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Dit zorgprogramma beschrijft waar goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op 
jonge leeftijd en hun naasten in regio Drenthe aan hoort te voldoen in de verschillende fasen van 
het dementietraject en welke regionale zorgaanbieders en andere partijen hierbij een rol spelen.  
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1. Introductie 
 
 
 
Voor u ligt het regionale zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd’ van regio Drenthe. Dit 
zorgprogramma beschrijft waar goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie op jonge 
leeftijd en hun naasten in regio Drenthe aan hoort te voldoen in de verschillende fasen van het 
dementietraject en welke regionale zorgaanbieders en andere partijen hierbij een rol spelen. Dit 
regionale zorgprogramma is een vertaling 
van de landelijke ‘Zorgstandaard Dementie 
op Jonge Leeftijd’, ontwikkeld door het 
Kenniscentrum voor Dementie op Jonge 
Leeftijd in 2013.  
 

Totstandkoming zorgprogramma 
Het regionale zorgprogramma Dementie op 
Jonge Leeftijd van regio Drenthe  is 
ontwikkeld onder de vlag van project 
UNICITY. In dit tweejarige project werken 
zorgaanbieders universiteiten, kenniscentra 
en patiëntenorganisaties samen aan het 
verbeteren van zorg en ondersteuning voor 
jonge mensen met dementie en hun 
naasten. Regio Drenthe neemt deel aan 
UNICITY als één van drie pilotregio’s waarin onder leiding van een regionaal kernteam de landelijke 
zorgstandaard regionaal geïmplementeerd wordt. Gedurende UNICITY wordt Drenthe begeleid door 
Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg. Tevens wordt het implementatietraject in Drenthe 
geëvalueerd met een procesevaluatie-onderzoek uitgevoerd door Vilans en het Radboud MC. Om te 
komen tot dit regionale zorgprogramma heeft regio Drenthe de volgende stappen doorlopen: 

- Benoemen projectleider 
- Samenstellen projectteam 
- Startbijeenkomst 22 mei 2018 
- Schrijven Projectplan  
- In kaart brengen stand van zaken implementatie zorgstandaard dementie op jonge leeftijd 
- Bepalen van doelstellingen en prioriteiten 
- Schrijven Zorgprogramma 
- Keuze implementatie onderdeel 
- Implementatie van gekozen onderdeel. 

 
Tijdens de startbijeenkomst op 22 mei 2018 sprak een echtpaar openhartig over het hebben van 
dementie op jonge leeftijd en de impact die dit heeft op het (jonge) leven van hun beiden. Dit was 
indrukwekkend.  De openheid is passend in de visie van deze beide mensen. Het geeft een vorm van 
rust. Zij hopen dat steeds meer jonge mensen met dementie deze openheid kunnen vinden en 
inzetten. De slotzin van hen was: “Openheid geeft ruimte”. Een betere titel voor het  zorgprogramma 
van de regio Drenthe konden we niet wensen. Het kernteam heeft deze quote dan ook omarmd en 
gebruikt als richtlijn voor het programma. 
 
Inbreng doelgroep 
In het voorjaar van 2019 wordt een panelgesprek georganiseerd met een  aantal mensen met dementie 
op jonge leeftijd en hun partners/ mantelzorgers. Het doel hiervan is om met hen te bespreken waar 
de behoeften liggen en hoe we daar vorm en inhoud aan kunnen geven.   
 
Gedurende het project is gewerkt met een kernteam breed en een kernteam smal. In het kernteam 
smal zijn de plannen en producten ontwikkeld en uitgewerkt. Binnen het projectteam breed zijn de 
plannen en producten beoordeeld en is draagvlak gecreëerd. 
 
Kernteam smal: 
• Ria Nijnuis (Interzorg) 

 Rogier Hulsebosch (Interzorg) 

Definities 

Een zorgstandaard is een beschrijving van goede zorg voor 

een specifieke doelgroep op landelijk niveau en beperkt zich 

tot het ‘wat’ . 

Een zorgprogramma is een beschrijving van een 

samenhangend hulpaanbod voor een specifieke doelgroep op 

regionaal niveau. Naast een beschrijving van goede zorg 

(‘wat’) wordt ook aangegeven welke regionale partijen 

betrokken zijn, op welke manier en in welke fase van het 

zorgtraject. 
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• Gemma Bruins ( Zorggroep Tangenborgh) 
• Els van der Veen (Netwerk Dementie Drenthe) 
• Mariëlle de Jonge (Netwerk Dementie Drenthe) 
• Jannes Hofsteenge (Alzheimer Drenthe) 
• Annewijke van Keulen, projectleider (Zorggroep Noorderboog) 
 
Kernteam breed bestaat uit leden kernteam smal, aangevuld met: 
• Erwin Duits (bestuurder Zorggroep Noorderboog) 
• Irma Kits (Manager Zorg Interzorg) 
• Frank van der Linden (bestuurder Zorggroep Tangenborgh) 
 
 
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. De 
leergemeenschap 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. 
 
 

Wat is het doel van het zorgprogramma? 
Het doel van dit zorgprogramma is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten 
aan mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten te bieden waardoor zij in staat worden 
gesteld om hun leven zoveel en zo lang mogelijk te leiden op een manier die bij hen past. Om kwaliteit 
te bieden, zijn er afspraken gemaakt over werkwijzen en verantwoordelijkheden en is het 
uitgangspunt dat participanten in de regio conform deze afspraken werken.  

 
Voor wie is dit regionale zorgprogramma geschreven?  
Het zorgprogramma is geschreven voor aanbieders, professionals en vrijwilligers die te maken hebben 
met de zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met (een sterk vermoeden op) dementie op 
jonge leeftijd.  
 
