NIEUWSBRIEF
April 2019 Regio Drenthe

Dementie op jonge leeftijd
Samen gaan én staan voor passende zorg en ondersteuning in Regio Drenthe
Aanleiding
In Nederland hebben naar schatting 12.000 mensen jonger dan 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. Dit vraagt om een
gespecialiseerd zorgaanbod om in de behoeften van deze doelgroep te kunnen voorzien. In het tweejarige project
Unicity werken zorgorganisaties, universiteiten, kenniscentra en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van
de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Eén van de onderdelen van dit onderzoek
is het ontwikkelen van een regio-specifiek zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ in drie pilotregio’s, Drenthe,
Eindhoven en Nijmegen. 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 dit project vertalen we de zorgstandaard in een
uitvoerbaar zorgprogramma voor Drenthe. Dus van het ‘wat’ uit de zorgstandaard, naar het ‘hoe’ en ‘door wie’ in het
zorgprogramma van Drenthe. In deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang.

‘Openheid geeft ruimte’
Arie Palland sprak tijdens de startbijeenkomst (mei 2018) samen
met zijn vrouw Gerda openhartig over het hebben van dementie
op jonge leeftijd. Dat was indrukwekkend.
Daarna is er in verschillende groepen doorgepraat over wat er in
de regio Drenthe nodig is om de zorg en ondersteuning voor
mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten optimaal
in te richten.
Met behulp van deze input heeft de projectgroep geïnventariseerd
wat de stand van zaken is als het gaat om de implementatie van
de zorgstandaard dementie op jonge leeftijd en is de ambitie voor
de regio Drenthe bepaald.

Ambities Zorgprogramma Regio Drenthe







Informatievoorziening op de websites up to date; vragen
worden op een professionele manier opgevolgd.
10 gespecialiseerde casemanagers voor begeleiding en
consulatie.
Expertteams zijn beschikbaar voor consultatie, doorverwijzing
en advies.
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).
Inrichting van de keten ‘signalering en diagnostiek’. Dit
betekent een rol voor bedrijfsartsen, huisartsen, GGZ
Drenthe, neurologie van ziekenhuizen en het Alzheimer
centrum Groningen.

Verbinding met leergemeenschap Noord Nederland
Op 21 november 2017 is, tijdens een symposium, de
intentieverklaring getekend door bestuurders van verschillende
zorgorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit heeft
geleid tot de oprichting van de Leergemeenschap Dementie op
jonge leeftijd Noord Nederland. Deze ontwikkeling en het
project Unicity vullen elkaar aan en versterken elkaar. Zo willen
we m.b.t. de thema’s dagbesteding, dagbehandeling,
ontmoetingscentra en lotgenotengroepen gebruik maken van de
ervaringen uit de provincies Groningen en Friesland. Andersom
kunnen zij gebruik maken van de ontwikkelingen binnen Unicity.

Acties op korte termijn
Oproep

Wil je bijdragen aan de invulling van één van deze doelstellingen,
neem dan contact op met een van de projectgroepleden of met
Annewijke van Keulen. Wij komen graag in contact met
bedrijfsartsen en huisartsen, dus wanneer je daar aan bij kunt
dragen, horen we dat graag.

Contact:

We starten met de informatievoorziening aan bedrijfsartsen en
huisartsen. Dit is belangrijk om vroegsignalering te stimuleren.
Verder maken we de verbinding met Dementie Vriendelijk
Drenthe. Het doel hiervan is dat zo veel mogelijk mensen weten
dat dementie ook op jongere leeftijd voor kan komen. Een
belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk volwaardig mee te
kunnen doen in de maatschappij.

Annewijke van Keulen (Projectleider)/06 – 20 50 94 90/ A.vankeulen@noorderboog.nl

Projectgroep: Rogier Hulsebosch en Fransisca Zantingh (Interzorg), Gemma Bruins (Zorggroep Tangenborgh), Jannes
Hofsteenge (Alzheimer Drenthe) Els van der Veen en Mariëlle de Jonge (Netwerk Dementie Drenthe)

