
 

 

Overzicht aanbod in regio Nijmegen voor jonge mensen met dementie 

 

KENNIS EN INFORMATIE 

 

 
 
 

 
KENNISCENTRUM DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD 

 

Het kenniscentrum is een netwerk van organisaties die zich bezig houdt met de 
zorg voor en ondersteuning van jonge mensen met dementie. 

DOEL  Het verbeteren van kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie en 
hun naaste omgeving, het vragen van aandacht voor de problematiek en het 
stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. 

AANBOD Kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, 
Informatie, voorlichting & advies  

INFO & CONTACT Website:  www.kcdementieopjongeleeftijd.nl  
 

 
 
 

 
ALZHEIMER NEDERLAND 

 

Alzheimer Nederland  is een stichting die op een laagdrempelige manier 
informatie geeft over dementie en landelijke, regionale en speciaal voor jonge 
mensen met dementie activiteiten organiseert.   

DOEL  Het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun 
omgeving en het financieren van wetenschappelijk onderwijs ten behoeve van 
het voorkomen of genezen van dementie.  

AANBOD Onderzoek, informatie en advies, ondersteuning en activiteiten voor mensen 
met dementie en hun omgeving 

INFO & CONTACT Website:  https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie  
Website:  https://dementie.nl/dementie-op-jonge-leeftijd  
 

Alzheimer telefoon: 0800-5088 
 

Alzheimer café, trefpunten en theehuizen : https://alzheimer-nederland.nl  
 

 
 

 

 
ALZHEIMER NEDERLAND/REGIO NIJMEGEN 

 

Alzheimer Nederland/regio Nijmegen geeft op een laagdrempelige manier 
informatie over dementie en organiseert voor jonge mensen met dementie 
specifieke activiteiten in regio Nijmegen.  

DOEL  Het verbeteren van de levenskwaliteit van (jonge) mensen met dementie en 
hun naasten door het organiseren van een laagdrempelige 
informatievoorziening en activiteiten. 

AANBOD Onderzoek, informatie en advies, ondersteuning en activiteiten voor mensen 
met dementie en hun omgeving 

INFO & CONTACT Website:  https://alzheimer-nederland.nl/regios  
 

E-mail:  nijmegen@alzheimer-nederland.nl  
 

Telefoon: 06-21446033 

 

http://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/jongdementie
https://dementie.nl/dementie-op-jonge-leeftijd
https://alzheimer-nederland.nl/
https://alzheimer-nederland.nl/regios
mailto:nijmegen@alzheimer-nederland.nl


 

 

 

 

 
 
 

 
100 NETWERK 

 

100 is een welzijns- en zorgnetwerk van professionele organisaties in welzijn, 
zorg en onderwijs. 

DOEL  Het ontwikkelen van nieuwe producten die bijdragen aan het welzijn van 
mensen met dementie in samenwerking met de doelgroep ouderen en jonge 
mensen met dementie 

AANBOD Product en kennis ontwikkeling op het gebied van kwaliteit van leven voor 
jonge mensen met dementie en mantelzorgers en zorgtrajectbegeleiding 

INFORMATIE Website:  https://www.netwerk100.nl  
 

E-mail:  netwerk100@netwerk100.nl  
 

Telefoon: 024-366 50 17  
 

Zorgtrajectbegeleiding: 024-890 39 08 
 

 
 
 

 
UKON 

 
Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een 
samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en 
15 zorgorganisaties.  

DOEL  Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de 
kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en jonge mensen met 
dementie, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een 
beschermde woonvorm. 

AANBOD De UKON heeft voor jonge mensen met dementie en hun naasten het zogeheten 
SPANkracht-pakket ontwikkeld. Dit is een praktisch hulpmiddel voor jonge 
thuiswonende mensen met dementie, om samen met hun naaste en/of een 
zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen. De afkorting SPANkracht 
staat voor een Sociale, Plezierige, Actieve en Nuttige daginvulling op basis van 
eigen kracht.  

INFORMATIE Website:  https://ukonnetwerk.nl  
 

E-mail:  ukon.elg@radboudumc.nl  
 

Telefoon:  024- 366 82 44  

 

ZIEKTEDIAGNOSTIEK 

 

 
 
 

 
CWZ POLIKLINIEK NEUROLOGIE/GEHEUGENPOLI 

 

De polikliniek onderzoekt mensen met geheugenklachten. 
DOEL  Diagnostiek 
INFO & CONTACT Website:  https://www.cwz.nl/patient/polikliniekenteams/geheugenpoli/  

Telefoon:  024- 365 82 10 

https://www.netwerk100.nl/
mailto:netwerk100@netwerk100.nl
https://ukonnetwerk.nl/
mailto:ukon.elg@radboudumc.nl
https://www.cwz.nl/patient/polikliniekenteams/geheugenpoli/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9ovnF8tvhAhVNKFAKHfAEDVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kalorama.nl/over-kalorama&psig=AOvVaw0bvxPFHtM-k2AGwr0QIAE6&ust=1555754290333556


 

 

 

 

 

 
 

 
RADBOUD UMC GEHEUGENPOLI NEUROLOGIE 

 

De polikliniek onderzoekt mensen met geheugenklachten. 

