomen 

door semi-gestructureerde vragenlijsten die via mail werden verstuurd. In Nederland, 

Denemarken en Schotland werden er verdiepende telefonische interviews afgenomen. Het 

derde element bestaat uit de identificatie van zinvolle items om doorheen de landen te 

bestuderen. In dit onderzoek ligt de nadruk op items die in de verschillende landen telkens 

opnieuw naar voor komen. Naast de cruciale elementen worden er ook een aantal drempels 

bij internationaal vergelijkend onderzoek opgesomd (Harkness, 2006). Een eerste drempel 

bestaat uit de gebruikte meetinstrumenten van land tot land. Een tweede drempel bestaat uit 

de verschillen in de bestudeerde sociale en politieke systemen. Een derde drempel bestaat 

uit de vertaling van de ene taal naar de andere taal en van de ene cultuur naar de andere. 

Bovenstaande richtlijnen geven waardevolle informatie bij het uitoefenen van internationaal 

vergelijkend onderzoek. Er werden echter geen concrete richtlijnen gevonden over hoe 

sociale interventies uit het buitenland succesvol geïmplementeerd kunnen worden in een 

ander land. 
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3. Resultaten 
 

In dit gedeelte wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvraag: welk 

zorgaanbod bestaat er in het buitenland voor personen met jongdementie en hoe verhoudt 

dit zich tot het zorgaanbod in Vlaanderen? De onderzoeksvraag wordt in twee stappen 

beantwoord. Eerst volgt er een inventarisatie van het zorgaanbod voor personen met 

jongdementie in verschillende landen, waarbij de focus ligt op gemeenschappelijke thema’s 

en problemen. Er werd informatie verzameld uit Denemarken, Duitsland, Engeland, 

Schotland, Luxemburg, Nederland, Schotland, Finland en Zweden. In een volgende stap 

wordt nagegaan hoe het buitenlandse zorgaanbod voor personen met jongdementie zich 

verhoudt tot het zorgaanbod voor personen met jongdementie in Vlaanderen.  

3.1. Het zorgaanbod voor personen met jongdementie in het buitenland 

 

Het zorgaanbod voor personen met jongdementie verschilt sterk van land tot land. In een 

aantal landen is het zorgaanbod voor personen met jongdementie tot op heden beperkt, 

zoals in Denemarken, Finland, Luxemburg, Schotland en Duitsland. In andere landen 

bestaat er een meer uitgebreid zorgaanbod, zoals in Nederland en Engeland. Een andere 

bevinding is dat het zorgaanbod voor personen met jongdementie vaak geografisch gespreid 

is. Het aanbod verschilt ook naargelang het gaat om thuisbegeleiding, transmurale zorg of 

residentiële zorg. Ondanks deze verschillen blijkt uit de informatieverzameling dat er een 

aantal gemeenschappelijke thema’s en problemen spelen doorheen de verschillende landen. 

3.1.1.Thuiszorg 

 

Op vlak van thuisbegeleiding is het aanbod vaak erg versnipperd. Personen vallen terug op 

een algemeen zorgaanbod die zich richt op een brede doelgroep met verschillende 

zorgbehoeftes. Doordat jongdementie een aandoening is die niet erg vaak voorkomt, is de 

kans groot dat zorgverleners weinig kennis over deze vorm van dementie hebben. Dit kan de 

verdere begeleiding van de jonge persoon met dementie en zijn of haar familie bemoeilijken. 

In Nederland schakelt men casemanagers dementie in als antwoord op de versnippering van 

de zorg. Een casemanager dementie is één onafhankelijke, vaste, deskundige en ervaren 

begeleider voor mensen met dementie en hun naasten (Alzheimer Nederland). 

Casemanagers dementie werken vanuit een zorgketen in een bepaalde regio. Ze geven 

informatie en advies en begeleiden de cliënt met dementie en hun mantelzorgers. Naast 

praktische informatie verlenen ze ook emotionele bijstand. Samen met de cliënt en hun 

naasten inventariseren ze de zorgbehoeftes en wordt er op zoek gegaan naar passende 

http://mail.dementie.be/index.html/src/right_main.php?PG_SHOWALL=0&sort=0&startMessage=1&mailbox=INBOX.Denemarken
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ondersteuning voor de cliënt, in eerste instantie in de thuisomgeving. Indien thuisbegeleiding 

niet meer volstaat worden andere opties verkend. Casemanagers hebben ook contacten met 

andere professionals die afhankelijk van de zorgnoden ingeschakeld kunnen worden, zoals 

artsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Ria Goyaerts, aandachtsfunctionaris voor 

cliënten met jongdementie bij GGZ Dijk en Duin in Nederland schetst een concreet beeld van 

haar job als casemanager. 

“Momenteel heb ik ongeveer 20 personen met jongdementie in mijn caseload. In 

eerste instantie ga ik bij de cliënt thuis op bezoek, waarbij ik de zorgbehoeften in 

kaart breng. Daarna ga ik samen met de cliënt en zijn partner op zoek naar gepaste 

oplossingen. De zorgbehoeften kunnen uiteenlopend zijn, zoals probleemgedrag, 

fysieke problemen, financiële problemen en de draaglast voor de partner. Cliënten en 

het gezin kunnen ook steeds een afspraak maken bij mij op kantoor indien ze nood 

hebben aan meer ondersteuning of aan een luisterend oor. Om de 6 weken neem ik 

zelf contact op met de cliënt en het gezin om te informeren naar de stand van zaken”. 

De casemanager blijft de cliënt met dementie en hun naasten gedurende het hele 

ziekteproces begeleiden. Hij of zij kent vanuit zijn of haar expertise de mogelijkheden op het 

gebied van zorg en ondersteuning in de regio en wijst personen daarin de weg. Doordat 

dezelfde casemanager de persoon gedurende het hele ziekteproces ondersteunt, kan er 

zorg op maat verleend worden en blijft de continuïteit van de zorg verzekerd. Op die manier 

wil men een zorgketen jongdementie aanbieden, waarbij cliënten van het begin tot het einde 

ondersteund worden. In bepaalde voorzieningen met een zorgaanbod voor jongdementie 

worden casemanagers aangesteld die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van cliënten 

met jongdementie. Dit is voornamelijk het geval in grotere verpleeghuizen zoals in de 

Zorggroep Florence, GGZ Dijk en Duin en in het verpleeghuis Laurens Binnenweg 

(Christiaan Bakker, persoonlijke mededeling, 25 maart 2014; Ria Goyaerts, persoonlijke 

mededeling, 2 april 2014; Maria Hoogvliet, persoonlijke mededeling, 4 april, 2014). Uit een 

onderzoek van het NIVEL en Trimbos-instituut (2012) waarbij 500 mantelzorgers worden 

bevraagd blijkt er een hoge tevredenheid te bestaan over casemanagers dementie. 90 % 

van de mantelzorgers geeft aan dat ze met hun vragen terecht kunnen bij hun casemanager, 

dat dit contact warm en betrokken is, dat hun casemanager begrip toont voor hun gevoelens 

en behoeften en dat de persoon met dementie voldoende de gelegenheid kreeg om mee 

beslissingen te nemen. In dit onderzoek geven de mantelzorgers hun casemanager 

dementie een score van 8 op tien. 

In Denemarken bestaat een gelijkaardig initiatief, namelijk dementieconsulenten. Uit een 

interview met Elsebeth Kjærgaard, werkzaam als dementieconsulent in Odense 
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(Denemarken) blijkt dat de jobinhoud van casemanagers en dementieconsulenten veel 

gelijkenissen vertonen. Kjærgaard geeft aan dat dementieconsulenten zich richten tot de 

hele groep van personen met dementie, waaronder ook personen met jongdementie. Net als 

de casemanagers bieden dementieconsulenten in Denemarken begeleiding, advies en 

psychosociale hulp aan personen met dementie en hun familie. Personen met jongdementie 

worden meestal na hun diagnose doorverwezen naar een dementieconsulent. De 

dementieconsulent gaat eerst bij de persoon met dementie thuis op bezoek voor een 

persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek worden de noden in kaart gebracht, waarna de 

consulent advies en ondersteuning verleent en op zoek gaat naar een antwoord op hun 

vragen. Nadien verloopt het contact hoofdzakelijk telefonisch. Een thuisbezoek gebeurt dan 

enkel op vraag van de cliënt (Elsebeth Kjærgaard, persoonlijke mededeling, 14 april 2014).  

3.1.2. Transmurale zorg 

 

Personen kunnen terecht in dagverzorgingscentra indien thuisbegeleiding niet meer voldoet. 

In een aantal landen bestaan er geen dagverzorgingscentra met een aanbod voor personen 

met jongdementie, zoals in Luxemburg, Finland en Duitsland. Personen met jongdementie 

die in deze landen een beroep willen doen op dagopvang komen terecht in 

dagverzorgingscentra die oorspronkelijk gericht zijn op oudere personen met dementie. In 

deze dagverzorgingscentra is er geen zorgaanbod die afgestemd is op de noden en 

behoeften van de jongere cliënten met dementie. In andere landen bestaan deze 

voorzieningen wel, zoals in Engeland, Nederland, Denemarken, Schotland en Zweden. Deze 

dagverzorgingscentra kunnen zowel verbonden zijn aan een woonzorgcentrum als aan een 

psychiatrische instelling en hebben een aangepast activiteitenaanbod voor personen met 

jongdementie. Schotland is hierbij een uitzondering. Alex Murphy, Service Manager bij  

“Younger Persons Support Service” in Glasgow (Schotland) vertelt dat de 

dagverzorgingscentra met een aanbod voor personen met jongdementie in Schotland lokale 

initiatieven zijn die niet verbonden zijn aan een woonzorgcentrum of een psychiatrische 

instelling. Eerder in dit onderzoek werd al aangegeven dat jonge mensen met dementie 

andere zorgbehoeftes hebben dan oudere mensen met dementie. In de interviews worden 

deze bevindingen ook telkens bevestigd. Ook in de landen waar geen aparte 

opvangmogelijkheden zijn, wordt wel de noodzaak tot aangepaste dagverzorgingscentra 

uitgedrukt.   

