
Inhoud 
Dementie op jonge leeftijd is 
dementie die optreedt voor de 
leeftijd van 65 jaar. Ogen schijnlijk is 
er geen onderscheid met  dementie 
die op latere leeftijd aanvangt. Toch 
blijkt in de praktijk dat de noden voor 
de twee groepen niet dezelfde zijn. 
De jonge  persoon met dementie 
is vaak nog vitaler en bevindt zich 
in een andere levensfase. Dit maakt dat de noden aanzienlijk anders zijn dan bij 
dementie op latere leeftijd, en dat de ouderenzorg voorzieningen voor deze laatste 
dikwijls niet adequaat ervaren worden bij jongdementie. Mede daardoor wordt start 
van dagzorg en/of residentiele zorg (te) lang uitgesteld. 

Deze vormingsdag biedt een bundeling van theoretische achtergrond en praktijk:
> We geven informatie over het voorkomen van dementie op jonge leeftijd, het 

diagnostisch proces en de impact op het hele gezin. Samen zoeken we naar 
oplossingen voor de uitdagingen die jongdementie aan zorgverleners stellen. 

> Een mantelzorger komt langs om samen met ons de ervaren knelpunten en hulp
bronnen te bespreken. 

> We delen ook onze eigen ervaringen met zorg voor jonge mensen met dementie, 
vanuit het praktijkvoorbeeld van de Zorgcirkels Jongdementie. 

> Ten slotte gaan we in de groep aan de slag met casuïstiek die kan aangebracht 
worden door de deelnemers.     

Doelgroep
Deze vormingsdag richt zich tot alle hulpverleners die meer willen weten over 
dementie op jonge leeftijd. Je kan werken als beleidsmedewerker of rechtstreeks 
contact hebben met gezinnen met jongdementie in de thuiszorg, dagverzorgings
centra, ziekenhuizen, woonzorgcentra, opleidingscentra, …  Enige ervaring  hebben 
met jongdementie is aanbevolen, maar niet noodzakelijk. 
Maximum aantal deelnemers: 25
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Meer info
Website: www.dementie.be	 t 03 609 56 14

Docenten
Katja Van Goethem, consulent bij het regionaal expertise
centrum dementie Memo en verantwoordelijke van Het 

Ontmoetingshuis bij de Zorgcirkels Jong
dementie. 
Annemie Janssens, consulent bij het 
regionaal expertisecentrum  dementie 
Memo en editor van het boek Dementie 
op jonge leeftijd. 
 

Datum en plaats 
Dinsdag 5 december 2017 van 9.30u tot 16.30u
De opleiding gaat door in de lokalen van Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 
11A, 3010  Leuven (Kessello).  Jeugdherberg De Blauwput ligt vlak aan het busen 
treinstation van Leuven (via achteruitgang).
 
Inschrijven
Inschrijven kan via http://infocentrum.dementie.be   

Betalingsvoorwaarden 
De deelnameprijs is 89 euro  (inclusief handouts, broodjeslunch en drank).
Na inschrijving ontvang je van ons een factuur. 