DOEL  Diagnostiek 
INFO & CONTACT Website: http://radboudalzheimercentrum.nl/patientenzorg/diagnostiek  

Telefoon:  024-366 50 50 

 

ZORGDIAGNOSTIEK 

 

 
 
 

 
100 NETWERK 

 

100 is een welzijns- en zorgnetwerk van professionele organisaties in welzijn, 
zorg en onderwijs. 

DOEL  De zorgtrajectbegeleider is een vaste contactpersoon die met raad en daad kan 
helpen en langdurig betrokken is. Een zorgtrajectbegeleider kan ingeschakeld 
worden bij een vermoeden van dementie of als de diagnose dementie is 
gesteld. Deze persoon kent het dementieproces (wat staat mensen te 
wachten), kent de weg (welke hulp is mogelijk), regelt snel en gemakkelijk wat 
er nodig is.  

AANBOD Zorgtrajectbegeleiding 

INFO & CONTACT Website: https://www.netwerk100.nl 
 

E-mail:  aanmeldingen.ztb.nijmegen@propersona.nl  
 

Telefoon : 024-890 39 08 
 

BEHANDELING, BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN BESCHERMD WONEN 

 

 
 
 

 

ODENSEHUIS 
 

Een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en speciaal ook voor 
jonge mensen met dementie en hun naasten.  

DOEL  Het ondersteunen van mensen met dementie om zo lang mogelijk te 
participeren in de samenleving door het aanbieden van passende activiteiten, 
adequate informatie en ontspanning.  

AANBOD Informatie, advies, activiteiten, ontmoeting, lotgenotencontact, respijtzorg 
overdag 

INFO & CONTACT Odensehuis Animi Vevere 
Herenstraat 16 
6602 BB Wijchen 
 

Website:  www.animivivere.nl  
 

E-mail: odensehuis@animivivere.nl  
 

Telefoon:  024-679 3967 

http://radboudalzheimercentrum.nl/patientenzorg/diagnostiek
https://www.netwerk100.nl/
mailto:aanmeldingen.ztb.nijmegen@propersona.nl
http://www.animivivere.nl/
mailto:odensehuis@animivivere.nl


 

 

 

 

 

 
 
 

 
EXPERTTEAM DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD 

 

Een gespecialiseerd team die aan sluit bij complexe zorgvragen en behoeften 
van de doelgroep en dit vertaalt naar deskundigheidbevordering van 
professionals en zorgvernieuwing. 

DOEL  Vernieuwen en monitoren van zorg aan doelgroep jonge mensen met 
dementie 

AANBOD Consultatie, deskundigheidsbevordering 
INFO & CONTACT Website:  https://www.waalboog.nl 

 
Telefoon:  024-322 82 64  
(voorzitter expertteam:  Drs. Elly Prins) 

 

 
 
 

 
DAGBEHANDELING DE BOOG 

 

Een dagbehandeling voor mensen jonger dan 65 jaar aan wie een zinvolle 
dagbesteding  geboden wordt in combinatie met specialistische zorg vanuit 
een multidisciplinaire benadering. 

DOEL  Het zo veel mogelijk stimuleren om het niveau van functioneren zo lang 
mogelijk te behouden en het bieden van behandeling en begeleiding bij het 
omgaan met achteruitgang.  

AANBOD Specialistisch aanbod van behandeling en begeleiding; zinvolle dag invulling 
INFO & CONTACT Stichting De Waalboog, dagbehandeling De Boog 

Groesbeekseweg 327 
6523 PA Nijmegen 
 
Website:  https://www.waalboog.nl  
 

E-mail:  zorgbemiddeling@waalboog.nl  
 

Telefoon:  024-382 64 83 

 

 

 
 
 

 
BOSWEG 250 

 

Een kleinschalige woonvorm 

DOEL  Een vorm van beschermd wonen waarbij mensen jonger dan 65 met de 
diagnose dementie kunnen verblijven als het niet langer mogelijk is om thuis te 
wonen 

AANBOD Wonen, zorg en behandeling (langdurig wonen) en één plaats kortdurend 
verblijf) 

INFO & CONTACT Website:  https://www.waalboog.nl  
 
E-mail:  zorgbemiddeling@waalboog.nl  

https://www.waalboog.nl/
https://www.waalboog.nl/
mailto:zorgbemiddeling@waalboog.nl
https://www.waalboog.nl/
mailto:zorgbemiddeling@waalboog.nl


 

 

 
Telefoon:  024-382 64 83 

 