Anja Van Slooten, afdelingshoofd van Dagbehandeling Keerkring, GOC en Mussengang in 

Nederland, geeft aan dat er verschillende redenen zijn waarom er in 2006 een 

dagbehandeling werd opgericht voor jonge personen met dementie. De Mussengang biedt 

dagbehandeling waar jongere mensen met dementie en hun naasten ondersteuning krijgen 
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bij het omgaan met de ziekte. De Mussengang richt zich op personen die nog zelfstandig 

wonen en zelfstandig zaken kunnen ondernemen, die een redelijk ziektebesef hebben, 

ondersteuning wensen bij de daginvulling en bij het ondernemen van activiteiten en graag in 

contact willen komen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. In Nederland 

spreekt men niet van dagverzorgingscentra, maar van dagbehandeling, omdat er een sterke 

nadruk ligt op behandeling van de cliënt. De Mussengang is een dagbehandeling die zich 

specifiek richt op personen met jongdementie. Van Slooten geeft aan dat jongere personen 

met dementie een veel ernstigere rouwfase hebben dan oudere personen met dementie, 

aangezien zij met veel verlieservaringen geconfronteerd worden, zoals het verlies van de rol 

als werknemer, ouder en partner. Van Slooten geeft ook aan dat personen met jongdementie 

vaak een grotere behoefte hebben aan het delen van ervaringen met lotgenoten. Verder 

merkt Van Slooten ook op dat het ziekteproces bij personen met jongdementie vaak sneller 

gaat en dat jonge personen met dementie meer gedragsproblematiek vertonen, wat volgens 

haar deels te verklaren valt door frontotemporale dementie (Elsebeth Kjærgaard, 

persoonlijke mededeling, 14 april 2014Uit de verzamelde informatie blijkt dat het 

activiteitenaanbod in dagopvangcentra voor personen met jongdementie in de diverse 

landen veel gelijkenissen vertoont. Zo ligt er veel meer nadruk op beweging en zijn de 

aangeboden activiteiten afgestemd op de levensfase waarin de personen zich bevinden.  

“De activiteiten die hier aangeboden worden zijn veel actiever dan de activiteiten die 

aangeboden worden aan oudere mensen met dementie. De activiteiten zijn meer bij de 

tijd, mensen leren bijvoorbeeld op de computer werken. Ergotherapie is ook vaak meer 

gericht op bewegen of op werk. Er is veel meer actie en levendigheid op de afdeling voor 

personen met jongdementie. Ook de muziekkeuze is heel anders.” (Maria Hoogvliet, 

Laurens Binnenweg, persoonlijke mededeling, 4 april, 2014). 

Enkele concrete voorbeelden van ontspannende activiteiten zijn koken, schilderen, sporten, 

boodschappen doen, muziek beluisteren en gezelschapsspelen spelen. Daarnaast wordt er 

ook gewerkt aan geheugenactivering aan de hand van geheugentraining en 

geheugenspellen. Ook begeleiding door een arts, logopedist, kinesist en ergotherapeut is 

mogelijk naargelang de behoefte en noodzaak. Verder wordt er ook aan sociale activering 

gewerkt aan de hand van groepsgesprekken en themabesprekingen. Daarnaast wordt er ook 

psychosociale ondersteuning voorzien.  

Onderstaand citaat van Lotta Roupe, medewerkster in de Silviahemmet Foundation in 

Zweden schetst een beeld van de mogelijke activiteiten in een dagverzorgingscentrum 

gericht op jongere personen met dementie.  
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“My experience is that younger persons with dementia want to do something “real”, 

and most often they have a good physic. One can for instance take them out 

gardening, paint the garden shed or prune shrubberies or trees. We also go for hikes 

or run in the outdoor tracks. Some of them are interested in cooking so we sometimes 

prepare picknicks or lunches. We also go to the gym, play table tennis, boule, video 

games and so forth. Some of our guests also prefer to just sit and talk on the couch or 

take a small nap. Music and dancing has a central role as well, but it is always 

adjusted after the guests being there at the moment. We use tablets and 

smartphones to search for information, music and so forth. There is no end to the 

possibilities when it comes to activities, as long as they are adjusted after each 

person’s needs  (Lotta Roupe, persoonlijke mededeling, 12 mei 2014)”.  

Bij het plannen van de dagelijkse activiteiten wordt er ook telkens zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de wensen en vragen van individuele bezoekers en hun familie door in 

samenspraak een individueel behandelingsplan op te stellen. 

 “There is a certain protocol that we follow each time a new guest arrives. The guest, 

together with the team, fill out a form concerning the guests expectations of the day 

care; what he or she would like to do, when he or she would like to do this and how 

he or she would like to do this. The person’s relatives are also involved. This form is 

updated every six months” (Lotta Roupe, persoonlijke mededeling, 12 mei 2014).  

In de dagverzorgingscentra wordt er telkens gekozen voor een huiselijke sfeer. Verder wordt 

de groep van personen met jongdementie meestal afgescheiden van de oudere bezoekers, 

zodat ze in principe niet in contact komen met oudere cliënten. Sylviahemmet in Zweden is 

hierbij een uitzondering. De Sylviahemmet foundation is een expertisecentrum dementie dat 

onder andere ook een dagopvangcentrum heeft voor personen met dementie. Gedurende 

twee dagen in de week is er een specifiek aanbod voor jongere personen met dementie. De 

andere weekdagen werkt Sylviahemmet met gemengde groepen. Roupe geeft aan dat veel 

jonge personen met dementie zich in eerste instantie vaak erg oncomfortabel voelen bij de 

confrontatie met oudere personen met dementie: 

““We have specific days, twice a week, for younger persons with dementia (55-70 

years of age). There are no fixed age limits; every person’s needs are valued after 

their specific personality. The groups are mixed, younger and older together, during 

the other weekdays. Younger persons that come to us feel uncomfortable to be 

among the “older” at first, so it is important to give the younger persons with dementia 

the opportunity to start out in the “young group””. 
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Hoewel deze dagverzorgingscentra zich in eerste instantie richten op personen met 

jongdementie, worden er in bepaalde dagverzorgingscentra ook oudere personen met 

dementie toegelaten tot de groep van jongere personen met dementie, onder de voorwaarde 

dat deze personen actief genoeg zijn om deel te nemen aan de activiteiten. Dit is 

bijvoorbeeld het geval in enkele voorzieningen in Nederland. Ook in Sylviahemmet in 

Zweden wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd, maar kijkt men naar de noden en 

mogelijkheden van de individuele persoon. Indien een oudere persoon met dementie baat 

heeft om aan te sluiten bij de jongere groep, is dit ook mogelijk. In de realiteit schommelen 

de leeftijden in het dagopvangcentrum in de jongere groep tussen 55 en 70 jaar. Een 

omgekeerde beweging kan ook mogelijk zijn. Elsebeth Kjærgaard, dementieconsulent in 

Denemarken geeft aan dat er in Odense één centrum voor dagopvang bestaat die zich 

uitsluitend richt op personen met jongdementie (Elsebeth Kjærgaard, persoonlijke 

mededeling, 14 april 2014) . In dit centrum is er dagelijks plaats voor 9 à 10 personen, in 

totaal zijn er momenteel 20 personen met jongdementie in behandeling. Het is een aparte 

unit dat ingebed is in een groter woonzorgcentrum. Het voordeel hiervan is dat jongere 

cliënten indien nodig ook terecht kunnen bij de oudere cliënten met dementie. Dit gebeurt 

soms wanneer een cliënt een slechte dag heeft en meer nood heeft aan rust. De 

bovenstaande praktijkvoorbeelden bevestigen de resultaten van een Deens onderzoek, 

waaruit blijkt dat personen met dementie met een betere mentale functie ongeacht hun 

leeftijd veel baat kunnen hebben bij activiteiten waar de participanten van gemende leeftijd 

zijn. Het gaat volgens deze bevindingen niet in eerste instantie over de leeftijd van de 

persoon, maar wel over de mogelijkheden en de noden van de persoon in kwestie (Knud 

Damsgaard Andersen, persoonlijke mededeling, 1 april 2014).  

De dagverzorgingscentra verschillen wel op vlak van de openingsuren. Dit is niet 

onbelangrijk om te vermelden, aangezien de partners van personen met jongdementie 

gezien hun jongere leeftijd in veel gevallen nog zelf aan het werk zijn. Christian Bakker geeft 

aan dat het dagverzorgingscentrum Mariahoeve (Nederland) geopend is van 10 uur ’s 

ochtends tot 15 u in de namiddag. Hij vermeldt hierbij ook de noodzaak aan flexibelere 

openingsuren, aangezien deze uren voor sommige mantelzorgers moeilijk te combineren zijn 

met de eigen tewerkstelling. Ter vergelijking is het dagverzorgingscentrum de Mussengang 

(Nederland) geopend van 9u30 tot 16u, het dagverzorgingscentrum Peaceful Place 

(Engeland) is geopend van 8u30 tot 16u30.  