De regio waarop dit zorgprogramma zich richt is regio Drenthe. 
 

Evaluatie zorgprogramma 

Om te zorgen dat het regionale zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd van regio Drenthe up-to-
date blijft zijn de volgende afspraken gemaakt: Dit moet nog ingevuld worden. Onderwerp van 
kernteam breed. 
 

Leeswijzer  
Hoofdstuk 2 geeft een korte omschrijving van het ziektebeeld ‘dementie op jonge leeftijd’. 
Hoofdstukken 3 t/m 8 beschrijven respectievelijk wat goede (vroeg)signalering,  diagnostiek, 
casemanagement, behandeling begeleiding en steun, zorg en diensten en de organisatie van de zorg 
in regio Drenthe inhoudt, welke partijen betrokken zijn, in welke rol en wanneer.  

In dit regionale zorgprogramma worden de wensen en behoeften van mensen met dementie op 

jonge leeftijd en hun naasten als uitgangspunt genomen. Daarom is ervoor gekozen om bij de 

uitwerking de reis van de cliënt te volgen. Ieder hoofdstuk heeft te maken met een onderdeel uit de 

cliëntreis. Dit wordt aan het begin van ieder hoofdstuk duidelijk gemaakt.  

N.b. onderstaande afbeelding is afkomstig van Dementie Zorg voor Elkaar. Op termijn volgt er nog 

een aanpassing van de patiënt journey.  
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2. Dementie op jonge leeftijd 
 
 

Omschrijving doelgroep 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes waarbij de hersenen informatie niet goed 
meer kunnen verwerken (Alzheimer Nederland), waaronder de ziekte van Alzheimer, vasculaire 
dementie, fronto-temporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. We spreken van dementie op 
jonge leeftijd wanneer de dementie zich openbaart voor het 65ste levensjaar. Deze leeftijdsgrens is 
gekozen op basis van de voorheen pensioengerechtigde leeftijd en geeft aan dat het gaat om een 
doelgroep die bij aanvang van de ziekte veelal nog een actieve rol vervullen in de maatschappij. 
Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Voor meer informatie over het 
ziektebeeld ‘dementie op jonge leeftijd’ verwijzen we naar:  

 Zorgstandaard Dementie op Jonge leeftijd (Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, 
2013) 

 Website van Alzheimer Nederland https://www.alzheimer-
nederland.nl/dementie/jongdementie  

 Themapagina ‘dementie op jonge leeftijd’  op website dementie.nl 
https://dementie.nl/dementie-op-jonge-leeftijd  

 

Omvang 

Het aantal personen met dementie onder de 65 jaar in Nederland is niet exact bekend. Schattingen 
uit onderzoek variëren van 5.000 en 19.000 mensen, waarbij jaarlijks tussen de 1000 á 1100 mensen 
de diagnose dementie op jonge leeftijd krijgen. Door Alzheimer Nederland wordt een aantal van 
12.000 mensen genoemd. In 2018 is het onderzoek Precode gestart, dit onderzoek gaat over de 
prevalentie van dementie op jonge leeftijd en de vormen,  Zie ook: 
https://ukonnetwerk.nl/precode. Als het onderzoek is afgerond worden de resultaten toegevoegd.  

Het is niet bekend hoeveel mensen in regio Drenthe dementie op jonge leeftijd hebben. 
Onderstaande is een schatting:  

 Totaal aantal inwoners in de regio: 500.000 

 Totaal aantal mensen met dementie in de regio: 10.000 

 Totaal aantal jonge mensen met dementie in de regio: 400 

 Verwachting aantal jonge mensen met dementie in de regio in 2030 (ruwe schatting): 600. 
 
Impact  
Wanneer dementie op jonge leeftijd optreedt, heeft dat ernstige gevolgen voor zowel degene met de 
dementie als de partner en eventuele kinderen. Artsen denken bij jonge mensen meestal niet als 
eerste aan dementie, waardoor het niet gemakkelijk ontdekt wordt en de onzekerheid vaak lang 
duurt. Na een juiste diagnose vergt het leren omgaan met de dementie op jonge leeftijd en de 
gevolgen ervan veel van de persoon en zijn familie. Mensen staan nog midden in het leven en ervaren 
plotseling verlies op diverse levensdomeinen. Zoals veranderingen in de rolverdeling binnen een gezin, 
ouder-kind relatie, partner relatie, relatie met familie en vrienden, verlies van baan met vaak 
dreigende financiële problemen en een veranderde rol binnen het sociale netwerk (ZS JD KCJD, 2013). 
De impact van dementie op jonge leeftijd is voor alle betrokken enorm. Voor meer informatie over 
de impact van ‘dementie op jonge leeftijd’ verwijzen we naar:  

 Zorgstandaard Dementie op Jonge leeftijd (Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, 
2013) https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl 

 Website van Alzheimer Nederland https://www.alzheimer-
nederland.nl/dementie/jongdementie  

 

Spelers rondom dementie op jonge leeftijd in regio Drenthe  
Wanneer een persoon op jonge leeftijd getroffen wordt door dementie raakt dat vele betrokken in 
zijn of haar omgeving. Naast het directe gezin, familieleden, vrienden, spelen ook andere partijen 
een rol bij dementie op jonge leeftijd.  
Belangrijke stakeholders in de regio zijn het Netwerk Dementie Drenthe, de HZD, Alzheimer 
centrum Groningen, ziekenhuizen (geheugenpoli’s, neurologen), GGZ Drenthe, Gemeenten, 
Eerstelijnspsychologen,  

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie
https://dementie.nl/dementie-op-jonge-leeftijd
https://ukonnetwerk.nl/precode
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3. Informatievoorziening 

