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Visie jongdementie  
 

GZA Zorg en Wonen engageert zich om personen met jongdementie en hun omgeving bij 
te staan in de invulling van hun leeftijdsspecifieke behoeften. 

In ons streven naar totale zorg werken we samen structuren, activiteiten en vormen van 
participatie uit binnen een veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Persoonsgerichte 
begeleiding, maximale autonomie, waardigheid en aandacht voor sociale relaties vormen 
onze pijlers. We vertrekken vanuit generatiegebonden gewoonten wat betreft 
dagindeling, maaltijden en gebruik van digitale hulpmiddelen. Personen met 
jongdementie nemen deel aan (vrijetijd)activiteiten met hun partner, (klein)kinderen, 
familie en vrienden. Op deze manier continueert het gezinsleven en de huiselijkheid.  

We ondersteunen de persoon met jongdementie om zijn maatschappelijke rol op te 
nemen en bewaken het evenwicht tussen levenskwaliteit en veiligheid. Dit doen we 
onder de vorm van (aangepaste) huishoudelijke taken, (varianten op) beroepsactiviteiten 
en (haalbare) gezinsverantwoordelijkheden. 

GZA Zorg en Wonen zet in op maximale betrokkenheid en participatie van het netwerk 
rondom de persoon met jongdementie. We voorzien psycho-educatie, praktische 
ondersteuning en lotgenotencontact en bieden de kans mee zorg en ondersteuning te 
blijven geven aan de persoon met jongdementie.  Deze participatie vullen we in op maat 
en volgens de behoeften en mogelijkheden van iedere mantelzorger. 

Gezien de jonge leeftijd van de persoon met dementie staan we in het bijzonder stil bij 
thema’s zoals intimiteit- en seksualiteitsbeleving, financiële draagkracht en vroegtijdige 
zorgplanning. We erkennen dat deze thema’s voor de persoon met jongdementie en zijn 
omgeving niet alleen actueel, maar vaak ook complex zijn. Begeleiding en betrokkenheid 
van de persoon met jongdementie, zijn naasten en de betrokken zorgverleners zijn dan 
ook onontbeerlijk.  

Binnen GZA Zorg en Wonen bieden we naast permanente opvang ook dagopvang, 
ondersteuning en advies. Dankzij continue uitwisseling van ervaringen en inspirerende 
praktijken groeit onze expertise. We stimuleren medewerkers en vrijwilligers tot een 
belevingsgerichte begeleiding. We voorzien coaching via vorming, werkgroepen en 
intervisiemomenten. Door versterking van onze medewerkers ondersteunen we de 
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persoon met jongdementie en zijn omgeving maximaal en bouwen we een kwaliteitsvolle 
zorgrelatie op. Zowel in visie als in de dagelijkse samenwerking vormt de ervaren 
levenskwaliteit van alle betrokkenen immers onze grootste drijfveer. 

  


