
 

 

Masterclass jonge mensen met dementie 

6 juni 2019 | Pro Persona, Nijmegen 

 

Word je geconfronteerd met jonge mensen met dementie in je praktijk? 

Bij jonge mensen met dementie zie je vaak specifieke kenmerken. Iemand krijgt bijvoorbeeld moeite met het 

uitvoeren van bepaalde taken op het werk of thuis, of vertoont ontremd gedrag. Hoe kun je hier mee 

omgaan? Hoe kun je mantelzorgers daarbij ondersteunen? Welk zorgaanbod is voor deze groep mensen 

geschikt? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de masterclass over Dementie op Jonge Leeftijd. 

Wat leer je? 
Deze masterclass geeft je direct meer grip op de dementiezorg in jouw eigen dagelijkse praktijk. Tijdens een 
drietal (inter)actieve workshops krijg je handvatten aangereikt om op een juiste wijze te handelen bij deze 
vorm van dementie: 

 Kenmerken van jonge mensen met dementie 

 Omgaan met gedrag van jonge mensen met dementie 

 Specifiek zorgaanbod voor jonge mensen met dementie 
 

Informatie over de Masterclass 

Datum: 6 juni 2019 

Tijd: 13.00u – 16.00u 

Locatie: Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen  

Doelgroep: huisartsen, zorgtrajectbegeleiders/casemanagers/POH GGZ en andere geïnteresseerden 

Accreditatie: voor V&VN 

Kosten: 65 euro 

Aanmelding 

Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via www.dementienet.com.  

Meer informatie over het programma, de trainers en workshops vind je op de volgende pagina van deze 

uitnodiging.  

 

Voorbereidingscommissie 

Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet 

Marieke Perry, huisarts onderzoeker afdeling Geriatrie Radboudumc 

Joanna van den Bergh & Jules Kastelijns, projectassistenten DementieNet 

http://www.dementienet.com/


 

 

 

 

 

Wanneer  Donderdag 6 juni 2019 

Waar Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen, vergaderzaal 1 en 2 (te bereiken via Panovenlaan) 

Programma 
 

12.45 uur       Inloop en inschrijving met koffie, thee en een koek 
13.00 uur       Workshop 1 
13.45 uur       Pauze (fris) 
14.00 uur       Workshop 2 
14.45 uur       Pauze (koffie, thee, snack) 
15.00 uur       Workshop 3  
15.45 uur       Afsluiting 
 

Wat we 
behandelen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop 1 Kenmerken van jonge mensen met dementie  
In deze workshop komen de verschillende kenmerken van dementie op jonge leeftijd aan bod. 
Daarnaast worden de meest voorkomende dementiesyndromen uitgelegd, zoals Alzheimer dementie 
op jonge leeftijd, fronto-temporale dementie-, en vasculaire dementie. Consequenties voor gedrag, 
persoonlijkheid en spraak komen aan de orde. Ten slotte hebben jonge mensen met dementie andere 
behoeften dan ouderen, die we gaan bespreken.  
 
Workshop 2 Omgaan met gedrag van jonge mensen met dementie 
Omgaan met gedragsveranderingen bij jonge mensen met dementie wordt vaak als lastig ervaren. Met 
name ontremd gedrag zorgt voor de nodige problemen. In deze workshop leer je een nieuwe methode 
om met dit gedrag om te gaan. Aan de hand van casuïstiek, wordt geoefend met sturen en volgen 
oftewel empatisch directief benaderen. 
 
Workshop 3 Specifiek zorgaanbod voor jonge mensen met dementie 
De behoefte aan zorg en ondersteuning is bij jonge mensen met dementie anders dan bij oudere 
mensen met dementie. Zo is iemand in de beginfase nog heel vitaal en fit in vergelijking met een 
ouder iemand. Ook kunnen de interesses heel verschillend zijn. Het verloop van het ziekteproces gaat 
bij jonge mensen vaak sneller dan bij oudere mensen met dementie. Daarnaast is het aanbod voor hen 
en hun mantelzorgers beperkt en niet altijd even helder voor mensen die hier naar op zoek zijn.  
In deze workshop leer je welk aanbod specifiek voor deze doelgroep beschikbaar is. 
 

Trainers 
 

Elly Prins: GZ-psycholoog bij de Waalboog 
Jean Pierre van der Borgh: specialist ouderengeneeskunde bij de Waalboog  
Sanneke Bolder: projectleider Unicity, regio Nijmegen 
Loesan Peters: zorgtrajectbegeleider voor jonge mensen met dementie, Odensehuis Animi Vivere 

Accreditatie Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatiebureau Cluster 1 
(ABC1) voor 3 punten. U wordt verzocht uw BIG-nummer en/of V&VN nummer mee te nemen 

Kosten € 65,- per deelnemer 

Aanmelden Via de website: www.dementienet.com  

http://www.dementienet.com/