3.1.3. Residentiële zorg 

 

Uit de interviews blijkt dat er in veel landen er nog geen mogelijkheden tot aangepaste 

residentiële zorg bestaan, waardoor personen met jongdementie terecht komen in 
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woonzorgcentra voor oudere personen met dementie. Dit is het geval in Schotland, 

Luxemburg, Duitsland, Finland en Denemarken. 

Kjærgaard geeft aan dat er in Odense, Denemarken geen residentiële instellingen bestaan 

met een aanbod voor personen met jongdementie. Ook in andere gemeentes in 

Denemarken bestaan dergelijke voorzieningen volgens haar niet. Deze personen komen dan 

terecht in een woonzorgcentrum waar ze samen wonen met oudere personen met dementie. 

Het is vaak erg pijnlijk voor de cliënt en de familieleden om geconfronteerd te worden met 

oudere personen met dementie. Dit vergroot de drempel om over te gaan tot residentiële 

zorg. Kjærgaard (Denemarken) vertelt dat er wel gesprekken zijn geweest om een aparte 

woonafdeling voor personen met jongdementie in een woonzorgcentrum op te richten, maar 

deze plannen zijn ondertussen afgelast. Het zou te moeilijk zijn om de unit te kunnen 

bevolken, aangezien het om een kleine groep gaat. Kjærgaard merkt ook op dat families 

vaak kiezen voor een woonzorgcentrum dat in de buurt ligt, zodat ze hun familielid 

regelmatig kunnen gaan bezoeken. Daarnaast speelt ook de urgentie van de zorg mee. 

Soms moet men snel een beslissing nemen, waardoor men kiest voor een woonzorgcentrum 

waar plaats beschikbaar is en die bereid is om iemand met jongdementie op te nemen, 

aangezien niet elk woonzorgcentrum jongere personen met dementie wenst op te nemen.  

 

In andere landen bestaat er wel gespecialiseerde residentiële zorg, zoals in Nederland en in 

Engeland.  Zorgverleners geven ook hier verschillende redenen aan waarom het belangrijk is 

om de hulpverlening aan te passen aan de doelgroep van personen met jongdementie. Ineke 

Van Rooij van de Hazelaar (Nederland) omschrijft dit als volgt: 

 

“Jonge mensen met een dementie zijn zich bewust van hun leefomgeving. Zij zijn 

vaak gesteld op privacy, willen zelf hun keuzes kunnen maken, activiteiten 

ondernemen die bij hun leefstijl past én de naaste omgeving van jonge mensen met 

dementie willen meedenken als het gaat om de zorg die geleverd moet worden (Ineke 

Van Rooij, persoonlijke mededeling, 18 maart 2014).” 

In Nederland zijn er meerdere verzorgingstehuizen die aparte woonafdelingen voorzien voor 

mensen met jongdementie. Dit zijn kleinschalige woningen waar gemiddeld 6 tot 10 

bewoners een permanente verblijfplaats hebben. Iedere bewoner beschikt over een eigen 

kamer met badkamer en er is een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Ook in 

Engeland bestaan verzorgingstehuizen met aparte woonafdelingen voor personen met 

jongdementie. Dit sluit echter niet uit dat personen met jongdementie toch ook nog terecht 

komen in reguliere verzorgingstehuizen voor oudere personen met dementie. Dit hangt 



31 
 

grotendeels af van waar de persoon woont, aangezien de gespecialiseerde 

opvangmogelijkheden in beide landen geografisch verspreid zijn. 

Een andere opvangmogelijkheid die zowel in Nederland als in Engeland bestaat, is begeleid 

wonen. Begeleid wonen kan een optie zijn voor personen die niet meer in staat zijn om 

zelfstandig thuis te wonen, maar waarbij een opname in een verpleeghuis nog niet aan de 

orde is. Bij begeleid wonen wordt de persoon in de eigen thuisomgeving ondersteund door 

een verpleegkundige, bijvoorbeeld bij het huishouden, koken en het organiseren van de 

daginvulling. Begeleid wonen vertoont sterke gelijkenissen met thuiszorg, maar de 

ondersteuning is in dit geval intensiever. Dit is voornamelijk aangewezen bij alleenstaande 

personen. Begeleid wonen wordt echter niet erg veel aangeboden bij de gecontacteerde 

zorgvoorzieningen in Nederland. In de Mariahoeve is begeleid wonen wel een mogelijkheid. 

Momenteel zijn er 12 cliënten die van deze optie gebruik maken. Een groot nadeel van 

begeleid wonen is dat dit erg duur is (Christian Bakker, persoonlijke mededeling, 25 maart 

2014). 

In Engeland bestaat verder ook nog de mogelijkheid tot “sheltered housing”, of “retirement 

housing” voor personen met (jong)dementie. Dit zijn op zichzelf staande flats, huizen of 

bungalows met een keuken, badkamer en leefruimte. Deze accommodatie is zowel 

beschikbaar voor koppels als voor alleenstaanden en maakt zelfstandig wonen met 

eventuele extra begeleiding mogelijk. Oorspronkelijk is dit gericht op personen ouder dan 60 

jaar, maar ook jongere personen kunnen hiervoor in aanmerking komen.  

Een vierde optie is de mogelijkheid tot logeren (Nederland) of tijdelijk verblijf (Engeland). In 

Nederland werd contact opgenomen met De Zorggroep. In hun groepswoningen zijn er twee 

logeerbedden beschikbaar waar personen die momenteel in dagbehandeling zijn gebruik van 

kunnen maken. Dit kan de zorglast voor de mantelzorger verlagen en de overgang tussen 

dagbehandeling en residentiële opname versoepelen. Momenteel zijn er twee cliënten in 

dagbehandeling die maandelijks gebruik maken van deze optie (Irma Strik, persoonlijke 

mededeling, 4 april 2014). In Mariahoeve (Nederland) bestond de mogelijkheid tot logeren, 

maar deze werking werd stopgezet wegens een gebrek aan financiële middelen (Christian 

Bakker, persoonlijke mededeling, 25 maart 2014). In Engeland bestaat in bepaalde 

verzorgingstehuizen de mogelijkheid tot een tijdelijk verblijf in een verzorgingstehuis. Dit 

wordt enerzijds gekaderd binnen respijtzorg, waarbij de mantelzorger voor een bepaalde 

periode ontlast wordt van de zorg. Anderzijds kan een tijdelijk verblijf in een 

verzorgingstehuis ook dienen als een proefperiode vooraleer overgegaan wordt tot een 

permanent verblijf.  
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3.1.4. Praatgroepen  

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er in alle landen praatgroepen bestaan voor de 

mantelzorgers van personen met jongdementie. Zowel uit de interviews als uit de gevonden 

literatuur blijkt dat de zorglast voor naasten van personen met dementie op jongere leeftijd 

hoger wordt ingeschat dan de zorglast voor oudere personen met dementie. Hulpverleners 

geven ook aan dat de familieleden vaak meer betrokken zijn bij de zorg van hun naaste met 

jongdementie. (Bakker et al., 2010; Roach et al., 2012).  

In Nederland zijn er veel praatgroepen verbonden aan een woonzorgcentrum, zoals bij 

verpleeghuis Laurens Binnenweg in Nederland: 

“Voor de partners van de cliënt met jongdementie wordt ook ondersteuning voorzien 

in de vorm van een partnergroep. Elk half  jaar is er een partnergroep en er wordt ook 

regelmatig een alzheimer café georganiseerd. We merken vaak dat partners volledig 

overbelast zijn. Ze werken nog en staan volop in het leven. Ze zijn ook vaak meer 

betrokken bij de zorg.” 

Ook in Mariahoeve in Nederland worden er regelmatig partnergespreksgroepen en 

bijeenkomsten voor kinderen georganiseerd. Om de zes weken wordt er ook een “soos” 

georganiseerd voor de personen met jongdementie en hun familie. Deze bijeenkomsten 

worden begeleid door een psycholoog of een sociaal werker. Christian Bakker geeft aan dat 

er veel vraag is naar dergelijke gespreksgroepen: 

“We merken dat de familie kampt met andere problemen, zoals meer juridische 

vragen en meer vragen over de omgang met gedragsproblemen. Daarnaast komen 

ook interactieproblemen tussen de kinderen en de zieke ouder vaker voor (Christian 

Bakker, persoonlijke mededeling, 25 maart 2014).” 

In Sylviahemmet (Zweden) bestaat er geen officiële praatgroep voor de mantelzorgers, maar 

er wordt geprobeerd om de vrienden en familie te ondersteunen en te betrekken bij de zorg 

van hun familielid of vriend. 

“Family and friends around a person with dementia need a lot of support. We at 

Silviahemmet try to do our best within this area, such as sitting down and talk or invite 

the person to take part of a day at the day care centre (Lotta Roupe, persoonlijke 

mededeling, 12 mei 2014).  

Andere praatgroepen zijn lokale initiatieven of zijn verbonden aan de Alzheimer liga in het 

desbetreffende land. Heidi Härmä geeft aan dat er doorheen heel Finland praatgroepen 
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georganiseerd worden voor personen met jongdementie en hun familie, opgericht door 

deelorganisaties van Muistiliitto, de Finse Alzheimer liga. Saskia Weiss, medewerkster bij de 

Alzheimer liga in Duitsland, vertelt dat er meerdere praatgroepen bestaan voor personen met 

jongdementie en hun familie. Deze praatgroepen zijn verbonden aan de Alzheimer liga van 

Duitsland. Ook in Schotland, Engeland, Denemarken en Zweden bestaan meerdere 

praatgroepen.  

