
Dementie op jonge leeftijd
Hulpaanbod voor jonge mensen met dementie en 
familieleden

“Mijn partner is op jonge leeftijd getroffen door dementie; hoe ga ik 

hiermee om?”

“Mijn leven is totaal veranderd. Ik ben vergeetachtig en heb de ziekte 

van Alzheimer. Hoe zal de toekomst eruit zien?”

Pagina 1

“Een half jaar geleden werkte mijn man nog; nu moet ik hem bij veel 

dingen helpen.”

“Anderen begrijpen niet goed wat de impact van de dementie op  ons 

gezin is.”



Naar scha�  ng 270.000 mensen lijden in Nederland aan demen� e. 

Demen� e is een ziekte die vaak wordt geassocieerd met ouder worden, maar ook bij mensen onder de 65 

jaar komt demen� e voor. 

Er zijn ongeveer 10.000 jonge mensen met demen� e in Nederland.

Demen� e is een ingrijpende ziekte, zowel voor de persoon met demen� e als voor de naaste omgeving. Het 

brengt veel verdriet met zich mee.

Het is bekend dat veel mensen een zware taak hebben aan de verzorging  en dit moeilijk met anderen 

kunnen delen.

Bent u in uw naaste omgeving geconfronteerd met demen� e op rela� ef jonge lee� ijd bij uzelf,  partner of 

familielid en herkent u het bovenstaande? 

• Geriant biedt gelijk� jdig zowel hulp aan zowel de de persoon met demen� e als aan de naaste familie.

• Er wordt een gespreksgroep “omgaan met demen� e” voor jonge mensen met demen� e georganiseerd.

• Op hetzelfde � jds� p wordt voor partners en familieleden van jonge mensen met demen� e de cursus 

“omgaan met demen� e” gegeven.

 

Wat heeft de gespreksgroep u te bieden? 

Tijdens de gespreksgroep tre�  u lotgenoten, mensen die - net als u - op jongere lee� ijd zijn getroff en door 

demen� e. U raakt met elkaar in gesprek over de gevolgen van de ziekte en het verdriet wat dit met zich 

meebrengt. Bij de gesprekgroep zijn twee begeleiders aanwezig.  

De gesprekgroep komt wekelijks bij elkaar en duurt zeven weken.  

Wat heeft de cursus omgaan met dementie u te bieden?

De cursus is specifi ek bedoeld voor partners en familieleden van jonge mensen met demen� e.

U krijgt informa� e over de ziekte demen� e en adviezen hoe u met dit ingrijpende ziekteproces kunt 

omgaan.

Aandacht gaat uit naar het leren herkennen van stress en belas� ng bij uzelf en het vragen van hulp aan 

anderen. 

Tijdens de cursus raakt u in gesprek met andere familieleden die voor een jonge naaste met demen� e 

zorgen. U wisselt ervaringen met elkaar uit. Het delen van deze ervaringen met elkaar maakt dat u minder 

het gevoel hee�  er alleen voor te staan.
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Praktische zaken

• U kunt zich het hele jaar opgeven voor de cursus “Omgaan met demen� e” en de gespreksgroep.

• De cursus wordt meerdere keren per jaar gegeven. De cursus bestaat uit zeven wekelijkse 

bijeenkomsten van anderhalf uur. 

• Een groep bestaat uit ongeveer acht deelnemers en twee begeleiders.

• De cursus omgaan met demen� e en de gespreksgroep worden op dezelfde � jd op dezelfde loca� e 

gegeven.

• Voor aanvang van de cursus kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de begeleiders.

• Aan de cursus en gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

 

Inlichtingen en aanmelding 

Voor eventuele vragen over en opgave voor de cursus kunt u contact opnemen met de casemanager die de 

cliënt begeleidt.
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Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