 
Introductie  
Ondanks toenemende aandacht en publiciteit voor dementie, ontbreekt het bij veel mensen nog aan 
kennis en inzicht over deze ziekte op jonge leeftijd. Goede informatievoorziening over dementie op 
jonge leeftijd aan mensen met vermoeden van dementie op jonge leeftijd, naasten, vrijwilligers en 
professionals uit zorg en welzijn, is belangrijk om te komen tot een vroege onderkenning van de ziekte 
en de juiste hulp en ondersteuning. Toegankelijke informatie over het ziektebeeld en de gevolgen 
kan mensen met een vermoeden van dementie op jonge leeftijd en hun naasten stimuleren om hulp 
te zoeken, en professionals voorzien van de kennis en inzichten die nodig zijn voor een adequate 
signalering, diagnose en doorverwijzing. Ook kan  informatievoorziening rondom dementie op jonge 
leeftijd de schroom die heerst rondom dementie op jonge leeftijd verminderen.  
 

Regionale uitgangspunten 
Onder goede regionale informatievoorziening over dementie op jonge leeftijd verstaan wij:  
1. Informatie die inzicht biedt in het ziektebeeld en activeert om op een laagdrempelige manier 

gebruik te maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in de omgeving. 
2. Toegankelijke informatie, waar mensen, die zich nog niet bewust zijn van dementie op jonge 

leeftijd, in een vroeg stadium en op een laagdrempelige manier naar toegeleid worden. Dit 
kunnen betrokkenen zelf zijn, maar ook mantelzorgers, vrijwilligers, buurtgenoten, professionals. 

3. In het kader van Dementievriendelijk Drenthe op een proactieve manier informatie geven aan 
inwoners, vrijwilligers, sportclubs, professionals die te maken krijgen met deze doelgroep 
(politie, bankmedewerkers etc.) 

  
 

Het huidige aanbod 
Om goede informatievoorziening te bewerkstelligen is het volgende aanbod in regio Drenthe 
aanwezig:   
 
Ad 1. 
A. Op internet is via diverse websites informatie te vinden:  

 Dementie Drenthe: http://www.dementiedrenthe.nl/home 

 Alzheimer Nederland: https://www.alzheimer-
nederland.nl/dementie/jongdementie?gclid=EAIaIQobChMIhcOgkvnE3gIVFojVCh0AnwsQEAAYASA
AEgLEOvD_BwE 
Op deze site worden voorzieningen per provincie gemeld. Dit is echter geen accuraat en actueel 
overzicht.  

 Netwerk Dementie Drenthe, www. Dementiedrenthe.nl 
Het Netwerk Dementie Drenthe kent per gemeente 5 Wegwijzers voor dementie. Ze zijn te 
vinden op dementiedrenthe.nl. Dit is als het ware de sociale kaart voor dementie. De 
wegwijzers corresponderen met de thema’s uit de zorgstandaard dementie. De wegwijzers 
worden jaarlijks geactualiseerd. Het beheer wordt uitgevoerd door het netwerk Dementie 
Drenthe. Voor dementie op ‘jonge leeftijd is er een aparte Wegwijzer ‘dementie op Jonge 
leeftijd’ beschikbaar op de website. Hierop staan de adressen en telefoonnummers van de 
betrokken organisatie.   

 
B. Helpdesk dementie Drenthe  
Binnen Drenthe is de helpdesk dementie Drenthe bereikbaar voor vragen over dementie (website 
dememtiedrenthe.nl en via telefoonnummer 0592 - 85 74 74). Deze Helpdesk is voor mensen met 
het vermoeden van dementie en hun naasten. Het telefoonnummer wordt opgevolgd door een 
SPV’er van de GGZ. Specifieke kennis over dementie op jonge leeftijd en het regionale aanbod is 
niet aanwezig bij de helpdeskmedewerkers. 

http://www.dementiedrenthe.nl/home
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie?gclid=EAIaIQobChMIhcOgkvnE3gIVFojVCh0AnwsQEAAYASAAEgLEOvD_BwE
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie?gclid=EAIaIQobChMIhcOgkvnE3gIVFojVCh0AnwsQEAAYASAAEgLEOvD_BwE
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie?gclid=EAIaIQobChMIhcOgkvnE3gIVFojVCh0AnwsQEAAYASAAEgLEOvD_BwE
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C. Sociale media 
Een belangrijke informatiebron zijn de sociale media. De gedachte is dat de doelgroep hier veel 
gebruik van maakt. Daarom is het zinvol om ook langs deze weg de informatie te verspreiden. Op 
dit moment wordt hier nog geen gebruik van gemaakt.  

 
Ad 2. 
Bij jonge mensen met dementie is vaak sprake van Fronto Temporale Dementie. Deze vorm van 
dementie kenmerkt zich in de eerste fase niet door geheugenproblemen, maar vaker door 
gedragsveranderingen. Betrokkenen en naasten die in deze fase op zoek gaan naar informatie zoeken 
dan ook niet direct naar ‘dementie’, maar naar bijvoorbeeld ‘gedragsverandering’. Op dit moment 
komen ze tijdens hun zoektocht niet uit bij informatie over dementie en worden dan ook niet op dit 
spoor gezet.  
 
