
Dementie op jonge leeftijd

R E G I O  E I N D H O V E N  E N  D E  K E M P E N

S A M E N V A T T I N G  R E G I O N A A L  Z O R G P R O G R A M M A

Zorg en ondersteuning thuis

Indien de diagnose dementie op jonge leeftijd is gesteld, kan

iemand begeleiding en ondersteuning ontvangen van een

(gespecialiseerde) zorgtrajectbegeleider.

De zorgtrajectbegeleider kan o.a. ondersteunen bij het aanvragen

van zorg (thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten etc).

 

Jonge mensen met dementie die thuis wonen zijn onder

behandeling van de huisarts en eventueel van de neuroloog uit het

ziekenhuis. De huisarts kan een verwijzing maken voor behandeling

thuis (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie etc.)

 

Meer informatie over het aanbod van behandeling, begeleiding,

lotgenotencontact en dagbesteding staat vermeld in hoofdstuk 6

van het regionale zorgprogramma dementie op jonge leeftijd regio

Eindhoven en de Kempen.

Burgers in de maatschappij

We spreken van dementie op jonge leeftijd wanneer de dementie

zich openbaart voor het 65e levensjaar.

Tijdige signalering en diagnostiek

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

 

Indien er sprake is van een duidelijk vermoeden op dementie op

jonge leeftijd  verwijst de huisarts door naar een van de

geheugenpoli’s in de regio:

-          Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-          Maxima Medisch Centrum Veldhoven

-          St. Anna Ziekenhuis Geldrop

Als er twijfel blijft bestaan of als een second opinion nodig is, kan

er worden doorverwezen naar specialistische centra waarbij het

VUmc gespecialiseerd is in dementie op jonge leeftijd.

Zorg en ondersteuning binnen een beschermde woonvorm

Indien het niet meer lukt om nog thuis te blijven wonen kan de

zorgtrajectbegeleider in samenwerking met de huisarts een

indicatie aanvragen voor langdurige zorg. Een aanvraag moet bij

het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) gedaan worden. 

 

Locatie Landrijt van Archipel en locatie d’n Bolle Akker van Joris

Zorg  beschikken over een gespecialiseerde afdeling voor jonge

mensen met dementie. Maar er kan ook worden gekozen voor een

woonvorm bij andere organisaties of locaties.

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN IN HET ZORGPROGRAMMA DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD 

REGIO EINDHOVEN EN DE KEMPEN

 

Klik op onderstaande link voor het zorgprogramma:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/regionaal-zorgprogramma-voor-dementie-op-

jonge-leeftijd-regio-eindhoven-en 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/regionaal-zorgprogramma-voor-dementie-op-jonge-leeftijd-regio-eindhoven-en

