
 
 

  

Gent 

FAMILIEGROEP JONGDEMENTIE 

 

Mensen met jongdementie komen vaak oog in 

oog te staan met heel wat onzekerheden. Zo is 

het pad naar een diagnose soms heel hobbelig. 

 

Naast de vloedgolf van emoties moet je ook 

praktische zaken regelen. In elke fase van 

dementie komen er nieuwe vragen en 

gevoelens. 

 

In de Familiegroep Jongdementie komen 

mantelzorgers en familieleden samen om 

informatie, ervaringen en steun met elkaar te 

delen. Je zorgen delen met lotgenoten? Dat 

kan bijzonder veel deugd doen! De nadruk ligt 

niet op het vormende, maar op de uitwisseling 

van ervaringen en tips. 

 

Van harte welkom! 

 

“In de Familiegroep Jongdementie vond ik  

eindelijk mensen die me écht begrepen.” 

 

GRATIS LUISTER- EN INFOLIJN 

 

Nood aan info of een luisterend oor?  

Bel dan naar onze gratis luister- & infolijn  

0800 15 225. Dat kan elke dag!  

Een team van (ervarings)deskundigen zit klaar 

om naar jouw vragen en verhaal te luisteren.  

 

Ook via mail kan je je vraag stellen:  

hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be. 

Alzheimer Liga Vlaanderen is hét 

aanspreekpunt voor mensen met dementie, 

hun mantelzorgers en iedereen die geraakt 

wordt door dementie. 

 

We geven jou een stem en pleiten voor een 

maatschappij waarin iedereen recht heeft op 

zijn eigen plek en jongdementie bespreekbaar 

is. Met oog voor wat er wél kan, zorg op maat 

en een kwaliteitsvol leven. Zonder taboe! 

 

Help ons helpen! Word voor € 15 lid van onze 

Liga en maak zo dementie mee draagbaar. 

Alle giften vanaf 40 euro per jaar (lidgeld 15 

euro niet inbegrepen) geven recht op een 

fiscaal attest.  

 

Dank je wel voor je steun! 

Familiegroep Jongdementie 

PROGRAMMA 2023 

Van en voor mantelzorgers &  
familieleden van personen  

met jongdementie 

 



 
 

PROGRAMMA 

 

31 januari 2023 
Kantelmomenten in de zorg. 
 
 
28 maart 2023 
Juridische aspecten, wat kan en mag? 
 
 
30 mei 2023 
Partner of verzorger? Intimiteit en 
seksualiteitsbeleving – Annelien Van 
Gansbeke – ECD Paradox 
 
 
19 september 2023  
Communicatie met mensen met 
dementie: een zoektocht naar de beste 
manier. 
 
 
21 november 2023 
Medische aspecten rond dementie – 
Prof. M. Vandenbulcke- UZ Leuven 
 
 
 
 

AANBOD VOOR JONGE MENSEN MET 

DEMENTIE 

 

Voor jonge mensen met dementie die 
willen meekomen, bekijken we wat 
mogelijk is.  
Gelieve hiervoor vooraf contact op te 
nemen. 
 
 
 
NOG VRAGEN? 

 

Wil je graag deelnemen, maar heb je nog 

een aantal vragen? We zoeken graag 

samen met jou naar een oplossing.  

 

Heb je thema’s die je graag naar voor wil 
schuiven in 2024? Laat het ons weten! 
 

 

Want je staat er niet alleen voor! 

         
 
 
 

                    
 

VOLG JE ONS AL?  

FAMILIEGROEP JONGDEMENTIE GENT 

 
 
 
 

PRAKTISCH 

 

LOCATIE:  

DVC De Blaisant – Molenaarsstraat 34 -  

9000 Gent van 19u30 tot 21u30. 

 

Parkeren kan voor het gebouw. Als je 

wagen niet in LEZ- zone mag, parkeer je 

best in de parking van AZ Sint Lucas. 

 

CONTACTPERSOON:   

Veerle De Bou 

 

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA: 

Jongdementiegent 

@alzheimerligavlaanderen.be 

 

Deelname is gratis.  

Aansluiten kan op elk moment. We maken 

vooraf graag kennis met jou. Zo kunnen we 

samen kijken hoe we jou best kunnen 

ondersteunen. 

i.s.m.   


