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Stichting kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd: Thema Driehoek cliënt, professional en 

mantelzorger  

 

Totaal 22 leden. Zorgsoorten: Intramurale verpleeghuiszorg, dagbehandeling, casemanagement. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: n.v.t 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

Stichting kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen 

aan het thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger. Binnen de driehoek is vanuit 

verschillende subthema’s gewerkt. 

De verbeterplannen van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit thema zijn allen gericht op de 

omgang tussen cliënt, professional en mantelzorger. De deelnemende zorgaanbieders zoeken naar 

mogelijkheden, instrumenten en werkwijzen om beter aan te sluiten op de behoeften en leefwereld 

van cliënten en hun familie. Daarbij wordt op verschillende relaties binnen die driehoek accenten 

gelegd en vanuit verschillende subthema’s gewerkt. Hiermee is op allerlei manieren invulling 

gegeven aan subthema’s als eigen regie (van cliënt en/of professional), cliënt ervaringen, geluk en 

zingeving, vitaliteit van bewoners, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en 

zorgplannen.  

 

Stichting kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd is een vreemde eend in het programma 

Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Het is een kenniscentrum die verschillende 

zorgaanbieders1 als leden heeft. Doel van het kenniscentrum is: ondersteuning en verbetering van 

kwaliteit van zorg en leven van de jonge mens met dementie en zijn sociaal systeem. In het 

Waardigheid en trots-traject is gewerkt aan het (mede) realiseren van vijf doelstellingen: 

- Vertaling en implementatie van de zorgstandaard in zorgprogramma’s in regionale ketens; 

- Behoud en (toereikende) financiering van casemanagement; 

- Behoud en (toereikende) financiering van dagbehandeling; 

- Het beter op de kaart zetten van jonge mensen met dementie, door middel van het 

vertellen van mooie en krachtige verhalen; 

- Het verwerven van een betere positie van het Kenniscentrum bij VWS en in het gehele 

krachtenveld. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

De inspanningen van Waardigheid en trots richten zich op het kenniscentrum zelf. Concrete effecten 

op cliënten en medewerkers zijn niet gemeten.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Interviews: Archipel interviewde partners van bewoners die op jonge leeftijd dementie 

kregen: interview Henny Neijland en interview Marjo Donders. De interviews hebben 

bijgedragen aan het beter op de kaart zetten van jonge mensen met dementie en de 

specifieke problematiek die hiermee gepaard gaat.  

- Blog Walter Verbaarschot: De vrouw van Walter Verbaarschot, Dini, kreeg in 2012 op relatief 

jonge leeftijd (nu 68) de diagnose Alzheimer. Hij schreef een blog over zijn ervaringen. De 

                                                 

1 Florence, Sensire, Bruggerbosch, Beweging 3.0, Thebe, Archipel, Laurens, De Wever, De Waalboog, Amsta, Interzorg, 

Marente, Zorgpartners Midden-Holland, Zorgboog, Groenhuysen, Zorggroep Oude en Nieuwe land, Vivent, SVRZ, Het Parkhuis, 

Argos Zorggroep, Topaz, Cordaan, Vivium, Noorderboog, Pieter van Foreest, Zorggroep Apeldoorn, Zonnehuisgroep 

Amstelland, De Zorggroep. 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/is-besef-gemis-kwijt-daar-blij-om/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/hoe-pijnlijk-en-moeilijk-situatie-ook-is-hier-is-goede-handen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/walter-verbaarschot-op-deze-afdeling-kan-ik-haar-met-een-gerust-hart-achterlaten/
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blog heeft bijgedragen aan het beter op de kaart zetten van jonge mensen met dementie en 

de specifieke problematiek die hiermee gepaard gaat. 

- Het kenniscentrum dementie op jonge leeftijd is met het project  ‘Verlichting en 

verbinding’  opgenomen in het Deltaplan Dementie/Dementiezorg voor elkaar (DVE) 

- Het kenniscentrum heeft een plek verworven bij het programma Langdurige Zorg van 

ZonMw. Er is door de start van het ZonMW traject UNICITY direct een 

samenwerkingsverband ontstaan tussen de alzheimercentra, Vilans en het Kenniscentrum 

Dementie op Jonge leeftijd. Dit vergroot de onderlinge uitwisseling in kennis en ook in de 

hiaten die er nog zijn in zorg voor deze doelgroep. 

- Kwalitatieve beschrijving van het product Dagbehandeling Jong Dementerenden.  

- Businesscase Dagbehandeling Jong Dementerenden: In de businesscase is de prijs per 

dagdeel Dagbehandeling berekend.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het Kenniscentrum heeft een plek verworven in het Deltaplan Dementie en het programma van 

ZonMw. Mede hierdoor wordt op dit moment in een drietal regio’s de zorgstandaard vertaald in 

regionale zorgprogramma’s en vervolgens geïmplementeerd. Voorts worden onderdelen van de 

zorgstandaard in projecten van DVE (Dementiezorg Voor Elkaar) geïmplementeerd. Hierbij zijn in 

midden Nederland vijf zorgaanbieders en één Alzheimercentrum betrokken en in Zuidwest 

Nederland negen zorgaanbieders en één Alzheimercentrum. De belangrijkste opgave is de regionale 

implementatie door te kunnen zetten en van daaruit te verbreden. 

Binnen de commissie Regelgeving en bekostiging en de landelijke Adviesraad is veel werk verzet 

voor het behoud en de financiering van dagbehandeling en casemanagement. De volledige 

financiering is echter nog niet veilig gesteld. Dat is een vervolgstap voor de toekomst.  

 

Tips & Tops 

- Betrek als kenniscentrum verschillende organisaties (zoals in dit geval DVE, ZonMw, Vilans, 

Alzheimercentra, etc.) om het kenniscentrum beter op de kaart zetten. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-kenniscentrum-dementie-op-jonge-

leeftijd/ 

https://kcdementieopjongeleeftijd.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorgstandaard-dementie-op-jonge-leeftijd/  

https://deltaplandementie.nl/nl/dementiezorg-voor-elkaar
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