
 

 

 

 

Missie 

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd  

staat voor het bevorderen van de kwaliteit van 

leven van jonge mensen met dementie en hun 

naasten, door samen met zorgprofessionals actief 

te werken  aan een excellent zorg- en 

ondersteuningsaanbod. 

Visie 
Jonge mensen met dementie verdienen de erkenning dat hun zorg- en 

ondersteuningsbehoeften afwijken van die van oudere mensen met dementie. In ons 

toekomstbeeld is dit het geval, en wordt er aan hun specifieke behoeften gehoor gegeven 

middels een passend aanbod van ondersteuning en zorg voor deze doelgroep en hun 

naasten. Op deze manier voelen jonge mensen met dementie en hun naasten zich gehoord, 

gewaardeerd en begrepen door de samenleving, en is hun kwaliteit van leven erdoor 

toegenomen. 

Aanpak en inhoudelijke strategie 

Vertegenwoordigers vanuit de aangesloten organisaties vormen samen de Adviesraad (AR). 

Tweemaandelijks komt de AR bij elkaar voor de uitwisseling van recente ontwikkelingen, 

lastige vraagstukken, kennis en expertise. Deze leergemeenschap is van grote waarde voor 

de ontwikkeling van betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun 

naasten. Want hier ontstaat het overzicht van bestaande voorzieningen en het inzicht in hoe 

deze het beste in te richten. Door de bespreking van lastige vraagstukken ontstaat er ook 

inzicht in wat beter kan. Dit inzicht vormt de basis voor onze activiteiten. Deze activiteiten 

vinden veelal plaats in groepsverband; binnen commissies en werkgroepen, zowel op 

landelijk als regionaal niveau. 

 

De activiteiten zijn gericht op vijf themagebieden. 

Een voorbeeld van een activiteit binnen het thema 

Kwaliteitsontwikkeling is dat het PREZO-keurmerk 

Dementie op jonge leeftijd is ontwikkeld.1 Binnen het 

thema Deskundigheidsbevordering is het bijdragen aan 

scholingsaanbod een belangrijk onderdeel. Binnen 

Kennisontwikkeling wordt de koppeling tussen 

wetenschappelijk onderzoek en de praktijk gemaakt. 

 

 
1 https://perspekt.nu/keurmerken/prezo-dementie-op-jonge-leeftijd 
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Aangesloten organisaties 

 

 
 

Organisatiestructuur

 

Website en contact 
Voor informatief: www.KCdementieopjongeleeftijd.nl.  

Voor contact: info@KCdementieopjongeleeftijd.nl.  
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