Naast gespreksgroepen voor de partners zijn er ook enkele voorbeelden van praatgroepen 

voor de kinderen van personen met jongdementie, zoals in Mariahoeve in Nederland. Het is 

echter duidelijk dat het moeilijker is om de kinderen te bereiken. Zo geeft Heidi Härmä 

(Finland) aan dat de kinderen van jonge personen met dementie geen enkele vorm van 

ondersteuning hebben om op terug te vallen. Er zijn al pogingen ondernomen om 

steungroepen voor de kinderen te organiseren, maar dit was tot nu toe zonder succes. Het is 

moeilijk om de kinderen te bereiken en ze te engageren. Er wordt nu overwogen om een 

website op te zetten die meer aansluit bij de belevingswereld van jongeren, maar er zijn nog 

geen concrete stappen gezet om deze ideeën om te zetten in de realiteit. Het 

verzorgingstehuis Laurens Binnenweg in Nederland geeft aan dat uit navraag bleek dat er 

geen interesse bestond bij de kinderen om aparte gespreksgroepen voor hen op te richten 

(Maria Hoogvliet, persoonlijke mededeling, 4 april 2014).  

In Zweden bestaat er sinds vier jaar een uniek initiatief dat zich richt op de kinderen van 

personen met jongdementie. In 2014 wordt voor de vierde keer op rij een kamp 

georganiseerd waar jonge kinderen en de partners van personen met jongdementie elkaar 

kunnen ontmoeten. Het kamp duurt vier dagen en de Alzheimer stichting komt tussen in de 

kosten, waardoor het gratis is. Deelnemers zijn welkom uit heel Zweden. Er is een kamp in 

juli die gericht is op kinderen van 7 tot 17 jaar samen met de gezonde ouder. Het andere 

kamp wordt georganiseerd in augustus en is gericht op deelnemers van 18 tot 30 jaar en de 

gezonde ouder. Het kamp biedt de deelnemers de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten 

en ervaringen en tips uit te wisselen. Daarnaast worden er ook lezingen voorzien waarbij de 

deelnemers informatie en tips krijgen over hulpmiddelen, wetgeving en bestaande literatuur.  

3.1.5. Verklaringen voor de versnippering van de zorg 

 

Uit de informatieverzameling blijken er verschillende redenen te bestaan voor de 

versnippering van deze zorg. Een eerste reden is de prevalentie van jongdementie. De groep 

van jonge mensen is een kleine groep, waardoor het moeilijk is om specifieke zorg te 

organiseren. Zo geeft Malou Kapgen, werkzaam bij de overheid van Luxemburg, aan dat het 

fenomeen jongdementie bij een bevolking van ongeveer 520.000 bewoners erg moeilijk 
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waarneembaar is (Malou Kapgen, persoonlijke mededeling, 3 maart 2014). Ook in andere 

landen speelt dit mee, zoals in Denemarken. Het aantal personen met dementie in 

Denemarken wordt geschat op 90.000 personen, waarvan er 5000 personen met 

jongdementie. Deze personen wonen verspreid over het hele land, waardoor het moeilijk 

wordt om aangepaste zorg te voorzien.  

“On one hand, there are fortunately not many younger patients with dementia , but on 

the other hand, it also means that it is difficult to create spaces where primarily 

younger people with dementia can live together. This means  that many end up in 

sheltered housing together with the very elderly (Elsebeth Kjærgaard, Denemarken, 

persoonlijke mededeling, 14 april 2014) ). 

 

Kjærgaard (Denemarken) vertelt hierbij dat eerdere plannen om een aparte afdeling voor 

personen met jongdementie in Odense op te richten zijn afgelast omdat deze groep te klein 

is. Uit een gesprek met Alex Murphy (Schotland), blijkt dat de relatief kleine groep van 

personen met jongdementie het erg moeilijk maakt om aangepaste dagopvangcentra en 

verzorgingstehuizen voor personen met jongdementie op te starten. Eerder werden er al 

gesprekken opgestart om dergelijke voorzieningen op te starten, maar door de kleine 

aantallen blijkt het moeilijk te zijn om de financiering voor deze projecten te vinden (Alex 

Murphy, persoonlijke mededeling, 27 juni 2014). 

Hoewel er in Nederland al vrij veel voorzieningen bestaan voor jongere mensen met 

dementie worden ook zij geconfronteerd met deze problematiek. Ria Goyaert, 

aandachtfunctionaris jongdementie in GGZ Dijk en Duin (Nederland) geeft aan dat de 

dagbehandeling voor personen met jongdementie momenteel onder druk staat, omdat er te 

weinig cliënten in behandeling zijn. Er is plaats voor 8 personen, maar momenteel zijn er 

maar 6 personen in behandeling. Een mogelijke oplossing die ze aangeeft is om ook 

personen met een niet-aangeboren hersenletstel (NAH) toe te laten in deze dagbehandeling, 

om zo de groep toch vol te krijgen. Heidi Härmä (Finland) oppert eenzelfde idee. In Finland 

bestaan er zo goed als geen voorzieningen met een specifiek aanbod voor personen met 

jongdementie, met uitzondering van praatgroepen. Härmä drukt de nood uit aan 

dagverzorgingscentra en verzorgingstehuizen specifiek gericht op personen met 

jongdementie. Dit acht ze noodzakelijk omdat er in de diensten gericht op oudere personen 

met dementie momenteel zo goed als geen ondersteuning is voor de jongere personen met 

dementie. Zij ziet zelf een oplossing in het oprichten van diensten gericht op personen jonger 

dan 65 jaar met diverse neurologische ziekten, zoals Multiple Sclerose, Parkinson en 

jongdementie. Dit zou een oplossing kunnen bieden op het probleem van het kleine aantal 
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van personen met jongdementie. Tot op heden bestaan er echter geen concrete plannen om 

dergelijke diensten te ontwikkelen (Heidi Härmä, persoonlijke mededeling, 28 mei 2014). 

Daarnaast zijn er in veel landen geen betrouwbare gegevens beschikbaar over het precieze 

aantal personen met jongdementie. De WHO (2012) schat dat jongdementie 2,5 tot 4 keer 

meer voorkomt dan de huidige cijfergegevens veronderstellen. Ook in Engeland wordt 

verondersteld dat het huidige cijfer een sterke onderschatting is van de realiteit, aangezien 

de huidige cijfers gebaseerd zijn op doorverwijzingen naar diensten na de diagnosestelling. 

Doordat er net een kloof bestaat tussen de diagnosestelling en doorverwijzing zijn deze 

cijfers naar alle waarschijnlijkheid een onderschatting. De werkelijke cijfers worden wel tot 3 

keer hoger geschat (Alzheimer Society, 2007). Alex Murphy (Schotland) geeft ook aan dat de 

huidige cijfers in Schotland naar alle waarschijnlijkheid een onderschatting zijn als gevolg 

van de kloof tussen de diagnosestelling en doorverwijzing naar hulp (Alex Murphy, 

persoonlijke mededeling, 27 juni 2014).  

Daarnaast hebben in de meeste landen de gemeentes zelf de bevoegdheid om hun 

zorgaanbod  te organiseren, wat een verklaring is voor de  geografische verschillen in het 

zorgaanbod. Dit is ook het geval in Denemarken. Knud Damsgaarden Andersen geeft aan 

dat er in Denemarken verschillende lokale initiatieven bestaan die zich richten op 

jongdementie, maar dat er geen formele nationale organisatie is die zich richt op de 

belangen van deze doelgroep. De bestaande lokale initiatieven situeren zich hoofdzakelijk in 

de grotere gemeentes, zoals Aarhus, Odense en Kopenhagen. In bepaalde kleinere 

gemeentes bestaan er wel lokale voorzieningen voor personen met jongdementie, maar 

deze zijn in de minderheid. Dit verklaart hij doordat er in de grotere steden ook meer mensen 

wonen, waardoor de groep van personen met jongdementie in verhouding ook groter in 

aantal is. Daarnaast geeft hij ook aan dat families van personen met jongdementie zelf 

aangeven dat de lokale initiatieven zich vooral richten op senioren. Een  onderzoek van 

Socialstyrelsen staaft zijn bevinding. Uit dit onderzoek blijkt dat  slechts 30% van de 98 

gemeenten in Denemarken een aanbod heeft die aangepast is aan de behoeftes en noden 

van personen met jongdementie (Knud Damsgaard Andersen, persoonlijke mededeling, 1 

april 2014).  

Ook in Nederland en in Engeland en Zweden worden gelijkaardige bevindingen gedaan. 

Hoewel er zowel in Nederland als in Engeland al heel wat voorzieningen en 

opvangmogelijkheden bestaan voor personen met jongdementie, verschilt de dienstverlening 

sterk naargelang de regio, waarbij sommige regio’s weinig tot geen diensten hebben. Dit is 

ook zichtbaar aan de websites van  Alzheimer Nederland en Young Dementia UK, waarop 

alle voorzieningen met een aanbod voor personen met jongdementie opgelijst staan. Young 
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Dementia UK is een non-profit organisatie die zich inzet voor personen met jongdementie en 

hun naasten. Uit deze websites kan de  geografische concentratie van de zorg afgeleid 

worden. Zo hebben sommige regio’s weinig tot geen gespecialiseerde voorzieningen 

(Alzheimer Nederland, Alzheimer UK). Het onderzoek van Roach et al. (2012) in Engeland 

bevestigt deze bevinding. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen standaard model bestaat van 

specialistische zorg voor personen met jongdementie en dat deze zorg verspreid is over 

Engeland. Net zoals in Denemarken hebben de gemeentes in  Zweden zelf de bevoegdheid 

om hun zorgaanbod  te organiseren, waardoor het zorgaanbod sterk verschilt naargelang de 

gemeente. 

