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Inventarisatielijst  

Van zorgstandaard naar zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ 

 
Naam regio: 

 

Deze inventarisatielijst is bedoeld om een overzicht te schetsen van de stand van zaken van de implementatie van de Zorgstandaard ‘Dementie op jonge 

leeftijd’. Vul per fase/onderdeel de status, de concrete inhoud, en de betrokken partijen in. Vul deze lijst zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw in.  

Tip: Pak bij het invullen van dit schema de Zorgstandaard ‘Dementie op Jonge Leeftijd’ erbij. Hierin worden de onderdelen die hieronder staan beschreven 

en duidelijk toegelicht.  

 

Uitleg definitie ‘status’: 

Geregeld = Het betreffende onderdeel wordt naar behoren en conform de regels uitgevoerd door alle betrokken partijen.   

In uitvoering = Het betreffende onderdeel wordt uitgevoerd, maar met knelpunten op inhoud of proces.  

Ontbreekt = Het betreffende onderdeel ontbreekt momenteel helemaal.  
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1. TIJDIGE ONDERKENNING EN PREVENTIE 

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

Collectieve en individugerichte preventie gericht op 

dementie op jonge leeftijd 

 

   

Informatie, voorlichting en steun gericht op mensen met 

dementie op jonge leeftijd 

   

Informatie, voorlichting en steun gericht op (aankomende) 

professionals 

 

   

Informatie, voorlichting en steun  gericht op vrijwilligers 

 

   

Signalering en actief verwijzen van jonge mensen met 

dementie 

 

   

Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling (m.b.t. 

signaleren en verwijzen op maat doelgroep jonge mensen 

met dementie)  
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2. DIAGNOSTIEK 

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

Ziektediagnostiek 

Onderdeel van dit onderzoek in de 1e en 2e lijn zijn in 

ieder geval: 

-anamnese en hetero-anamnese 

-vervolgconsult (evt. tussenstap bij nog niet voldoende 

reden doorverwijzing) 

- doorverwijzing alzheimercentra / specialistische 

geheugenpolikliniek 

-uitslaggesprek 

 

   

Zorgdiagnostiek 
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3. CASEMANAGEMENT 

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

Gespecialiseerd casemanagement (geschoold in 

problematiek dementie op jonge leeftijd) 

 

   

Behandelplan (afgestemd op specifieke wensen en 

behoeften van de doelgroep) 
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4. BEHANDELING, BEGELEIDING, STEUN 

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

Behandeling van de ziekte en co-morbiditeit 

 

   

Behandeling, begeleiding en steun gericht op chronische 

gevolgen van de ziekte (voor cliënt en naasten) 

 

   

Behandeling, begeleiding en steun gericht op het omgaan 

met de gevolgen ( voor cliënt en naasten) 

 

   

Deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling 

professionals (doelgroep specifiek) 
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5. LEVERING ZORG EN DIENSTEN 

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

Dagelijkse bezigheden (gedifferentieerd naar behoeften 

en leefstijl van doelgroep) 

- Individuele begeleiding bij dagelijkse bezigheden thuis 

- Dagvoorzieningen 

- Welzijn en sport 

- Religieuze en spirituele activiteiten 

 

   

Respijtzorg (gedifferentieerd naar behoeften en leefstijl 

van doelgroep) 

- Respijtzorg aan huis  

- Respijtzorg buitenhuis   

- Combinatieaanbod (voor cliënt én naasten) 

 

   

Aangepast of beschermd wonen 

- Speciale woonvormen voor jonge mensen met 

dementie 

- Aandacht voor samenredzaamheid / familieparticipatie 

 

   

Crisishulp 

- Specifieke noodplaatsen voor jonge mensen met 

dementie 

   



Inventarisatielijst: van zorgstandaard naar zorgprogramma ‘dementie op jonge leeftijd’ 
 

6. ORGANISATIE VAN DE ZORG 

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

Monitoring kwaliteit van zorg en ondersteuning aan 

mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten 

 

   

 

 

7. OVERIG; RUIMTE VOOR EIGEN AANVULLINGEN  

Onderdeel uit zorgstandaard Status (geregeld, 

in uitvoering, 

ontbreekt) 

Beschrijf wat dit onderdeel in de 

regio concreet inhoudt 

Betrokken aanbieders + wie 

heeft de regie?  

    

    

    


