Voorzieningen voor jonge mensen met dementie

Gelderland
Voor een overzicht van voorzieningen voor jonge mensen met dementie in andere
provincies, kijk op: www.alzheimer-nederland.nl/voorzieningen.

De Waalboog (Nijmegen e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Stichting De Waalboog
Postadres: Postbus 31071
6503 CB Nijmegen
Telefoon: 024 - 322 8264
E-mail: info@waalboog.nl
De Waalboog is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
De Waalboog beschikt over het PREZO Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd uit 2013. In
2020 wordt het nieuw ontwikkelde keurmerk aangevraagd.
Voorzieningen
➢ Dagbehandeling de Boog
Biedt voor maximaal 15 cliënten per dag passende dagbehandeling. De
dagbehandeling sluit zoveel mogelijk aan bij persoonlijke wensen en begeleidings- en
behandelbehoeften. Er wordt gewerkt met sociotherapeutische leefmilieus.
➢ Woonomgeving Bosweg 250
Sinds 2013. Er wonen 36 mensen, verdeeld over vier woningen met elk een
verschillend sociotherapeutische leefmilieu. Iedere bewoner heeft z’n eigen ruime
woonstudio. Per negen woningen is er een gezamenlijke woonkamer en keuken.
➢ Ondersteuningsgroepen
Twee keer per jaar organiseren we ondersteuningsgroepen voor het netwerk van de
cliënt. Daarbij is het ook mogelijke een speciale kindergroep te organiseren. Een
psycholoog begeleidt samen met een medewerker van de dagbehandeling deze
groepen.
➢ Expertteam
De Waalboog heeft een expertteam dat voortdurend werkt aan kennisontwikkeling en
het verspreiden van deze kennis bij collega’s in het land. De beproefde methode
‘Focussen – een kwestie van sturen en volgen’ is door De Waalboog ontwikkeld voor
een effectieve benadering bij ontremd gedrag in het algemeen en cliënten met een
frontotemporale dementie in het bijzonder. Op dit gebied worden consulten en
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scholingen aangeboden.
➢ Specialistische zorgtrajectbegeleiding
De Waalboog beschikt over een specialistische zorgtrajectbegeleider voor jonge
mensen met dementie. Op termijn wordt dit uitgebreid naar drie
zorgtrajectbegeleiders.

Sensire (Varsseveld e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Sensire
Boterstraat 2
7051 DA Varsseveld
Sensire is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd;
➢ Dagbehandeling in Den Ooiman in Doetinchem;
➢ Specialistische woning voor jonge mensen met Dementie: Akkerland, ook in
Doetinchem.
Meer info over Sensire en Dementie op Jonge Leeftijd: https://sensire.nl/diensten/dementieop-jonge-leeftijd/. En een folder hierover: https://ucarecdn.com/d5da136e-6803-49e2-b909fcf1e8c40490/Brochure+Dementie+op+jonge+leeftijd.pdf.

Zorggroep Apeldoorn (Apeldoorn e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Zorggroep Apeldoorn en omstreken
Zr. Meyboomlaan 10
7334 DV Apeldoorn
www.zorggroepapeldoorn.nl
Zorggroep Apeldoorn is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Dagactiviteit via DemenTalent. Info: https://www.zorggroepapeldoorn.nl/zorg-enbehandeling/dagactiviteiten/dementalent.html;
➢ Afdeling Groenendaal, speciaal voor jonge mensen met dementie, in verpleeghuis
Randerode. Info: https://www.zorggroepapeldoorn.nl/zorg-en-behandeling/voorwie/voor-mensen-met-dementie-op-jonge-leeftijd.html. Plek voor twaalf mensen.

Odensehuis Animi Vivere (Wijchen)
Contactgegevens en algemene informatie
Herenstraat 16
6602 BB Wijchen
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024 – 6793967
www.animivivere.nl
odensehuis@animivivere.nl
Voorzieningen
➢ Inloophuis voor mensen met geheugenverlies of beginnende dementie en hun
naaste(n), specifiek ook voor jonge mensen. Daarnaast programma voor
hoogopgeleide mensen met dementie;
➢ Activiteiten o.a.: Maandelijks gespreksgroepen voor deelnemers, partners en
kinderen, sport en bewegen, creatief, muziek en theater;
➢ Inloopspreekuur voor mantelzorgers en mensen met cognitieve problemen
➢ Enkele keren per jaar symposia en andere bijeenkomsten.

Pleyade (Arnhem e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Postbus 4020
6803 EA Arnhem
026 - 751 7300
zorgbemiddeling@pleyade.nl
Voorzieningen
➢ Dagbesteding, met o.a. bokstraining;
➢ Op locatie Eldenstaete A zijn twee woningen waar jonge mensen met dementie
wonen;
➢ Binnenkort gaat Pleyade samen met bewoners, familie, begeleiders en andere
betrokken medewerkers en externe partijen bezig om een vraaggericht
activiteitenaanbod te ontwikkelen, waarin bewegingsactiviteiten, muziek, zingeving en
welzijn belangrijke speerpunten zijn;
➢ Daarnaast is er tegelijkertijd ook aandacht voor methodisch werken met jonge
mensen met dementie.

Vilente (Doorwerth e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Utrechtseweg 425
6865 CK Doorwerth
klantadviseur@vilente.nl
www.vilente.nl
Voorzieningen
➢ Dagbehandeling met speciale programma’s voor hoogopgeleide mensen en jonge
mensen met dementie op locatie Pieter Pauw in Wageningen.
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Alzheimer Nederland, afdelingen Gelderland
Contactgegevens
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdelingen
Voorzieningen
➢ Wisselt Voor actuele info, neem contact op met de afdelingen:
* Arnhem e.o.: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/arnhem-en-omstreken
* Nijmegen: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/nijmegen
* Noordwest-Veluwe: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordwest-veluwe
* Oost-Gelderland: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland
* Rivierenland: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/rivierenland
* Veluwe Vallei-Grebbe: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-valleigrebbe
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