Alex Murphy (Schotland) geeft daarbij nog een andere reden aan voor de versnippering van 

de zorg, namelijk de moeizame diagnosestelling bij personen met jongdementie en het 

gebrek aan bewustzijn over de aandoening bij de zorgverleners. Hij vertelt dat de diagnose 

van dementie bij oudere personen met dementie in het overgrote merendeel door een 

psychiater wordt gesteld. Na de diagnose verwijst de psychiater deze personen door naar de 

juiste instanties. Personen met jongdementie leggen vaak een andere weg af.  

“For example, younger people may be diagnosed and  supported in a variety of ways. A 

neurologist, an adult mental health psychiatrist or an old age psychiatrist may make the 

diagnosis. There is also a lack of consistency in who then manages the case.   This is 

sometimes a geographical issue, one part of Glasgow may do things one way and another in 

a different way. But it can also be the case, as we discovered recently, that two psychiatrists 

in the same local team had very different views and practices when dealing with young onset 

cases. This leads to confusion and inconsistency  in diagnostic and referral pathways with 

the result that many people fall between several stools (Alex Murphy, persoonlijke 

mededeling, 1 april 2014).” 

Om deze kloof te kunnen dichten heeft Alzheimer Schotland in 2013 de brochure “Younger 

people with dementia: living well with your diagnosis” uitgegeven. Deze brochure werd 

geschreven in samenwerking met personen met jongdementie en hun mantelzorgers. De 

brochure bevat informatie die personen met jongdementie en hun mantelzorgers zelf graag 

hadden gehad op het moment van hun diagnose, zoals informatie over gezondheid, werk, de 

financiële impact van de ziekte, ondersteuningsmogelijkheden en plannen voor de toekomst.  

In Engeland is een gelijkaardig fenomeen te zien. Daar heeft de gerontopsychiatrie het 

meeste expertise bij het diagnosticeren en behandelen van dementie. Bij personen met 

jongdementie wordt het onderzoek vaker uitgevoerd door een neuroloog, een psychiater, 

binnen de neuropsychiatrie of door een huisarts. Dit zorgt ervoor dat de verdere 
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doorverwijzing sterk afhankelijk is van de kennis en ervaring van de arts die de diagnose 

jongdementie stelt (Alzheimer Society, 2007). 

Een derde reden situeert zich op beleidsniveau. Heidi Härmä uit Finland geeft aan dat het 

erg moeilijk is om beleidsmakers te overtuigen van het feit dat de noden van personen met 

jongdementie verschillend zijn dan deze van oudere personen met dementie.  

“It seems to be very hard to policymakers to understand the fact that services can be 

organized on other basis than not just the diagnosis. They are keen on putting 

everyone with Alzheimer's on the same line even though the individual needs of 

course vary a lot (Heidi Härmä, persoonlijke mededeling, 28 mei 2014)” 

Ook Alex Murphy (Schotland) geeft aan dat het bewustzijn bij de overheid recent is. Sinds 

enkele jaren staat dementie steeds hoger op de beleidsagenda, waardoor ook jongdementie 

meer aandacht krijgt van beleidsmakers (Alex Murphy, persoonlijke mededeling, 27 juni 

2014).  

Een vierde verklaring is de financiering. In vele landen worden sterke besparingen 

doorgevoerd, wat vaak een invloed heeft op de gezondheidszorg. Uit onderzoek in 

Nederland blijkt dat de zorg voor personen met jongdementie meer kost dan de zorg voor 

oudere personen met dementie. Dit verklaren ze door de andere noden en behoeftes van 

personen met jongdementie, zoals de behoefte aan meer activiteiten en uitstapjes. In 2005 

heeft de stuurgroep de werkconferentie “Jong Dementerenden” opgericht. Deze 

werkconferentie heeft een zorgprogramma ontwikkeld voor de opvang van personen met 

jongdementie en het kostenplaatje voor deze opvang berekend. Een zorgprogramma  

omschrijft de relatie tussen de hulpvraag en het zorgaanbod voor een specifieke groep van 

cliënten. Bij het opstellen van een zorgprogramma wordt er rekening gehouden met de 

doelgroep, de doelen, de hulpvraag, het zorgaanbod, de diagnostiek en de randvoorwaarden 

(Bos et. al, 2005). Het zorgprogramma jongdementie omschrijft de ‘best practice’ in de 

verpleeghuiszorg voor personen met jongdementie, gebaseerd op de ervaring en expertise 

met jongdementie van de verschillende verpleeghuizen. De stuurgroep heeft beraamd dat de 

kost voor personen met jongdementie gemiddeld € 67 per dag meer kost dan de reguliere 

zorg. De stuurgroep zet zich dan ook in om de overheid ervan te overtuigen om een extra 

toeslag te voorzien voor de zorg van personen met jongdementie. In het huidige klimaat van 

sterke besparingen van de Nederlandse overheid is dit echter geen evidentie.  

Een Zweeds onderzoek van de National Board of Health and Welfare (2010) komt echter tot 

andere bevindingen. Uit hun onderzoek blijkt dat dagopvang die aangepast is aan de noden 

van personen met dementie, waaronder personen met jongdementie, het meest kostefficiënt 
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is in vergelijking met andere dagelijkse activiteiten. Geschat wordt dat de kostprijs voor 1 dag 

in een dagverzorgingscentrum voor volwassenen gelijkaardig is aan de kost voor 1 à 2 uur 

thuishulp. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat kleinschalige residentiële zorg die specifiek 

aangepast is aan de noden van personen met dementie het meest kostefficiënt is in 

vergelijking met gemengde groepen waar verschillende ziektebeelden bij elkaar geplaatst 

worden. Dit gaat wel over dementie in het algemeen en niet specifiek over jongdementie. 

 

3.2. Hoe verhoudt dit zich naar het zorgaanbod voor jongdementie in 

Vlaanderen? 

 

Uit de verzamelde informatie in de verschillende landen blijkt dat Vlaanderen geconfronteerd 

wordt met meerdere gelijkaardige problemen, zoals de versnippering van de zorg, de 

geografische spreiding van gespecialiseerde zorg, een tekort aan aangepaste zorg en een 

tekort aan betrouwbare cijfergegevens over de grootte van de groep personen met 

jongdementie. Net zoals in de andere landen zijn de huidige cijfers het resultaat van een 

extrapolatie van cijfers uit buitenlands onderzoek.  

In de methodische paragraaf wordt al eerder de import en export van sociale praktijken 

beschreven. Import is de implementatie van inspirerende buitenlandse sociale interventies in 

het eigen land. Export bestaat uit het uitlenen van eigen sociale interventies aan andere 

landen. Uit de verzamelde informatie worden verschillende inspirerende buitenlandse 

initiatieven geïdentificeerd, zoals de inschakeling van casemanagers of 

dementieconsulenten en een overzicht van de bestaande gespecialiseerde zorg en 

aangepaste residentiële zorg. Vlaamse initiatieven om te exporteren zijn hierbij de zorgketen 

jongdementie in Brugge als antwoord op de versnippering van de zorg en de campagnes 

rond beeldvorming. Hieronder wordt hier dieper op ingegaan.  

3.2.1. Thuiszorg 

 

Net zoals in het buitenland is er ook  in Vlaanderen sprake van een versnipperd zorgaanbod 

in de thuiszorg. Personen met jongdementie vallen terug op een algemeen zorgaanbod dat 

zich richt op een brede doelgroep met verschillende zorgbehoeftes. 

In Nederland en Denemarken worden casemanagers (Nederland) en dementieconsulenten 

(Denemarken) ingeschakeld. Deze personen bieden een brede psychosociale ondersteuning 

aan personen met (jong)dementie en hun naasten en wijzen hen de weg in het bestaande 

zorgaanbod. In Vlaanderen bestaat een dergelijke functie officieel nog niet. Wel werd in 2010 

in kader van het dementieplan Vlaanderen 2010-2014 de projecten dementieconsulenten in 
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de thuiszorg en thuiszorgondersteunende diensten opgestart. In het transitieplan 

“Dementiekundige basiszorg in het thuismilieu” (2014) worden dementieconsulenten 

omschreven als hulpverleners die specifieke opvang, begeleiding en ondersteuning bieden 

aan personen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie vanaf het “niet pluis 

gevoel” tot aan een residentiële opname in een woonzorgcentrum of het overlijden. Ze 

bieden zowel psychosociale begeleiding als praktische informatie over het zorgaanbod en 

het wetgevend kader over dementie. De dementieconsulent is hierbij een 

vertrouwenspersoon, adviseur en pleitbezorger tijdens het hele zorgproces in de 

thuissituatie. Voor dit project werden acht diensten geselecteerd, waaronder ziekenfondsen, 

thuiszorgdiensten en een dienst voor thuisverpleging. Dit project dient te onderzoeken hoe 

de thuiszorg en de thuiszorgondersteunende diensten de functie van dementieconsulent 

kunnen inbouwen in hun bestaande werking zonder een financiële meerkost te creëren.  

