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Afdeling jonge mensen met dementie 
De Bieslandhof
Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Wanneer dit niet meer 
mogelijk is, zijn jonge mensen met dementie 
van harte welkom in De Bieslandhof.  
Samen met de bewoner, familie en andere 
betrokkenen zoeken we naar de meest 
passende vorm van zorg, structuur en 
ondersteuning waarbij er zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met uw wensen 
en die van uw naaste(n). We doen er met 
elkaar alles aan om u zo thuis als mogelijk te 
laten voelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of in contact 
komen met de casemanager of het 
ontmoetingscentrum, neem dan contact op 
met de medewerkers van het Klant
Contact Centrum, 015-515 50 00 of via
contact@pietervanforeest.nl.
Ook kunt u iedere dinsdag van 10.00-11.00 
uur en donderdag van 15.00-16.00 uur 
bellen naar het informatiecentrum dementie, 
bereikbaar via 088-166 88 23 of mailen naar 
informatiedementie@pietervanforeest.nl. 
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Dementie op jonge leeftijd
Wanneer we het hebben over dementie, 
denken de meeste mensen aan 
geheugenproblemen.  Afhankelijk van het soort 
dementie en de leeftijd waarop de klachten 
ontstaan, kan dementie er bij iedereen anders 
uit zien. Zo vallen bij dementie op jonge 
leeftijd (jonger dan 65 jaar) juist veranderingen 
in het gedrag vaker op. Het herkennen van 
de signalen is daardoor lastig. Dementie op 
jonge leeftijd wordt soms verward met een 
depressie of burn-out.

De volgende signalen helpen u bij het 
herkennen van mogelijke dementie op jonge 
leeftijd.

•	 	Moeite	met	het	opnemen	en	verwerken	van	
informatie

•	 	Veranderingen	in	gedrag	en/of	karakter	
(lusteloosheid, minder remmingen, 
emotioneler)

•	 	Geen	overzicht	in	drukke	situaties
•	 	Een	niet-pluis	gevoel	
•	 	Moeite	met	het	vinden	van	de	juiste	

woorden
•	 	Apparaten	bedienen	en	gebruiken	is	lastiger
•	 	Veranderingen	m.b.t.	dagelijkse	taken	thuis	

of op werk
•	 	Klachten	blijven	of	nemen	toe

Herkent u de signalen en bent u bezorgd? 
Overleg dan met uw huisarts of neem contact 
op met het informatiecentrum dementie.

Casemanager
Als iemand geconfronteerd wordt met 
dementie	heeft	dit	een	enorme	impact	op	zijn/
haar leven en dat van de naaste(n). 
Zeker bij jonge mensen met dementie komen 
vele vragen naar boven. Hoe gaat de ziekte 
zich ontwikkelen? Kan ik wel blijven werken? 
Wat heeft dit voor invloed op mij en mijn 
sociale omgeving?

Allemaal vragen waar niet altijd een direct 
antwoord op is. Dan kan een casemanager u 
hierbij helpen. Samen met u kijken we hoe u 
zo lang mogelijk het leven kan leiden, zoals 
u dat wenst. Wanneer er thuiszorg nodig is, 

behandeling of een dagprogramma uitkomst 
biedt of wanneer verhuizen naar een 
aangepaste woonlocatie in zicht komt, biedt 
de casemanager de helpende hand voor u. 
Daarnaast	is	hij/zij	ook	voor	uw	naaste(n)	
een luisterend oor en aanspreekpunt. 
De casemanager is een vast en vertrouwd 
persoon en wordt vaak gezien als steun en 
toeverlaat.

Ontmoetingscentrum Dock van Delft
Ontmoetingscentrum Dock van Delft 
biedt een dagprogramma speciaal 
voor jonge mensen met dementie. 
Onderdelen van het programma zijn 
verwerking, geheugentraining, bewegen en 
lotgenotencontact. Het biedt structuur en 
helpt om zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. Ook zijn er gesprekgroepen en 
informatiebijeenkomsten voor zowel uzelf 
als	voor	uw	partner	en/of	kinderen.


