
Jongdementie in Vlaanderen: beleid en aanbod
Tien jaar Vlaamse werkgroep jongdementie

2008 - 2018



De prehistorie

2002

Het is 2002 en klinisch psychologe Annemie Janssens van het expertisecentrum 

dementie Memo in Leuven wil dat er werk gemaakt wordt van de thematiek van 

jongdementie. Ze krijgt de ene schrijnende situatie na de andere te horen en op het 

terrein lijkt er vooralsnog weinig interesse. 

Het is de tijd waarin zich de expertisecentra dementie ontwikkelen en zich gaan 

specialiseren in diverse dementie-gerelateerde thematieken waaronder jongdementie. 

Er ligt veel werk op de plank.

Samen met haar collega’s van Limburg en Kortrijk start een tocht om de beperkte kennis 

die er is rond het thema te bundelen. 



De prehistorie

Van niets naar …

▪ Op 21 oktober 2007 verschijnt het eerste boek 

▪ VTM nieuws: 
Georges Claes getuigt



Georges Claes: ‘Er is niets’



‘Er is niets’

2008

▪ Ontstaan van informele werkgroep jongdementie 
(start in Tongeren)

▪ Beleidsvoorbereidend werk – initiatiefnemers 
ondersteunen

▪ Alzheimercentrum Maastricht en NeedYd
betrokken!



Vaststellingen Vlaanderen

Ruimte tot verbetering: geboorte van het 10-puntenplan



Pioniers

▪ Eeklo heeft plannen

▪ Tongeren denkt aan doelgroepspecifieke werking

▪ … (onuitgesproken)



2010: eerste dementieplan

Jongdementie staat expliciet vermeld



Vlaams Parlement - 23 februari 2010 





Er bloeit stilaan wat …

▪ Lotgenotencontact (ALV)

▪ Praatcafé jongdementie (Leuven): van 2002 met 
Annemie Janssens

− Andere thema’s

▪ Transmurale zorg: fitness, spinning, dans, badminton, 
zwemmen, wandelen, …

− Regina Coeli - Rozemarijn, Brugge – integraal zorgtraject

− De Korenbloem, Kortrijk 

− De Wingerd, Leuven

− Eeklo, De Koraal







Hogeschool Vives primeur opleiding jongdementie i 

2013 – Limburg volgt in 2015



Regelgeving DVC en WZC (2015)

Regelgeving gewijzigd  

DVC: specialisering



Dagverzorgingscentra



Nieuw boek – nieuwe website

www.jongdementie.info in 2014

http://www.jongdementie.info/


2015



Resolutie jongdementie Vlaams Parlement

Goedkeuring op 28/02/2018 





Menos – Riemst – Tongeren – Velm - …

Ook in Limburg inhaalbeweging gestart



De toekomst van de werkgroep

Wie? Wat drijft hen?

- Financiële aspecten

- VAPH en persoonsvolgende financiering

- Lerende gemeenschap

- Specifieke aandacht voor FTD en sociale aspecten dementie op jonge leeftijd!

- Ondersteunen nieuwe initiatieven 

- Out of the box denken

- Nieuwe inzichten

- Zorginnovatie en hulpmiddelen

Binnen 10 jaar …