Ad 3.  
Jonge mensen met dementie staan midden in het leven. In hun vrije tijd doen ze aan sport, zang of 
zijn ze op andere manieren sociaal actief. Om dit zo lang mogelijk te kunnen blijven doen is het voor 
de naaste omgeving van belang om gerichte voorlichting te krijgen. In september is het convenant 
getekend op te komen tot een dementievriendelijke provincie Drenthe. Proactieve 
Informatievoorziening is hier een belangrijk speerpunt in.  
Binnen het kenniscentrum Dementie op Jonge leeftijd wordt voorlichting  gegeven door leden van de 
commissie Informatie Voorlichting en Advies.  Deze voorlichting kan ook gegeven worden aan 
professionals die te maken krijgen met deze doelgroep, bijvoorbeeld politie, bankmedewerkers. Deze 
mogelijkheid is onvoldoende bekend.  
 
 

Nog te realiseren aanbod 
Zoals uit bovenstaande blijkt voldoet het aanbod in regio Drenthe momenteel nog niet volledig aan 
de uitgangspunten die het kernteam JD stelt als het gaat om goede regionale informatievoorziening. 
In de toekomst zal het volgende aanbod nog gerealiseerd moeten worden:  
 
Ad 1.  
 
A. Internetsites 

 Integratie van informatie dementie op jonge leeftijd op wegwijzers op dementiedrenthe.nl.  
Dit wordt opgepakt vanuit het netwerk dementie Drenthe. De gegevens worden jaarlijks 
aangepast.  

 Verbinden van de informatie van de wegwijzers/ sociale kaart met de landelijke websites, zodat 
je overal het specifieke aanbod voor de regio kunt vinden. Dit kan door het plaatsen van linken 
of door een zoekfunctie te ontwikkelen waardoor je via het invoeren van de postcode terecht 
komt bij het aanbod van de regio.   
Dit gaat om een doorontwikkeling en zal in een latere fase worden opgepakt.  

B. Helpdesk dementie Drenthe 
De bedoeling is om de medewerkers van de helpdesk dementie Drenthe te scholen m.b.t. 
dementie op jonge leeftijd, zodat ze ook vragen m.b.t. dementie op jonge leeftijd op een 
professionele manier kunnen beantwoorden. Dit betekent dat zij de vraag zelf afhandelen, 
warm doorverwijzen via de wegwijzers van het netwerk dementie Drenthe, een casemanager 
dementie op jonge leeftijd of een professional uit het expertiseteam inschakelen.  

Aan de website jongdementerend.nl was ook een steunpunt verbonden. De ervaring leert dat 
hier in een half jaar een enkele serieuze vraag van een mantelzorger, en drie telefoontjes op 
zijn binnengekomen. Voor Midden Nederland is een kennispunt ingericht. Het doel hiervan is 
vergelijkbaar met die van de helpdesk Dementie Drenthe. Onderzocht wordt of een regionaal 
kennispunt specifiek voor dementie op jonge leeftijd voor Noord Nederland wenselijk is. Dit is 
gepland voor de tweede fase binnen de leergemeenschap Noord Nederland. 

 
C. Sociale media 

Informatie delen via sociale media wordt opgepakt binnen de leergemeenschap Noord Nederland: 
Provincie Friesland in samenwerking met landelijke partijen.  
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Ad 2.  
Informatie over ziektebeelden zal door betrokkenen veelal op het internet gezocht worden. Er zijn 
diverse sites waar mensen informatie kunnen vinden. Het is echter de vraag hoe betrokkenen in een 
vroeg stadium op deze sites terecht komen. Bijvoorbeeld op het moment dat er sprake is van 
gedragsverandering. Verschillende zoektermen zullen dus toe moeten leiden naar deze informatie. 
Een eerste stap hierin is om te inventariseren welke zoektermen gebruikt worden door betrokkenen 
om vervolgens deze te koppelen aan de informatie.  
 
Ad 3. 
Hiervoor wordt voor de regio Drenthe een actieplan opgesteld en wordt aangehaakt bij de uitwerking 
van het convenant dementie vriendelijk Drenthe. In het plan wordt opgenomen wie op een actieve 
manier informatie ontvangen, in welke frequentie en wie verantwoordelijk is voor het up-to-date 
houden en aanleveren van de informatie. Ook wordt besproken welke rol de leden van de commissie 
IVA van het kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd hierin kunnen spelen. 
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4. Tijdige signalering en diagnostiek  
 

 
Introductie  
Het herkennen van dementie op jonge leeftijd is niet makkelijk. De symptomen die jonge mensen 
met beginnende dementie ervaren zijn lastig te onderscheiden van psychische problemen, zoals 
depressie, angst, burn-out of relatieproblemen. Gemiddeld duurt het zo’n 4,5 jaar voordat bij jonge 
mensen met dementie een juiste diagnose wordt gesteld (van Vliet & de Vught; 2014). Mensen 
verkeren in de tussentijd in onzekerheid, ervaren onbegrip vanuit hun omgeving, en/of worden op 
het verkeerde been gezet door misdiagnoses. Het is niet makkelijk om dementie te herkennen bij 
jonge mensen, maar een tijdige signalering van de verschijnselen van dementie bij jonge mensen is 
wél van groot belang. De psychosociale en sociaalmaatschappelijke gevolgen van dementie zijn enorm 
en het is belangrijk om mensen met dementie op jonge leeftijd zo snel mogelijk te ondersteunen met 
psycho-educatie en juiste hulpverlening. Hoe langer een juiste onderkenning van dementie op zich 
laat wachten, hoe meer problemen kunnen opstapelen op het gebied van werk, gezin, financiën en 
sociaal netwerk. Diagnostiek levert de gewenste helderheid voor de persoon met dementie op jonge 
leeftijd en naasten en vormt een belangrijke schakel naar de benodigde behandeling en zorg. Gezien 
het ziektebeeld en de factoren die hierbij spelen is de diagnostiek bij dementie op jonge leeftijd 
hoog complex.  
 
