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Het UNICITY-project heeft als doel de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ te vertalen naar een regio-
specifiek zorgprogramma en dit te implementeren in drie pilotregio’s in Nederland. Ook worden in dit project twee 

scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte 
wordt in dit project een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden, zoals 

kinderen en broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van 
kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie.  

 
Contact:  Sanneke Bolder (Projectleider)  De Waalboog 
        06 – 20 89 07 83 
        S.Bolder@waalboog.nl 
  

Stand van zaken in de regio Nijmegen 
Het einde van het jaar is een mooi moment  om u een update 
te geven over de ontwikkelingen rondom het regionale 
zorgprogramma voor dementie op jonge leeftijd. De kerngroep 
is hard aan het werk om het regionale zorgprogramma te 
maken. De focus ligt op het verbinden van de keten, het 
verbeteren van de signalering en het diagnostische traject. 
Daarnaast zal de kerngroep een advies geven over het 
minimaal aantal zorgtrajectbegeleiders die speciaal voor deze 
doelgroep opgeleid en aangesteld worden. Ook wordt 
onderzocht of het mogelijk is een vorm van respijtzorg in deze 
regio specifiek voor deze doelgroep te realiseren. 
 

Herkennen van signalen en een tijdige diagnose 
Via de nieuwsbrief van de huisartsen in Nijmegen is de folder 
voor “ huisartsen en verwijzers” aangeboden met informatie 
over het signaleren van dementie op jonge leeftijd. Het in de 
nabije toekomst aanstellen van meerdere 
zorgtrajectbegeleiders gespecialiseerd in dementie op jonge 
leeftijd geeft kansen om huisartsen en andere verwijzers in de 
regio te ondersteunen bij het herkennen en serieus nemen van 
de signalen van partners. Uit ervaringsverhalen blijkt nog maar 
al te vaak dat deze pas na jaren adequaat worden opgepakt, 
waardoor veel onnodig leed ontstaat.  
De geheugenpoli’s van de twee ziekenhuizen in Nijmegen zijn 
druk bezig hun procedures op elkaar af te stemmen om ook op 
die manier tijdswinst te boeken bij het stellen van een tijdige 
diagnose. 
Ook wordt onderzocht hoe arbo-artsen in de regio en 
psychologen in de eerste lijn te benaderen om ook hen te 
ondersteunen in het herkennen van signalen die duiden op 
dementie op jonge leeftijd. 
Bent u nieuwsgierig naar de folder voor huisartsen en andere 
verwijzers dan kunt u deze via 
https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/wp-
content/uploads/2018/06/folder-dementiezorg-jonge-mensen-
met-dementie-algemeen.pdf  
 

Verbinden keten 
 

 

Verbinden keten 
Het verbinden van de keten is een belangrijke voorwaarde om 
samenwerking tot stand te brengen. Samenwerking leidt tot 
een beter zichtbaar aanbod. Door deel te nemen aan 
netwerkbijeenkomsten en het verhaal van de doelgroep hierin 
steeds opnieuw voor het voetlicht te brengen worden deze 
verbindingen opgebouwd. Daarnaast wordt er samen met het 
dementieplatform van Netwerk 100  en DementieNet gezocht 
naar vormen van voorlichting en kennismaking met de 
doelgroep. Dit zijn o.a. een casusbespreking en een masterclass 
die het komend jaar voor professionals uit de eerste lijn wordt 
georganiseerd. 
 

Regioscan  
In maart van dit jaar is er onder steakholders een regioscan 
uitgezet om in beeld te brengen wat de stand van zaken ten 
aanzien van het zorgaanbod in de regio was. Deze wordt in 
februari/ maart 2019 herhaald om de voortgang van het 
project te monitoren.  
 
Rest mij nog om u namens de regionale kerngroep een 
voorspoedig 2019 te wensen en samen verder te bouwen aan 
goede ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun 
naasten. 
 

 

 
Werkstuk gemaakt op de Boog (dagbehandeling voor jonge mensen 
met dementie 
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