In 2012 werden de resultaten gerapporteerd en aanbevelingen geformuleerd over hoe 

dementieconsulentie kan worden gerealiseerd binnen de eigen organisatie. Er bestaan geen 

plannen om dementieconsulenten als een aparte functie binnen organisaties te 

implementeren. Er bestaat  wel consensus over het belang van één enkele contactpersoon 

die begeleiding en ondersteuning biedt aan elke persoon met dementie en de mantelzorgers 

doorheen het hele dementieproces. Het Expertisecentrum Dementie stelt een getrapt 

systeem voor, waarbij basiszorgverleners van woonzorgvoorzieningen en ziekenfondsen 

instaan voor de begeleiding van personen met dementie. Hierbij moeten ze ondersteund 

worden door een referentiepersoon dementie, namelijk een opgeleide interne deskundige op 

het gebied van dementie. Indien er geen referentiepersoon aanwezig is in de organisatie kan 

er een beroep gedaan worden op externe deskundigen in het Expertisecentrum Dementie. 

Een goede praktijk in Vlaanderen die de versnippering van de zorg probeert tegen te gaan is 

gesitueerd in Brugge, West-Vlaanderen. Daar werd in 2010 het project “integraal zorgaanbod 

voor personen met jongdementie in de Brugse regio” opgestart. De doelstelling van dit 

project is de ontwikkeling van een integraal zorgaanbod dat gaat van sensibilisering, het 

kenbaar maken van het aanbod, diagnose en medische opvolging tot het aanbieden van 

aangepaste begeleidingsvormen. Om dit mogelijk te maken is er 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen verschillende partners in de Brugse regio.  

Een eerste partner binnen dit netwerk is het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg). 

Zij dienen een platform te bieden om het zorgaanbod kenbaar te maken bij de doelgroep. 

Een tweede taak bestaat uit het ontwikkelen en begeleiden van zorgplannen voor de 

doelgroep. Thuisverplegingsdienst CURA is de tweede partner en heeft een tweeledige 

opdracht. Hun eerste opdracht situeert zich op het niveau van vroegdetectie. Soms worden 
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thuisverplegingsdiensten ingeschakeld zonder dat de correcte oorzaak van de problemen 

bekend is. Mits voldoende kennis en opleiding kan een thuisverplegingsdienst een 

belangrijke rol spelen bij de vroegdetectie van jongdementie. Hun tweede opdracht bestaat 

uit het leveren van een bijdrage aan de uitbouw van een gepaste hulpverlening na de 

diagnosestelling. Foton, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen is de derde partner. 

Foton zorgt voor een aangepaste hulpverlening aan personen met (jong)dementie en hun 

mantelzorgers. Daarnaast delen ze hun expertise over (jong)dementie met andere 

hulpverleners.  Het huidige model van thuisbegeleidingsdienst van Foton vertoont parallellen 

met vormen van casemanagement. In 2009 werd het model van thuisbegeleiding van Foton 

geëvalueerd en beschreven in het onderzoek van Spruytte et al. Uit dit onderzoek blijkt dat 

er wel informatieverstrekking, advies en ondersteuning verleend wordt aan personen met 

dementie en hun mantelzorgers, maar dat dit verspreid verloopt over verschillende 

hulpverleners, sterk afhankelijk is van het (toevallig) ingeschakelde zorgaanbod, 

ongestructureerd verloopt doorheen het zorgtraject of soms onvindbaar is voor de betrokken 

personen. Foton wil hierop inspelen door het inschakelen van consulenten die 

gespecialiseerd zijn in de psychosociale begeleiding van de zorg voor personen met 

(jong)dementie en mantelzorgers in de thuissituatie gedurende het hele ziekteproces. 

Mantelzorgers geven aan erg tevreden te zijn over de thuisbegeleiding van Foton en geven 

de consulenten een gemiddelde score van 9 op 10. Redenen voor deze score zijn het 

ontvangen van informatie, advies, emotionele en familiale steun, steun bij crisissituaties en 

de goede toegankelijkheid.  

 

Een vierde partner bestaat uit de geheugenklinieken AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas. In eerste 

instantie zijn zij verantwoordelijk voor de diagnosestelling. Verder staan ze ook in voor 

medische begeleiding, en de verdere behandeling en ondersteuning van de patiënt en zijn 

omgeving, in samenwerking met de huisarts. Tenslotte is er het woonzorgcentrum Regina 

Coeli als vijfde partner. Regina Coeli heeft het kleinschalig dagverzorgingscentrum 

Rozemarijn opgestart met een specifiek aanbod voor personen met jongdementie.  

Deze zorgketen toont een nauwe samenwerking tussen partners op verschillende niveaus en 

op verschillende momenten in het ziekteproces. Wat wel nog ontbreekt in deze zorgketen 

zijn mogelijkheden tot aangepaste residentiële zorg. Paul Braem, directeur van het 

woonzorgcentrum Regina Coela, erkent de nood aan aangepaste residentiële zorg, 

aangezien personen met jongdementie bij een opname momenteel terecht komen bij 

personen van bejaarde leeftijd. Hij geeft aan dat in het woonzorgcentrum geen aangepaste 

begeleiding voorzien wordt voor personen naar jongdementie. Er bestaan wel plannen om in 

de toekomst ook aangepast residentiële zorg op te nemen in de zorgketen (Paul Braem, 
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persoonlijke mededeling, 21 mei 2014). Het lijkt opportuun om een dergelijke zorgketen met 

een nauwe samenwerking tussen verschillende partners ook in de andere provincies 

mogelijk te maken. Het is hierbij wel belangrijk om na te gaan hoe groot de nood aan een 

dergelijk integraal zorgaanbod is, en hoeveel van deze initiatieven er in Vlaanderen zouden 

moeten zijn. Een behoefteonderzoek bij zowel hulpverleners als bij personen met 

jongdementie en hun mantelzorgers kan meer duidelijkheid scheppen over enerzijds de 

wensen en behoeften van deze doelgroep en de samenwerkingsmogelijkheden tussen 

verschillende partners in een regio. 

Door de versnipperde zorg en de soms beperkte kennis van hulpverleners over 

jongdementie kan het voor mantelzorgers moeilijk zijn om hun weg te vinden in het 

zorgaanbod. In Nederland en Engeland is er online een overzicht te vinden van alle 

voorzieningen met een aanbod voor personen met jongdementie. In Nederland staan alle 

initiatieven per regio opgelijst op de website van Alzheimer Nederland. In Engeland staan 

deze initiatieven opgelijst op de website youngdementiauk.org, een website gewijd aan 

jongdementie. Een gelijkaardig overzicht zou ook in Vlaanderen voordelen kunnen hebben, 

zowel voor hulpverleners, personen met jongdementie als hun mantelzorgers. Een dergelijk 

overzicht kan een wegwijzer zijn in de zoektocht naar aangepaste ondersteuning. In 

Vlaanderen zou een dergelijk overzicht kunnen geplaatst worden op de website van de 

Vlaamse Alzheimerliga, of op de website www.jongdementie.info die in juni 2014 online is 

gegaan. Deze laatste website is ontstaan vanuit een idee van de werkgroep jongdementie 

Vlaanderen, later werd ook Nederland betrokken bij de uitbouw van deze website. 

 

3.2.2. Transmurale zorg 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er in bepaalde landen geen gespecialiseerd 

transmuraal aanbod bestaat voor personen met jongdementie, zoals in Luxemburg, Finland 

en Duitsland. Personen met jongdementie komen hier terecht in dagverzorgingscentra die 

zich in eerste instantie richten op oudere personen met dementie, waarbij een 

gespecialiseerd aanbod vaak ontbreekt. Andere landen zoals Engeland, Nederland, 

Denemarken, Schotland en Zweden hebben wel een gespecialiseerd transmuraal 

zorgaanbod. De dagverzorgingscentra kunnen zowel verbonden zijn aan een 

woonzorgcentrum (Nederland, Engeland, Denemarken, Zweden) als aan een psychiatrische 

voorziening (Nederland, Engeland) als lokale onafhankelijke initiatieven zijn (Schotland). In 

alle landen met een gespecialiseerd aanbod is het dagverzorgingscentrum aangepast aan 

de levensfase waar jongere personen zich in bevinden. Dit uit zich onder andere in de 
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inrichting van de dagverzorgingscentra als in de aangeboden activiteiten. Daarnaast kunnen 

personen met jongdementie ook in de landen met een gespecialiseerd aanbod voor 

jongdementie nog steeds terechtkomen in reguliere dagverzorgingscentra waar geen 

gespecialiseerde zorg voorzien is.  

Bij een vergelijking van het transmuraal aanbod in Vlaanderen met het buitenland kunnen er 

een aantal zaken opgemerkt worden. Ten eerste heeft Vlaanderen verschillende 

dagverzorgingscentra met een aanbod voor personen met jongdementie, wat in niet alle 

landen die in dit onderzoek worden opgenomen het geval is. Daarnaast wordt ook 

Vlaanderen geconfronteerd met een geografische spreiding van het zorgaanbod, aangezien 

er niet in elke provincie een dagverzorgingscentrum is met een aangepast aanbod voor 

personen met jongdementie. Zowel in de provincie Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant is 

er één dagverzorgingscentrum met een gespecialiseerd aanbod, in de provincie West-

Vlaanderen zijn er twee gespecialiseerde dagverzorgingscentra. In de provincies Antwerpen 

en Limburg zijn er tot op heden nog geen aangepast dagverzorgingscentra operationeel. 

Opvallend is ook dat elk dagverzorgingscentrum met een aanbod voor personen met 

jongdementie in Vlaanderen verbonden is aan een woonzorgcentrum.  