 

Regionale uitgangspunten 
Onder tijdige signalering en adequate diagnostiek in de regio verstaan wij:  
1. Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken met de bedrijfsartsen, huisartsen, geheugenpoli’s en 

Alzheimercentrum Groningen over signalering, verwijzing, diagnostisering en vervolgstappen, 
waarbij zorgvuldige overdracht, goede communicatie, keuzemogelijkheden en informed consent 
belangrijke uitgangspunten zijn.  

2. Hoog complexe diagnostiek wordt uitgevoerd door het Alzheimercentrum Groningen. Hierover zijn 
samenwerkingsafspraken met de geheugenpoli’s gemaakt. 

3. Professionals zijn alert op signalen die kunnen wijzen op  gedragsverandering, 
stemmingswisselingen, geheugenproblemen en verminderde zelfredzaamheid, zodat zij in een 
vroeg stadium ‘dementie op jonge leeftijd’ in hun klinisch redeneren meenemen en op een 
adequate manier een vervolg aan het signaal te kunnen geven.  

  
 

Het huidige aanbod 

Ad 1. 
Binnen de regio Drenthe zijn er nog geen duidelijke afspraken tussen zorgaanbieders in het kader 
van signalering, diagnostiek en doorverwijzing. Betrokken partijen zijn de huisartsen, de 
bedrijfsartsen, de GGZ, de geheugenpoli’s van de ziekenhuizen (Meppel, Assen, Hoogeveen) en het 
Alzheimercentrum Groningen. In Groningen is het zorgpad dementie uitgewerkt.  

Ad 2. 
Afspraken over de inrichting van de keten rondom diagnostiek zijn nog niet gemaakt.  

Ad 3. 
In het kader van vroegsignalering zijn voor de huisartsen folders beschikbaar (Het belang van vroege 
diagnose bij DOJL, van KCJD en Dementiezorg Voor Elkaar). Deze zijn niet actief verspreid. Jonge 
mensen met dementie lopen vaak als eerste vast in hun werk. De rol van de bedrijfsarts is dan ook 
cruciaal in de vroegdiagnostiek. Voor de bedrijfsartsen is nog geen folder beschikbaar. Huisartsen en 
bedrijfsartsen kunnen voor informatievoorziening over het ziektebeeld en 
ondersteuningsmogelijkheden gebruik maken van de verschillende websites en de wegwijzer op de 
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site van het netwerk Dementie Drenthe (zie bovenstaande). Actieve communicatie hierover heeft 
nog niet plaatsgevonden. Aangezien het zowel voor de bedrijfsarts als voor de huisarts niet om 
grote aantallen gaat is het van belang om de informatie herhaaldelijk aan te bieden. Van actieve 

verspreiding en benadering is nu nog geen sprake. 

 
Nog te realiseren aanbod 
Momenteel voldoet het aanbod in regio Drenthe  nog niet volledig aan de uitgangspunten die het 
kernteam JD stelt als het gaat om tijdig signaleren en diagnostiek. In de toekomst zal het volgende 
aanbod nog gerealiseerd moeten worden:  
 
Ad 1 en 2  
De ketenafspraken om zo snel mogelijk te komen tot een diagnose worden in gezamenlijkheid met 
de verschillende betrokken partijen ontwikkeld. Een eerste stap hierin is om de verschillende 
partijen bij elkaar te brengen en bij hen draagvlak te creëren om hier in gezamenlijkheid vorm en 
inhoud aan te geven. Het Alzheimercentrum Groningen heeft de regierol vanuit de 
Leergemeenschap Noord Nederland. Ook zal het zorgpad dementie verfijnd worden voor jonge 
mensen met dementie. De provincie Groningen zal hier trekker van zijn.  
 
Ad 3. 
De bedoeling is dat minimaal eens per jaar er informatieoverdracht plaats vindt richting huisartsen 
en bedrijfsartsen, zodat de alertheid blijft bestaan en de kennis up to date is. De manier waarop dit 
plaatsvindt wordt met de huisartsen en bedrijfsartsen samen bepaald. Hierbij wordt aansluiting 
gezocht bij momenten waarop grotere groepen bij elkaar zijn, bijvoorbeeld nascholingsdagen, 
congressen etc.  Voor consultatie en advies kunnen bedrijfsartsen en huisartsen in de toekomst 
terecht bij de expertteams en de gespecialiseerde casemanagers. De inrichting van de expertteams 
wordt opgepakt door de drie gespecialiseerde centra. 

Voor vragen over arbeid en dementie op jonge leeftijd kan contact gezocht worden via FTD 
lotgenotencontact.  
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5. Casemanagement 

 

 
Introductie  
Dementie op jonge leeftijd heeft een enorme impact op het leven van de persoon die getroffen 
wordt door de ziekte en op zijn of haar naasten en dit maakt casemanagement van groot belang. 
Het doel van casemanagement bij dementie op jonge leeftijd is: het optimaliseren van de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten, het signaleren en adequaat 
handelen bij stemmings- en gedragsproblemen, minimaliseren van emotionele problemen en 
overbelasting van naasten (spanning, angst, depressie), ondersteuning bij financiële problemen en 
uitstel van opnames of het ondersteunen bij respijtzorg, dag-invulling en verplaatsingen naar 
andere woonvormen. 

 
Regionale uitgangspunten 
Onder goed casemanagement voor de doelgroep in de regio verstaan wij:  
1. Jonge mensen met dementie en hun naasten ontvangen ondersteuning van een casemanager die 

de opleiding casemanagement dementie op jonge leeftijd heeft afgerond  en daardoor beschikt 
over specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van dementie op jonge leeftijd. 

