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Zorgpad voor jonge mensen met dementie 

 

Inleiding 

 

De meeste mensen brengen dementie vooral met ouderdom in verband, maar bij naar schatting 

12.000 mensen in Nederland vangt deze ziekte voor het 65ste levensjaar. Dat brengt specifieke 

problemen met zich mee, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving. Dit vraagt om een 

gespecialiseerd zorgaanbod om in de behoefte van deze specifieke doelgroep te kunnen voorzien. 

Het zorgaanbod voor deze doelgroep staat beschreven in de ‘Zorgstandaard Dementie op jonge 

leeftijd’ (KCJD, 2015) een verbijzondering van de zorgstandaard Dementie die in 2013 verscheen.  

Regio Midden-Brabant heeft een start gemaakt met de implementatie van de landelijke 

zorgstandaard ‘Dementie op Jonge leeftijd’ in de context van het regionale Dementienetwerk 

Midden-Brabant. In dit kader is er een verbijzondering van zorgpad 2 (gespecialiseerd 

casemanagement) tot stand gekomen voor jonge mensen met dementie. 

De verbijzondering is ontwikkeld door het regioteam implementatie zorgstandaard voor jonge 

mensen met dementie. Het concept-zorgpad is voorjaar 2019 ter beoordeling voorgelegd aan diverse 

professionals zoals huisartsen (via de Zorggroep RCH Midden-Brabant), klinisch psycholoog, 

casemanagers gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met dementie < 65 jaar enz. Na diverse 

aanpassingen is in mei overeenstemming bereikt met de diverse betrokken professionals. 

Vanaf mei 2019 wordt het zorgpad geïmplementeerd, ook al is niet elk onderdeel tot in de finesses 

uitgewerkt. Daar is de werkelijkheid te ingewikkeld voor. We gaan nu liever eerst met elkaar leren 

ermee te werken. Opgedane ervaringen benutten we om te evalueren en verbeteringen door te 

voeren. 

 

Jolanda de Cloe, casemanager dementie, Thebe 

Bas van de Ven, teamleider PG Eekhof, Schakelring 

Jan Lam, Ketenregisseur Dementienetwerk Midden-Brabant 

Renske Timmers, Verpleegkundig specialist Jonge mensen met Dementie, De Wever 

Annelein van Sluijs, Programmamanager DOT (Dementie Ondersteuning en Trainingscentrum), De 

Wever 

 

20 mei 2019 

info@zorgnetwerkmb.nl  

Zorgnetwerk Midden-Brabant 

  

https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/
mailto:info@zorgnetwerkmb.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementie-netwerk-midden-brabant/
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Signaal van jonge mensen met dementie  

Psycholoog Systeem Bedrijfsarts Verenigingsleven Werkgever Huisarts 

Bespreken signaal met persoon en/of naaste. 
Indien dit niet mogelijk is, contact opnemen 

met huisarts van betreffende persoon 

Persoon met vermoeden dementie 
en/of naaste neemt contact op met 

huisarts 

Geen vermoeden 
dementie 

Geen 
dementie 

Proactieve rol van de 
Huisarts in cliënt situatie 

Vermoeden 
dementie 

Geriater 

Dementie 

Specialist informeert huisarts, 
zorgpad 2 wordt ingezet 

Huisarts verwijst door 
naar geheugenpoli ETZ 

Zorgpad 2 

Neuroloog 

Specialist 
informeert 

huisarts 

Proactieve rol van de 
Huisarts in cliënt 

situatie 

Huisarts 

Diagnostiek 
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Zorgpad 

2 

Huisarts schakelt casemanager, 
gespecialiseerd in jonge mensen met 

dementie in.  

Noodzaak tot 24 uur 
verpleging / verzorging/ 

begeleiding / behandeling 

Situatie wijzigt 
bij systeem of 

patiënt  

Casemanager 
vraagt indicatie 

aan bij CIZ  

Opname 

WLZ indicatie 

Individueel Zorg Behandelplan  

Uitvoeren interventies door 
diverse hulpverleners  

(Do) 

Opstellen Individueel 
Zorgbehandelplan i.s.m. 

patiënt/mantelzorger 
(Plan) 

Monitoren interventies 
door casemanager en 

huisarts 
(Check) 

Bijstellen Individueel 
Zorgbehandelplan door 

casemanager en huisarts 
 (Actualize) 


