Voorzieningen voor jonge mensen met dementie

Noord-Holland
Amsta (Amsterdam)
Contactgegevens en algemene informatie
Amsta
Roetersstraat 2
1018 WC Amsterdam
T 020-5890050
E adviesenplaatsing@amsta.nl
W www.amsta.nl
Amsta is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Expertisecentrum voor jonge mensen met dementie;
➢ Kleinschalige woonvoorziening voor jonge mensen met dementie;
➢ Dagbesteding en -behandeling op De Jutterij.

Zonnehuisgroep Amstelland (Amstelveen e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Zonnehuisgroep Amstelland
Groenelaan 7, gebouw Beatrix 4e etage
1186 AA Amstelveen
T 0900-0401441
E info@zhga.nl
W www.zhga.nl
Zonnehuisgroep Amstelland is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge
Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Gespecialiseerde dagbesteding voor jonge mensen met dementie uit onder meer
Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn;
➢ Gespreksgroepen voor naasten van bezoekers van de dagbesteding:
* Kinderen die mantelzorger zijn
* Partners die mantelzorger zijn.
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Cordaan (Amsterdam)
Contactgegevens en algemene informatie
Cordaan
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
T 020-435 63 00
E info@cordaan.nl
W www.cordaan.nl
Cordaan is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Lees meer over de aansluiting van Cordaan bij het Kenniscentrum.

Vivium (Huizen e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Vivium
Gebouw Lumen
Botterstraat 51-55
1271 XL Huizen
T 035-6924924
E info@vivium.nl
W www.vivium.nl
Vivium is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Informatie over dementie op de website van Vivium.

Evean (Purmerend e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Hoofdkantoor Evean
Waterlandplein 5
1441 RP Purmerend
W www.evean.nl
Voorzieningen
➢ Dagbesteding de Waranda (plaats voor jonge mensen met dementie)
Eduard Douwes Dekker
Schoenerstraat 11
1034 XZ Amsterdam
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Geriant (Alkmaar e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Geriant Noord-Kennemerland Zuid
James Wattstraat 10A
1817 DC Alkmaar
T 072 – 5146666
W www.geriant.nl
Voorzieningen
➢ Gespreksgroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Dit heet JOIN en wordt
georganiseerd door Geriant en Alzheimer Nederland. De gespreksgroepen vinden
plaats in Heerhugowaard, een aantal keer per jaar.

Zorgbalans (Haarlem e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Zorgbalans
Leidsevaart 588, 3e etage
2014 HT Haarlem
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
T 023 – 8 918 918
W www.zorgbalans.nl
Voorzieningen
➢ Dagbesteding in 9 ontmoetingscentra. In de praktijk blijkt dat er in elk
ontmoetingscentrum jonge mensen met dementie deelnemer zijn in de reguliere
groepen. Dit heeft te maken met de visie van Zorgbalans dat we binnen de
ontmoetingscentra anders willen omgaan met kwetsbaarheid en vergeetachtigheid.
Het Ontmoetingscentrum is een dynamische plek in de wijk waar welbevinden voorop
staat. Waar kwetsbare deelnemers naar toe kunnen om zo langer en prettiger thuis te
blijven wonen. Waar we met elkaar (professionals, familie, vrijwilligers, stagiaires en
deelnemers) een vrolijke en actieve sfeer creëren. In de praktijk blijkt dat leeftijd niet
altijd leidend is in de keuze waar iemand zich thuis voelt. Twee speciale initiatieven
van de ontmoetingscentra:
* Een wekelijkse groep genaamd ‘Juttersgeluk’; bestemd voor actieve mensen die
goed kunnen lopen en die houden van buiten struinen en actief zijn, onder andere
jutten aan zee.
* Samen met mensen met (beginnende) dementie zoeken naar passend
vrijwilligerswerk. Het kan gaan om tuinonderhoud, koken, voorlezen, bijrijder taxibus,
decorbouw, bakken, etc. In een van de ontmoetingscentra is een repair café opgezet,
waar drie deelnemers van één van de centra hun talent om spullen te repareren
inzetten;
➢ Mantelzorgondersteuning in de ontmoetingscentra. Daarnaast organiseert elk
centrum twee keer per jaar een improvisatietraining voor mantelzorgers in het anders
omgaan met mensen met een haperend brein;
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➢ In Den Weeligenberg hebben we verschillende woonvormen (kleinschalig, veel of
weinig reuring, apart activiteitenprogramma of binnen de woongroep samen de dag
doorbrengen) specifiek bestemd voor jonge mensen met dementie.

Omring (Hoorn)
Contactgegevens en algemene informatie
Omring
Nieuwe Steen 36 (gebouw: ‘Het Baken’)
1625 HV Hoorn
T 0229 - 206 777
E service@omring.nl
W www.omring.nl
Voorzieningen
➢ Dagbehandelingsgroep voor jonge mensen met dementie (maandag t/m vrijdag) op
locatie De Hoge Hop in Hoorn.

Alzheimer Nederland, afdelingen Noord-Holland
Contactgegevens
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdelingen
Voorzieningen
➢ Wisselt Voor actuele info, neem contact op met de afdelingen:
* Amstelland en Meerlanden; (info: De projectgroep ‘jonge mensen met dementie’ wil
passende begeleiding en ondersteuning organiseren in de regio AmsterdamAmstelland-Meerlanden voor jonge mensen met dementie en hun naasten. De
projectgroep organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers en naasten van patiënten
met als doel het geven van informatie, het delen van ervaringen en het ontmoeten
van lotgenoten. Ook is er op het forum van Alzheimer Nederland een besloten forum
waarop men vragen kan stellen en verhalen kan plaatsen).
* Amsterdam
* Gooi e.o.
* Midden-Kennemerland
* Noord-Holland Noord
* Noord-Kennemerland
* West-Friesland
* Zaanstreek/Waterland
* Zuid-Kennemerland
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