2. De gespecialiseerde casemanagers zijn beschikbaar voor consultatie door collega’s en andere 
professionals (denk aan huisartsen, bedrijfsartsen). 

3. Het gespecialiseerde casemanagement start vanaf het moment van sterk vermoeden van 
dementie op jonge leeftijd. 

 
 

Het huidige aanbod 
 
Ad 1 en 2 
Casemanagement voor dementie (oud) is in Drenthe georganiseerd in regionale 
Zorgbegeleidersoverleggen (ZBO). In deze ZBO’s ontmoeten de Zorgbegeleiders/casemanagers 
dementie (vanuit de verschillende zorgorganisaties) elkaar regelmatig. In het ZBO wordt de zorg 
rond een cliënt afgestemd, wordt informatie uitgewisseld, en wordt casuïstiek besproken. 
 Er zijn 5 ZBO's:  
• in Assen (ZBO Noord: voor Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo),  
• in Emmen (ZBO Zuid Oost: voor Emmen en Borger Odoorn),  
• in Coevorden (ZBO Coevorden),  
• in Hoogeveen (ZBO Zuid Midden: voor Hoogeveen, Midden Drenthe en Zuidwolde),  
• in Meppel (ZBO Zuid West: voor Meppel, Westerveld en de Wolden) 
 
Op dit moment zijn er nog geen casemanagers geschoold specifiek voor dementie op jonge leeftijd. 
Er zijn wel een aantal casemanagers die affiniteit met de doelgroep hebben en daadwerkelijk een 
aantal begeleiden.  
 
Ad 3  
Over het inzetten van gespecialiseerde casemanagers zijn in de keten geen specifieke afspraken 
gemaakt. Ook zijn bedrijfsartsen en huisartsen hiervan niet op de hoogte.  
 

Nog te realiseren aanbod 
Momenteel voldoet het aanbod in regio Drenthe nog niet volledig aan de uitgangspunten die het 
kernteam JD stelt als het gaat om gespecialiseerd casemanagement. In de toekomst zal het 
volgende aanbod nog gerealiseerd moeten worden:  
 
Ad 1 en 2 
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Om gespecialiseerd casemanagement te ontwikkelen binnen de provincie Drenthe, worden vanuit de 
vijf ZBO’s (zie bovenstaande) twee casemanagers specifiek geschoold voor dementie op jonge 
leeftijd (in totaal 10). Ze volgen de scholing die aangeboden wordt door Unicity. Deze casemanagers 
kunnen worden ingezet bij jonge mensen met dementie, maar zijn ook voor consultatie door 
collega’s beschikbaar. Zo zijn ze bijvoorbeeld bereikbaar voor de medewerkers van de Helpdesk, 
maar ook voor bedrijfsartsen en huisartsen. 
 
Ad 3 
Met de huisartsen, bedrijfsartsen en geheugenpoli’s worden keten afspraken gemaakt over het 
inzetten van de gespecialiseerde casemanagers.  
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4. Behandeling, begeleiding en steun 

 
 
 
Introductie  
Vanwege de levensfase leidt dementie op jonge leeftijd tot andere zorgbehoeften en wensen. 
Daarnaast lijken jongeren andere zaken te prioriteren. Dit vraagt bij zorgprofessionals om 
specifieke expertise en kennis over dementie op jonge leeftijd. Ook is het van belang specifiek 
aandacht te hebben voor de gezondheidstoestand van de gezonde partner in verband met 
overbelasting. Daarnaast gaat het niet alleen om de partner, maar soms ook nog om hele jonge 
kinderen. Ondersteuning voor hen is ook van groot belang.  
 
De behandeling, begeleiding en steun bij dementie op jonge leeftijd bestaat uit het doelgericht en 
methodisch beïnvloeden en verlichten van: 

1. De ziekte en comorbiditeit 
2. De chronische gevolgen van de ziekte 
3. Het omgaan met de gevolgen op arbeid, inkomen en juridische aspecten. 

 

Regionale uitgangspunten 
Onder behandeling, begeleiding en steun in de regio verstaan wij:  
 
1. Vraaggestuurde behandeling, begeleiding en steun zo dicht mogelijk bij huis, afgestemd op de 

wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. 
2. Multidisciplinaire samenwerking in de regio. 
3. Psycho-educatie en steun voor iedere mantelzorger, afgestemd op de specifieke situatie. 
4. Lotgenotencontact, zowel voor mensen met dementie op jonge leeftijd als voor hun naasten. 
 

Het huidige aanbod 
Om behandeling, begeleiding en steun te bewerkstelligen is het volgende aanbod in regio Drenthe: 
 
Ad1. 
Binnen de regio biedt met name Interzorg, locatie Nieuw Graswijk in Assen specialistische 
behandeling, zorg en ondersteuning voor deze doelgroep. Bij Zorggroep Noorderboog in Meppel is 
dit in ontwikkeling. Vanuit beide organisaties hebben verzorgenden IG niveau 3 de scholing vanuit 
het kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd  gevold. In 2018/2019 loopt de incompany scholing 
bij Interzorg. Drie medewerkers van Zorggroep Noorderboog haken hier ook aan. In januari 2019 
start de opleiding voor behandelaren. Een psycholoog en SO vanuit Zorggroep Noorderboog volgen 
deze opleiding.  
 
Ad 2. 
Op dit moment is specifiek voor deze doelgroep geen multidisciplinaire samenwerking in de regio. 
Wel wordt er multidisciplinair samengewerkt binnen de betrokken organisaties. 
 
