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Even voorstellen:
• Elly Prins – GZ-psycholoog

• De Waalboog: 
36 appartementen en 15 dagbehandelingsplaatsen, 
36 bewoners en ongeveer 20 dagbehandelingsbezoekers

Gespecialiseerde zorgtrajectbegeleider

ti Locatie: Bosweg 250



Programma

• Enkele gegevens over de doelgroep rij

• Meest voorkomende ziektebeelden

• Diagnosetraject

• Behoeftes van jonge mensen met Alzheimer dementie

• Impact van het hebben van een Alzheimer dementie

• Gedragsproblemen bij Frontotemporale Dementie (FTD)

• Leefmilieus

• Consultatie

• Vragen/casuïstiek



Enkele gegevens

• Aantal mensen met dementie: 270.000

• Aantal jonge mensen met dementie: 12.000

• Kenniscentrum Jonge mensen met dementie

• Verbijzondering van de Zorgstandaard voor Jonge 
mensen met Dementie

• Project Unicity

• Scholing voor verzorgenden



Meest voorkomende
ziektebeelden

• Ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd

- Geheugenproblemen op de voorgrond

- Verschillen met ouderen: meer ziekte-inzicht en besef

• Frontotemporale Dementie

- Gedragsproblemen staan op de voorgrond, 

- Gedragsproblemen ontstaan door ontremming, 
geen ziekte-inzicht, geen empathie



Duur van het diagnosetraject

• Bij jongeren: gem. 4,4 jaar

• Bij ouderen: gem. 2,8 jaar

• Het traject duurt het langst bij een FTD: 
gemiddeld meer dan 6 jaar!



Behoeftes van mensen met een 
Alzheimer dementie – NeedYD
Vervulde behoeftes: (in)formele hulp bij 

financiën (82,2%)
huishoudelijke klussen doen (70,4%)
mobiliteit (65,8%)
geheugen (66,4%)

Onvervulde behoeftes: geboden hulp is niet 
toereikend/ passend bij: 

informatie over 
ziekte/zorgmogelijkheden (23%)
zintuiglijke beperkingen (20,4%), 
vinden van gezelschap (20,4%) 
vinden van zinvolle dagbesteding (20,4%) 
verlies van mobiliteit (15,8%)
intimiteit (13,2%) 
psychische nood (11,8%)



Impact op cliënten en
mantelzorgers - NeedYD

Cliënten moeten hun oude leven loslaten en 
steeds meer in het hier en nu gaan leven
De emoties die dit oproept zijn heel wisselend 
Mantelzorgers zijn vaak overbelast en hebben last 
van stress en depressieve gevoelens
De stress is vergelijkbaar bij partners van jong- en 
ouddementerenden, maar komt door andere 
problemen:

o langere onzekerheid over diagnose, 
o problemen op het werk, 
o onenigheid met de kinderen, 
o financiële problemen.



Frontotemporale dementie

• Gedragsproblemen staan op de voorgrond en niet de 
geheugenproblemen



Wat is het probleem?

• Mensen met een FTD kunnen hun eigen gedrag niet 
meer sturen.

• Zij reageren alleen nog maar ontremd op prikkels in 
zichzelf of uit hun omgeving. Zij móeten iets met die 
prikkels doen.

• Zelf kunnen ze het gedrag niet stoppen, dus als de 
omgeving het gedrag niet stopt kan het eindeloos 
doorgaan.



Behandeling

• De omgeving moet het gedrag gaan sturen.

• Zorgen dat negatieve prikkels weggenomen worden.

• Cliënt actief laten focussen op goede prikkels, waardoor 
je nieuwe automatismen kan maken.



Artikel in Denkbeeld



Wonen en werken in leefmilieus

• Verschillende ziektebeelden → verschillende behoeftes 
→ verschillende benaderingen → verschillende groepen

• Leefmilieus waar we zo goed mogelijk op de 
verschillende behoeftes kunnen aansluiten

• Activiteiten en inrichting aangepast

• Samen een huishouden voeren



Consultatie in de eerste lijn

• In de afgelopen 15 jaar hebben we veel kennis en 
ervaring opgedaan

• Wij willen graag onze kennis delen met anderen, die 
minder ervaring hebben

• Mogelijkheid om ons in consult te vragen via de specialist 
ouderengeneeskunde

• Wij kijken mee naar het gedrag, proberen uitleg te geven 
over hoe het gedrag in elkaar zit en helpen zoeken naar 
een manier van omgaan met het gedrag.