Verder valt ook op te merken dat er in Vlaanderen momenteel maar één 

dagverzorgingscentrum bestaat die zich uitsluitend op personen met jongdementie richt, 

namelijk De Rozemarijn in Brugge. De Rozemarijn is verbonden aan het woonzorgcentrum 

Regina Coeli, maar is gevestigd op een andere locatie. Personen met jongdementie komen 

zo niet in contact met oudere personen met dementie. Uit de interviews blijkt dat het voor 

personen met jongdementie en hun mantelzorgers erg pijnlijk kan zijn om met oudere 

personen met dementie geconfronteerd te worden. Deze confrontatie kan de drempel tot 

dagopvang verhogen. In de andere dagverzorgingscentra in Vlaanderen worden personen 

met jongdementie vaak wel geconfronteerd met oudere personen met dementie, dit is 

voornamelijk het geval in dagverzorgingscentra waar gewerkt wordt met gemengde groepen 

met uiteenlopende leeftijden, zoals in De Wingerd in Leuven. Tijdens een presentatie op 

tweede symposium jongdementie in 2014 erkennen Eric Triau en Cathy Sweerts, beide 

werkzaam bij de Wingerd, de noodzaak aan een aparte ruimte voor personen met 

jongdementie binnen het dagverzorgingscentrum De Wingerd. Verder is er ook een gelijkenis 

op te merken tussen het woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven en het 

dagverzorgingscentrum Sylviahemmet in Zweden. Beide bieden gedurende twee dagen in 

de week een zorgprogramma aan voor personen met jongdementie in hun 

dagverzorgingscentra. Op andere dagen kunnen personen met jongdementie ook terecht in 

het dagverzorgingscentrum, maar dan wordt er gewerkt met gemengde groepen en is er 

geen aangepast aanbod. Toch bestaat er een consensus over het belang van 
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gespecialiseerde dagverzorgingscentra voor personen met jongdementie, aangepast aan de 

specifieke levensfase en behoeften van de persoon. Verder lijkt het ook aangewezen om 

jongere personen met dementie te scheiden van oudere personen met dementie.  

Als laatste kan ook hier een bedenking gemaakt worden bij de openingsuren van de 

dagverzorgingscentra in Vlaanderen. Het dagverzorgingscentrum Rozemarijn (Brugge) is 

geopend van 8u30 en 17u30 en de patiënten moeten voorzien in het eigen vervoer . Het 

dagverzorgingscentrum De Koraal (Eeklo) en De Wingerd zijn langer geopend, waarbij de 

eerste gedurende de weekdagen geopend is van 8u30 en 18u30, de tweede is elke weekdag 

geopend van 8u30 tot 19u. Voornamelijk de langere openingsduur is meer afgestemd op 

mantelzorgers die zelf nog aan de slag zijn Beide dagverzorgingscentra bieden daarnaast de 

mogelijkheid aan tot vervoer van en naar het dagverzorgingscentra.  

3.2.3. Residentiële zorg  

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er in bepaalde landen geen gespecialiseerde 

residentiële opnamemogelijkheden bestaan voor personen met jongdementie, zoals in 

Schotland, Luxemburg, Duitsland, Finland en Denemarken. Personen met jongdementie 

komen hier terecht in reguliere woonzorgcentra tussen bejaarden met dementie. Andere 

landen zoals Engeland,  Zweden en Nederland hebben wel een gespecialiseerd residentieel 

zorgaanbod, maar dit zorgaanbod is geografisch gespreid. In deze landen wordt gewerkt met 

kleinschalige woonvormen waar uitsluitend personen met jongdementie opgenomen worden. 

Toch worden in deze landen met een aangepast zorgaanbod personen met jongdementie 

ook nog steeds in reguliere woonzorgcentra opgenomen.  

In Vlaanderen zijn de mogelijkheden tot aangepaste residentiële zorg eerder beperkt. Het 

woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Eeklo en het woonzorgcentrum de Wingerd in Leuven 

houden rekening met de speciale noden en behoeften van personen met jongdementie, 

maar er is hier geen aparte woonvorm, waardoor personen met jongdementie en personen 

met dementie op oudere leeftijd in dezelfde ruimte verblijven.  Tot op heden bestaat er één 

kleinschalig woonproject in Tongeren, het Anker, waar er een groepswoning beschikbaar is 

gesteld voor personen met jongdementie, personen met het syndroom van Korsakov en 

personen met een NAH. Verder werd er recent in het UZ Leuven een crisisunit jongdementie 

opgericht op de afdeling gerontopsychiatrie. In sommige andere woonzorgcentra worden 

personen met jongdementie wel opgenomen, maar wordt er geen aangepaste zorg voorzien. 

Dit is bijvoorbeeld het geval in het woonzorgcentrum Regina Coeli in Brugge. Paul Braem, 

directeur van Regina Coeli, geeft aan dat er in het woonzorgcentrum momenteel maar weinig 
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aangepaste zorg bestaat voor deze groep (Paul Braem, persoonlijke mededeling, 21 mei 

2014).  

Vanuit de verzamelde informatie en de vaststelling dat de noden en behoeften van personen 

met jongdementie verschillen van deze van personen met dementie op oudere leeftijd lijkt 

het dan ook opportuun om de mogelijkheden tot aangepaste residentiële zorg uit te breiden, 

evenwichtig verspreid over Vlaanderen.  

3.2.4. Praatgroepen  

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er in alle landen praatgroepen bestaan voor de 

naasten van personen met jongdementie, ook in de landen die verder geen gericht 

zorgaanbod hebben voor jongdementie. Hiervoor worden verschillende redenen gegeven. 

Ten eerste wordt vaak de sterke betrokkenheid van de naasten van personen met 

jongdementie bij de zorg benadrukt. Daarnaast zijn de partners vaak overbelast en worden 

ze geconfronteerd met andere problemen, zoals meer juridische vragen, confrontatie met 

gedragsproblemen en omgangsproblemen tussen de kinderen en de jonge ouders met 

dementie. Praatgroepen kunnen zowel lokale initiatieven zijn of verbonden zijn aan de 

Alzheimer vereniging in het desbetreffende land. In Nederland worden praatgroepen voor 

partners en kinderen vaak geïntegreerd in de woonzorgcentra. In Vlaanderen is dit niet het 

geval. Wel bestaan in alle provincie praatgroepen voor personen met jongdementie en hun 

mantelzorgers, maar deze zijn niet geïntegreerd in woonzorgcentra. Praatgroepen in 

Vlaanderen worden georganiseerd door De Vlaamse Alzheimer Liga, sommige mutualiteiten 

en sommige Expertisecentra Dementie. 

Een voorbeeld hiervan is het woonzorgcentrum Regina Coeli in Brugge. Paul Braem, 

directeur van het woonzorgcentrum, geeft aan dat er voor familie en verwanten een beperkte 

begeleiding is vanuit het woonzorgcentrum of het dagverzorgingscentrum Rozemarijn. 

Mantelzorgers worden voor meer ondersteuning doorverwezen naar thuisbegeleidingsdienst 

Foton. Een meer geïntegreerde aanpak waarbij de mantelzorgers van personen met 

jongdementie meer betrokken worden bij het woonzorgcentrum en het 

dagverzorgingscentrum kan hierbij een goede praktijk zijn. Er is wel meer informatie nodig 

over hoe personen met jongdementie en hun mantelzorgers de huidige ondersteuning 

ervaren en of ze geïntegreerde praatgroepen in het woonzorgaanbod als een meerwaarde 

beschouwen.  

Naast gespreksgroepen voor de partners zijn er ook enkele voorbeelden van praatgroepen 

voor de kinderen van personen met jongdementie, zoals in Mariahoeve in Nederland. Het is 

echter duidelijk dat het moeilijker is om de kinderen te bereiken. Zo geeft Heidi Härmä 
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(Finland) aan dat de kinderen van jonge personen met dementie geen enkele vorm van 

ondersteuning hebben om op terug te vallen. Er zijn al pogingen ondernomen om 

steungroepen voor de kinderen te organiseren, maar dit was tot nu toe zonder succes (Heidi 

Härmä, persoonlijke mededeling, 28 mei 2014).. Het is moeilijk om de kinderen te bereiken 

en ze te engageren. Er wordt nu overwogen om een website op te zetten die meer aansluit 

bij de belevingswereld van jongeren, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet om deze 

ideeën om te zetten in de realiteit. Het verzorgingstehuis Laurens Binnenweg in Nederland 

geeft aan dat uit navraag bleek dat er geen interesse bestond bij de kinderen om aparte 

gespreksgroepen voor hen op te richten (Maria Hoogvliet, persoonlijke mededeling, 4 april 

2014).  

3.2.5. Beeldvorming  

 

Eerder in dit onderzoek wordt de negatieve beeldvorming over dementie en jongdementie al 

beschreven. In Vlaanderen bestaan verschillende initiatieven die een genuanceerde 

beeldvorming over dementie in het algemeen willen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan 

is de campagne “Vergeet dementie, onthou mens”. Deze campagne werd uitgerold in 2011 

in kader van het Vlaams dementieplan 2010-2014 en is een platform dat informatie bevat 

over beeldvorming en communicatie rond dementie. In dit onderzoek werd ook het initiatief 

Te Gek!? besproken, een initiatief dat zich richt op jongdementie. Daarnaast krijgt dementie 

ook in de media aandacht. In 2012 stond Music For Life, een initiatief van Studio Brussel, in 

het teken van dementie. In tegenstelling tot de vorige jaren werd er geen geld ingezameld, 

maar wou men het bewustzijn verhogen en het taboe rond dementie doorbreken. In andere 

landen werd een dergelijk initiatief nog niet ondernomen, wat het uniek maakt in de wereld.  
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4. Discussie  
 

Dit onderzoek gaat na waaruit het zorgaanbod voor personen met jongdementie in het 

buitenland bestaat en hoe dit zorgaanbod zich verhoudt tot het zorgaanbod in Vlaanderen. 

