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NeedYDstudie (Bakker,2013)

Jongdementie …
Wat nu?

Needs in young unset dementia
• 215 jonge mensen én hun mantelzorgers
• 2 jaar

Apathie
• grootste predictor voor een residentiële
opname
• Beste remedie: zinvolle dagbesteding

En wat met de mantelzorgers?
• drie kwart van de totale zorg voor jonge
mensen met dementie
• in de helft van de gevallen slechts één
mantelzorger beschikbaar
• Overbelasting = 2e grootste predictor
voor residentiële opname

Periode voor de diagnose

10 punten plan

OD: gemiddeld 2,8 jaar
JD: gemiddeld 4,4 jaar

• Zorg aan huis op maat
• Begeleiding en zorg in een aangepaste
zorgomgeving // respijtzorg

600 à 700 /jaar in België
• Voor de persoon met jongdementie en
zijn omgeving: begeleiding op maat
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Jongdementie …
Wat nu?

Het project wordt georganiseerd op initiatief van de Interministeriële conferentie volksgezondheid, geniet de
financiële steun van het RIZIV en is het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek..

Kyma [Gr.]: golf

KYMA

beweging, verandering,
eb en vloed, onrust en kalmte,
onvoorspelbaarheid en kracht

Kyma: voor wie?
o Mensen met dementie op jonge leeftijd
& hun mantelzorgers

o provincie Antwerpen
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Doel

3 pijlers

oJonge mensen met dementie zo lang
mogelijk (kwalitatief) thuis laten verblijven

1. Trajectbegeleiding
2. Het Jongdementiehuis

oDraagkracht (verhogen) & draaglast
(bewaken)mantelzorgers

3. Familiegroep Jongdementie

Aanmelding

Trajectbegeleiding

o E-mail van de cliënt, mantelzorger,
zorg- of hulpverlener
o Telefonisch contact
 Situatie bevragen
 (Beknopte ) toelichting project

Het traject
1ste huisbezoek

2de huisbezoek

oKennismaking

o afname vragenlijsten

oSituatie bevragen & screenen hulpvraag

• Betrokkene & MZ
• Huisarts = spilfiguur! (vergoeding)
• 6 maanden

• Profiel betrokkene/ aard problematiek/ complexe zorg
• Zorgnoden & hulpvragen
• Draagkracht & draaglast netwerk

o MDO > zorgenplan

oToelichting project
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… huisbezoek
o Zorgnoden & hulpvragen
• Vraag & behoeften van de cliënt & MZ afstemmen op het
aanbod

o Helikopterperspectief

Familiegroep
Jongdementie

• TB = verbindingsfiguur
• Netwerking

oVroegtijdige zorgplanning
oCyclus!
oGratis

ism Alzheimerliga Vlaanderen
patiënten- en
vrijwilligersorganisatie van, voor
en door familieleden en
mantelzorgers van personen met
(jong)dementie

oMaandelijks mantelzorgontmoetingen

• Behoeften aan lotgenotencontact
 Informatie
 Ervaringen
 Steun uitwisselen
 Zorg delen

• Familieleden & mantelzorgers
• Activiteiten

Website
www.kyma.be
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Contactgegevens

014 40 35 05
infojongdementie@gmail.com

Vragen?
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