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14.000 – 17.000



Oorzaken

• Grote variatie in onderliggende oorzaken

• Ziekte van Alzheimer ongeveer in 50% onderliggende oorzaak

• 80% neurodegeneratief bij mensen < 65 jaar, ca 8% FTD  en vasculair slechts 6% 
(Kvello et al., 2019)

• Onder de 45 jaar 31% neurodegeneratief, vooral andere oorzaken (auto immuun, 
metabool etc.) (Kelly et al., 2008)

• Autopsie NACC database VS: neuropathologie Alzheimer en FTD vergelijkbare 
aantallen bij mensen < 50 jaar



4,4 jaar



9 jaar



17,4 jaar



Mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten 
voorzien van die dingen die zij nodig hebben om zo goed als 

mogelijk te kunnen leven met dementie en zich voor te 
bereiden op wat komen gaat



Dat impliceert een aantal voorwaarden:

• Dat er een tijdige en juiste diagnose is

• Dat we weten wat de ondersteuningsbehoeften zijn

• Dat we ook weten hoe we op een passende manier in 
die behoeften kunnen voorzien

• Dat mensen toegang hebben tot passende zorg en 
ondersteuning en daar ook terecht komen

• Dat zorgprofessionals zijn toegerust om dit te kunnen 
bieden

• Dat het totaal aan zorg en ondersteuning optimaal is 
georganiseerd



––– www.kcdementieopjongeleeftijd.nl –––

• 40 zorgaanbieders

• Samenwerking kennispartners 
en doelgroep

• Landelijke leergemeenschap

• Gezinsgerichte benadering

• Specialistisch zorgaanbod
• Casemanagement JMD
• Dagbehandeling
• Respijtzorg
• Wonen met intensieve zorg

• Passende zorg na diagnose 
beschikbaar en toegankelijk.



Ontwikkeling doelgroepnetwerk

DEC

REC

✓ Hooggespecialiseerd competentieprofiel

✓ Landelijke functie

✓ Zeer beperkt aantal DEC’s (afhankelijk van volume 

doelgroep)

✓ Minimaal aantal cliënten (~40)

✓ Landelijk adviseren en ondersteunen binnen de keten

✓ Last resort functie 

✓ Landelijke consultatie 

✓ Uitgebreide onderzoeksinfrastructuur

✓ Opleidingsplekken voor de kerndisciplines 

✓ Hooggespecialiseerd competentieprofiel

✓ Geografische spreiding expertisecentra

✓ Beperkt aantal REC’s (afhankelijk van volume én 

geografische spreiding doelgroep)

✓ Minimaal aantal cliënten 

✓ Regionale ondersteuning/samenwerking ketenpartners

Ook een REC kan een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van 

onderzoek; maar dit is geen harde eis. Het KC voert hierover de 

regie



 Vragen vanuit de doelgroep en het veld

 Richting voor wetenschappelijk onderzoek
in de komende jaren

 Dementie op jonge leeftijd een van de 
doorsnijdende thema’s in de Dementie
Strategie 2021 – 2030

 Apart werkpakket in nieuwe
onderzoeksprogramma Dementie

Wetenschapsagenda



Wetenschapsagenda
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Oorsprong en beloop neuro-
degeneratieve aandoeningen

Werkingsmechanismen en 
ziektemodellen

Diagnostiek, prognose en 
definiëring

Behandeling en preventie

Gezondheidszorg en maat-
schappelijke ondersteuning



Acht pilaren

Alzheimer Scotland, 2012

• Programmatische zorg op basis 
van deze pilaren

• Focus op versterken 
samenwerking binnen de eigen 
regio

• Ketenzorg van diagnose tot en 
met de laatste levensfase



Casemanagement

• Van diagnose tot in het 
verpleeghuis

• Naast het gezin

• Advance care planning

• Coördinatie, psychosociale 
ondersteuning en praktische hulp



Interventies

• Ondersteuningsgroepen

• Respijtzorg

• (Her)vinden van balans in de 
zorgsituatie



E-Health: Partner in Balans
Gebaseerd op succesvolle interventie 
voor oudere partners (Boots et al., 
JMIR 2018)

Specifiek ontwikkelde varianten:

• Partners en andere gezinsleden van 
jonge mensen met dementie.

• Familieleden van mensen met 
frontotemporale dementie.

––– www.partnerinbalans.nl –––



Kijken naar mogelijkheden

• Re-integratie werk: WerkDem project

• Spankracht

• Vergeten Talent



Vergeten Talent

• Deelnemen in de maatschappij

• Weer van betekenis kunnen zijn 

• Focus op kwaliteiten en wat nog 
wel kan 

• Talentmakelaar gaat samen met 
kandidaat op zoek

––– www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementietuin/vergetentalent/ –––

http://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementietuin/vergetentalent/


Behandeling 

• Behandeling symptomen

• Achteruitgang voorkomen

• Verbeteren omgaan met

• Kwaliteit van leven

• Ontremd gedrag: Focussen



Opleidingen zorgprofessionals
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