De verzamelde informatie toont aan dat er zowel  gelijkenissen als verschillen bestaan 

tussen het zorgaanbod voor personen met jongdementie in het buitenland en het 

zorgaanbod in Vlaanderen. Vanuit de verzamelde informatie worden er enkele 

aanbevelingen geformuleerd voor de praktijk en voor verder onderzoek. Verder worden er 

enkele kritische bedenkingen over het eigen onderzoek geformuleerd.  

4.1. Aanbevelingen  voor de praktijk 

 

Zoals eerder vermeld blijkt dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met gelijkaardige 

problemen als in het buitenland, zoals de versnippering van de zorg, een tekort aan 

gespecialiseerde zorg, de geografische spreiding van bestaande gespecialiseerde zorg, en 

een tekort aan betrouwbare cijfergegevens over de grootte van de groep personen met 

jongdementie. In dit onderzoek werd er geen enkel land opgenomen met een integraal 

zorgaanbod dat volledig is afgestemd op de noden en behoeften voor personen met 

jongdementie. Het zorgaanbod verschilt ook sterk van land tot land, waarbij Engeland en 

Nederland als koplopers beschouwd kunnen worden, terwijl in landen zoals Schotland, 

Luxemburg, Duitsland, Finland en Denemarken het zorgaanbod eerder beperkt is. Vanuit 

deze vergelijking kan dan ook gesteld worden dat Vlaanderen wel degelijk meerdere 

concrete inspanningen levert om het zorgaanbod af te stemmen op de noden en behoeften 

van personen met jongdementie. Dit is zichtbaar aan de verschillende reeds ondernomen 

initiatieven op vlak van beeldvorming, thuisbegeleiding, transmurale zorg, residentiële zorg 

en ondersteuning voor mantelzorgers in de vorm van praatgroepen. 

Uit de afgenomen interviews blijkt er consensus te bestaan over de nood aan een aangepast 

zorgaanbod voor personen met jongdementie, zowel op vlak van thuisbegeleiding, 

transmurale zorg als residentiële zorg. Bij het uitwerken van een zorgaanbod is het echter 

essentieel om over juiste cijfergegevens te beschikken over het huidige aantal personen met 

jongdementie en hoe dit aantal zal evolueren in de toekomst. Net zoals in de andere landen 

die in dit onderzoek worden opgenomen bestaat er momenteel enkel een brede schatting 

over de grootte van deze groep in Vlaanderen. Het strekt dan ook tot aanbeveling om 

onderzoek te verrichten dat hier meer inzicht over kan verlenen. Deze cijfergegevens kunnen 

als vertrekbasis dienen om een beleid te ontwikkelen voor deze doelgroep. 
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Op vlak van thuisbegeleiding wordt voorgesteld om ondersteuning te bieden aan de persoon 

met jongdementie en hun mantelzorgers door één hulpverlener doorheen het hele 

ziekteproces, namelijk vanaf de diagnosestelling tot en met het eindstadium van de ziekte. 

Deze hulpverlener maakt de persoon met jongdementie en de mantelzorgers wegwijs in het 

bestaande zorgaanbod. In Vlaanderen werd het project dementieconsulentie opgestart en 

geëvalueerd. Hieruit werd besloten om de functie van dementieconsulent niet verder uit te 

werken. Als alternatief wordt een getrapt systeem voorgesteld zoals eerder in de resultaten 

werd beschreven. Een aanbeveling hierbij is om na te gaan hoe dit getrapt systeem concreet 

vorm moet krijgen binnen organisaties en welke organisaties hierbij betrokken moeten 

worden.  

Op vlak van dagopvangcentra en residentiële zorg kan vanuit de verzamelde informatie 

aanbevolen worden om aparte kleinschalige leefgroepen op te richten voor personen met 

jongdementie. Een eerste reden hiervoor is het generatieverschil tussen oudere en jongere 

personen met dementie, waardoor de leefwereld en interesses verschillen. Verder zijn jonge 

personen met dementie vaak veel actiever, waardoor er meer nood is aan beweging.  

Daarnaast kan de drempel tot dagopvang en residentiële zorg voor personen met 

jongdementie en hun mantelzorgers verhoogd worden indien er een confrontatie is met 

oudere personen met dementie. Verder wordt dementie op jonge leeftijd vaker veroorzaakt 

door minder voorkomende vormen van dementie zoals frontotemporale dementie en het 

syndroom van Korsakov. De klinische symptomen variëren naargelang de oorzaak van de 

dementie, wat ook een aangepaste benadering vereist. Een mogelijkheid hierbij is de 

oprichting van voorzieningen gericht op personen jonger dan 65 jaar met verschillende 

neurologische aandoeningen, zoals jongdementie en het syndroom van Korsakov. Het strekt 

tot aanbeveling om verder onderzoek te verrichten naar mogelijkheden om dit ook effectief in 

de praktijk om te zetten. Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan of dit al dan niet zal 

leiden tot een financiële meerkost, en hoe dit kan bekostigd worden.  

Het is echter aangewezen om bovenstaande bevindingen met enige voorzichtigheid te 

interpreteren, aangezien deze informatie het resultaat is van de responsgraad in de diverse 

landen. Zo is er in dit onderzoek sprake van een oververtegenwoordiging van informatie uit 

Nederland. In andere landen werd er informatie verzameld door middel van interviews met 

twee tot vier personen, zoals in Zweden, Denemarken en Schotland. In een aantal landen 

beperkt de informatieverzameling zich tot een of meerdere interviews met één persoon, 

zoals in Luxemburg, Finland en Duitsland. Daarnaast speelt ook de taaldrempel een rol. In 

bepaalde landen zoals Finland, Zweden en Denemarken was het overgrote merendeel van 

de informatie uit beleidsdocumenten en literatuur uitsluitend beschikbaar in de moedertaal 

van het land, waardoor het niet bruikbaar was. 
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5. Bijlage 1: Contactlijst 
 

Land Naam Functie Organisatie 

Nederland    

 Ria Goyaerts Aandachtfunctionaris 

voor cliënten met 

jongdementie en 

casemanager 

GGZ Dijk en Duin 

 Anja Van 

Slooten 

Afdelingshoofd 

dagbehandelingcentrum 

De Keerkring, GOC en 

De Mussengang 

Verpleeghuis De 

Mussengang 

 Christian 

Bakker 

Gezondheidspsycholoog 

en zorgprogrammaleider 

jongdementie. 

 

Zorggroep Florence, 

Expertisecentrum 

Dementie Mariahoeve 

 Maria 

Hoogvliet 

Maatschappelijk werker 

en casemanager voor 

jong dementerenden 

Verpleeghuis Laurens 

Binnenweg 

 Monique 

Hertogs 

Directrice Archipel 

Kenniscentrum 

Archipel 

 Ineke Van 

Rooij 

Zorgadviseur De Wever De Wever - 

Behandelcentrum De 

Hazelaar 

 Bart Lips Manager zorg en 
behandelteams - 
Teammanager psycho 
geriatrie met afdeling 
jong dementerende. 
 

Vivent 

 Eszti 

Leenhouts  

Afdelingshoofd 

Beusemaecker 

Woon- en zorgcentrum 

Amsta 

 Irma Strik Teamleider bij de 
Populier en Eik en 
Notenboom 
(dagbehandeling en 
groepswoningen voor 
jonge personen met 
dementie) 

De Zorggroep 

 Wolfgang Bestuur Stichtingen VillaKeizersKroon 
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Balliël VillaKeizersKroon 

 

Zweden    

 Lotta Roupe Verpleegkundige 

Sylviahemmet 

Foundation 

Sylviahemmet Foundation 

 Gunilla 

Nordberg 

Phd en Vice President 

Svenskt 

Demenscentrum 

Svenskt Demenscentrum 

 

Engeland    

 Penny 

Hammond 

Directrice Barchester Healthcare 

 

 Maria Parsons Consultant en Director 

Creative Dementia Arts 

Network 

 

Oxford 

 Tessa 

Gutteridge 

Beheerder 

youngdementiauk.org 

www.youngdementiauk.org 

 

Schotland    

 Alex Murphy Service Manager Service Manager 

Glasgow Younger Persons 

Support Service & 

Glasgow North West 

Services 

 

 Jim Clarke   

 Janice McGhie Practice Development 

Team Coordinator 

 

Alzheimer Scotland 

 Fiona Kelly Lecturer in dementia 
studies 
 

School of Applied Social 
Science 
 

Luxemburg    

 Malou Kapgen Consultant Ministerie van familie en 
integratie 

Denemarken    

 Knud 

Damsgaard 

Afdelingshoofd en 
rojectleider 

National board of social 
services 
Departement for elderly 
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Andersen and dementia 
  

 Elsebeth 

Refsgaard 

Onderwijsadviseur Danish Dementia 
Research Centre 

 Elsebeth 

Kjærgaard  

Dementiecoördinator en 
dementieconsulent 

Stad Odense - 
Dementieteam 

Finland    

 Heidi Härmä Werkzaam bij de Finse 
Alzheimer Liga, 
specialisatie 
jongdementie 

Muistiliitto (Finse 
Alzheimerliga) 
 

Duitsland    

 Saskia Weiss Medewerkster Duitse 
alzheimer liga 

Deutsche Alzheimer 
Gesellschaft 
 

 

 

 

 