Ad 3. 
Er bestaat een e-health module partner in balans. Deze richt zich op de naasten van mensen met 
dementie op oudere leeftijd. Voor dementie op jonge leeftijd is een module in ontwikkeling 
specifiek bedoeld voor de jongere naasten van mensen met dementie op jonge leeftijd. Binnen 
Drenthe volgt een casemanager dementie de cursus om naasten te kunnen begeleiden tijdens het 
volgen van de module.  
 
Ad 4.  
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Er is geen specifiek lotgenotencontact in de regio. Er is een model/ businesscase beschikbaar vanuit 
team 290 (Lentis Groningen). Het initiatief hiervoor wordt genomen vanuit de provincie Groningen 
in samenwerking met de Leergemeenschap.  
 

Nog te realiseren aanbod 
Momenteel voldoet het aanbod in regio Drenthe nog niet volledig aan de uitgangspunten die het 
kernteam JD stelt als het gaat om behandeling, begeleiding en steun. In de toekomst zal het 
volgende aanbod nog gerealiseerd moeten worden:  
 
Ad 1 
Vanuit de drie centra zullen medewerkers verder geschoold worden. Ook wordt gestimuleerd om bij 
scholingen, symposia etc te volgen.  
Daarnaast worden vanuit de drie centra expertteams ingericht. Deze teams bestaan uit 
verschillende behandeldisciplines, bijv. de psycholoog, de specialist ouderengeneeskunde, 
ergotherapeut. Deze expertise kan beschikbaar gesteld worden voor de regio, bijvoorbeeld voor 
consultatie.  
 
Ad 2  
Om binnen de regio multidiscplinaire samenwerking te stimuleren wordt er een afspraak gemaakt 
met de medewerkers (multidisciplinair) van de drie gespecialiseerde centra. Het is de bedoeling om 
de medewerkers van de drie organisaties multidisciplinair bij  elkaar te brengen en met hen te 
bespreken wat belangrijke voorwaarden zijn om invulling te kunnen geven aan het begrip 
‘gespecialiseerd centrum’. Daarnaast speelt de vraag hoe de drie centra hierin samen kunnen 
werken. Te denken valt dan aan het delen van expertise, scholing, meelopen met elkaar, 
doorverwijzen van cliënten, etc.  De bedoeling is dat er een laagdrempelige samenwerking ontstaat 
tussen de professionals. De verbinding met het Alzheimer Centrum Groningen wordt gemaakt om 
inzicht te bieden in de sociale kaart (doorverwijzing).  
 
Ad 3 
De e-health module is bekend bij alle casemanagers dementie op jonge leeftijd, zodat zij naasten 
hierop kunnen wijzen.  
Een e-health module voor naasten van wie de betrokkene al woont in een verpleeghuis is ook 
wenselijk.  
 
Ad 4 
Voor het lotgenotencontact wordt gebruik gemaakt van het plan van Team 290 van Lentis. Dit in 
samenwerking met de Alzheimercafé’s.  
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5. Levering zorg en diensten 

 

 
 

Introductie  
Gezien de levensfase, de vaak goede fysieke gesteldheid en de bijkomende neuropsychiatrische 
symptomen die voorkomen bij dementie op jonge leeftijd is het van belang om zorg en diensten op 
maat aan te bieden.  
Bij dementie op jonge leeftijd is er sprake van het verlies van allerlei belangrijke persoonlijke, 
sociale en maatschappelijke rollen. Het verlies van identiteit dat hiermee gepaard gaat heeft grote 
impact. Er is vaak behoefte aan een zinvolle daginvulling en sociale contacten in een omgeving die 
veilig is. Het doel ligt zeker in de beginfase voornamelijk op revalidatie en reactivering. In een 
latere fase is een veilige woonomgeving met specialistische ondersteuning, zorg en behandeling van 
belang.  
 

Regionale uitgangspunten 
Onder zorg en diensten in de regio verstaan wij:  
1. Een regionale dagvoorziening die opvang biedt overdag en dagbestedingsactiviteiten en 

behandeling biedt die zijn toegespitsts op de persoonlijke wensen en behoeften van de persoon 
met dementie op jonge leeftijd.  

2. De persoon met dementie op jonge leeftijd en de mantelzorger kunnen gebruik maken van 
individuele begeleiding thuis door een professional of vrijwilliger. 

3. Respijtzorg die mantelzorgers de ruimte biedt om zowel incidenteel als met enige regelmaat de 
zorg over te dragen aan professionals of vrijwilligers, zodat zij de gelegenheid krijgen om op 
vakantie te gaan, een hobbyclub te bezoeken of een boek te lezen.  

4. In de regio Drenthe zijn drie gespecialiseerde centra (Interzorg, Zorggroep Noorderboog en 
Zorggroep Tangenborgh), waar mensen met dementie op jonge leeftijd kunnen wonen en waar 
specialistische expertise qua behandeling, zorg en ondersteuning aanwezig is. Het gaat om 
optimale zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd en waar ze zoveel mogelijk invloed 
op hun dagindeling en besteding hebben.   

5. In acute situaties – met een medische, psychosociale of zorgaanleiding-  wordt crisishulp geboden 
met zoveel mogelijk behoud van autonomie en keuze van de persoon met dementie op jonge 
leeftijd en diens  naasten, waarbij naast expertise ook reisafstand expliciet meegenomen dient 
te worden.  

 

Het aanbod 
Om levering zorg en diensten te bewerkstelligen is het volgende aanbod in regio Drenthe: 
 
Ad1  
Binnen Drenthe is er momenteel geen specifieke dagbesteding / behandeling voor mensen met 
dementie op jonge leeftijd. Jonge mensen met dementie gaan voor de dagbesteding vaak naar 
zorgboerderijen. Het onderwerp ‘dagbesteding’ is nader uitgewerkt door een werkgroep van de 
leergemeenschap Noord Nederland. Hierin wordt aangegeven dat het voor dagbesteding gaat om 
maatwerk en vaak ook om individuele activiteiten.  
Vanuit het kenniscentrum dementie op jonge leeftijd is een businesscase dagbehandeling 
beschikbaar.  
Het netwerk Dementie Drenthe heeft een richtlijn kwaliteit groepsopvang Drenthe ontwikkeld.   
 
