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Dementie op jonge leeftijd
Samen gaan én staan voor passende zorg en ondersteuning in Regio Drenthe
In Nederland hebben naar schatting 24.000 mensen tussen de 45 en 65 jaar een vorm van dementie. Dementie op
jonge leeftijd brengt specifieke problemen met zich mee, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving. Hoe het
zorgaanbod voor dementie op jonge leeftijd en hun naasten er idealiter uit zou zien is beschreven in de ‘Zorgstandaard
Dementie op jonge leeftijd’. In het project Unicity is de zorgstandaard vertaald naar een zorgprogramma voor Drenthe.
Dus van het ‘wat’ uit de zorgstandaard, naar het ‘hoe’ en ‘door wie’ in het zorgprogramma. Het complete
zorgprogramma vind je in de bijlage. Hieronder worden de ambities in hoofdlijnen weergegeven.

Ambities Zorgprogramma Regio Drenthe







Informatievoorziening op de websites up to date; vragen worden op een professionele
manier opgevolgd.
Dementie op jonge leeftijd is onderdeel van voorlichtingen door Alzheimer Drenthe en
Samendementievriendelijk.

Dementie Drenthe
Alzheimer Nederland
Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd
Helpdesk Netwerk Dementie Drenthe 0592 - 85 74 74.



Inrichting van de keten ‘signalering en diagnostiek’. Dit betekent een rol voor
bedrijfsartsen, huisartsen, POH’ ers, (eerstelijns)psychologen en psychiaters.

10 signalen van dementie op jonge leeftijd:
1. Moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie
2. Wisselende stemming en onverschilligheid
3. Verlies van overzicht in drukke en complexe situaties
4. Onaangepast en ongeremd gedrag of gebrek aan initiatief
5. Niet pluis gevoel bij naasten
6. Eenvoudiger taalgebruik dan voorheen en moeite met het vinden van woorden
7. Meer moeite met het gebruik van apparaten dan anders
8. Niet terug herkennen van het vertrouwde karakter
9. Veranderingen van rol in gezin en op werk
10. Behandeling van klachten heeft geen effect
Bij een vermoeden van dementie wordt door de huisarts voor diagnostiek altijd doorverwezen naar de geheugenpoli’s van de
ziekenhuizen (Meppel, Assen, Hoogeveen) of naar de GGZ Drenthe of naar het Alzheimer centrum Groningen.








10 gespecialiseerde casemanagers beschikbaar
Expertteams zijn beschikbaar voor consultatie, doorverwijzing en advies.

In samenwerking met Groningen, Friesland en Drenthe wordt het opleiden van de casemanagers dementie op jonge leeftijd
opgepakt.
Dagbehandeling, logeermogelijkheden en lotgenotencontact wordt in samenwerking met Groningen en Friesland vormgegeven.
Multidisciplinaire samenwerking tussen de betrokken organisaties wordt vormgeven. De expertise is beschikbaar voor
consultatie.

Naast het reeds bestaande expertisecentrum Nieuw Graswijk van Interzorg (Assen),
de ontwikkeling van woongroepen en gespecialiseerde behandeling, zorg en
ondersteuning bij Zorggroep Tangenborgh (Emmen) en Zorggroep Noorderboog,
locatie De Schiphorst (Meppel).
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