Ad 2 
Individuele begeleiding thuis op het gebied van dagbesteding en ontlasting van de mantelzorger 
wordt vanuit Interzorg geboden in Noord en Midden Drenthe. 
Het is nog wel steeds een groeimodel, de casemanager is er actief bij betrokken. 
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Ad3  
Op het gebied van respijtzorg ten behoeve van logeren, ontlasting van de mantelzorger, is in 
Drenthe onvoldoende aanbod.  
 
Ad 4  
Binnen Drenthe heeft Interzorg een specialistische woon afdeling voor jonge mensen met dementie. 
Hier kunnen 44 mensen wonen. Vanaf 1 januari 2019 start Zorggroep Noorderboog met een 
specifieke woonafdeling voor dementie op jonge leeftijd op locatie de Schiphorst in Meppel. Gestart 
wordt met het groeien naar een woongroep met 8 bewoners. Dit kan uitgebreid worden met 
nogmaals 8 bewoners. Zorggroep Tangenborgh oriënteert zich om een specifieke woongroep te 
starten. 
 
Ad 5 
Crisisopvang wordt geboden door de drie gespecialiseerde centra. Vanuit het (boven) regionale 
netwerk komt steeds vaker de vraag voor crisis opnames en respijt zorg. Crisisopnames die bij de 
huidige woon/leef klimaten geplaatst worden veroorzaken veel verstoringen in de dag structuur en 
bij de huidige groep bewoners. Dit leidt tot onwenselijke interacties en gedragingen en zorgt soms 
voor onveilige situaties. 
 

Nog te realiseren aanbod 
Momenteel voldoet het aanbod in regio Drenthe nog niet volledig aan de uitgangspunten die het 
kernteam JD stelt als het gaat om Drenthe. In de toekomst zal het volgende aanbod nog 
gerealiseerd moeten worden:  
 
Ad 1 
Binnen Nieuw Graswijk is er een intentie om medio 2019 een dagbehandeling voor dementie op 
jonge leeftijd te starten. Mogelijk is het een kans om dit gezamenlijk met de drie andere zorg 
aanbieders te realiseren. Vanuit de gespecialiseerde centra wordt de verbinding gemaakt het 
traject voordat iemand komt wonen in een verpleeghuis. De mogelijkheden van passende, 
individuele dagbesteding worden daarbij ook verkend (bijvoorbeeld deelname aan verenigingsleven 
De Schiphorst (Zorggroep Noorderboog) met gebruik van ‘strippenkaart’)  
 
Ad 2 
Uitbreiden van het model in de andere delen van de provincie . 
De dienst passende dagbesteding van Interzorg kan hierin helpen en verder uitbouwen en 
professionaliseren. 
 
Ad 3 
Met elkaar kijken on hoeveel bedden dit zou moeten gaan met de drie eerder genoemde 
organisaties. Mogelijkheid onderzoeken of het geïntegreerd kan worden met de 24/7 dagbesteding  
Vanuit de leergemeenschap Noord Nederland in samenwerking met verschillende organisaties een 
model ontwikkelen hoe dit vorm te geven.  
 
Ad 4 
Zorggroep Tangenborgh start met oriëntatie om een beeld te krijgen hoe het zit met de vraag en 
wat de mogelijkheden zijn binnen de Tangenborgh om een specialistische woongroep op te zetten. 
Zorggroep Noorderboog start met een woongroep en zal dit doorontwikkelen. Vanuit de 
zorgstandaard en vanuit de principes zoals die beschreven zijn voor het keurmerk wordt invulling 
gegeven aan het wonen en de bijbehorende ondersteuning, zorg en behandeling voor dementie op 
jonge leeftijd. Dit zijn ook de eerste stappen die genomen worden om het keurmerk te behalen. 
Thema’s die daarbij aandacht verdienen is familieparticipatie, veiligheid bevorderende 
maatregelen, adequaat medicijngebruik, palliatieve zorg, nazorg voor mantelzorgers. 
Interzorg heeft al het Prezo keurmerk en is aan het overwegen of dit gecontinueerd gaat worden en 
op welke manier. Wel is er een intentie om voor Nieuw Graswijk het Prezo JD keurmerk te gaan 
behalen. 
 
Ad 5 
Crisiszorg is ingericht binnen de drie organisatie.  
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6. Organisatie van de zorg en ondersteuning JD 

 
 

Introductie  
Zoals al eerder vermeld in dit zorgprogramma maakt de levensfase waarin jonge mensen met 
dementie zich bevinden dat behoeften vaak specifieker zijn. In combinatie met de lage prevalentie 
van de ziekte vraagt dit om een specifiek aanbod van zorg en ondersteuning. Het is daarom 
belangrijk dat organisatie in de regio samen optrekken om te zoeken naar mogelijkheden en 
oplossingen. 
 

Regionale uitgangspunten 
Onder organisatie van zorg en ondersteuning in de regio verstaan wij:  
1. De drie centra werken eraan om uiterlijk 2021 het keurmerk dementie op jonge leeftijd te halen. 
2. Samenwerking binnen dementievriendelijke provincie Drenthe 
 
De inrichting en samenwerking zoals wij die voor de regio zien is samengevat in onderstaand 
plaatje:  

 

 


