Voorzieningen voor jonge mensen met dementie

Noord-Brabant
Archipel (Eindhoven e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Zorggroep Archipel
Karel de Grotelaan 415
5654 NN Eindhoven
T 040-2646464
E servicepunt@archipelzorggroep.nl
W www.archipelzorggroep.nl
Archipel is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Archipel beschikt over het PREZO Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Consultatie, zowel in de thuissituatie als intramuraal bij andere zorgaanbieders;
➢ Begeleiding en behandeling binnen gespecialiseerde dagbehandeling waar vele
zinvolle dagbestedingsactiviteiten geboden worden, waaronder arbeidsmatige
werkzaamheden, maar ook vele muzikale, culturele en (meer) beweegactiviteiten. De
activiteiten worden ook lokaal aangeboden in de wijk op een geschikte locatie;
➢ Locatie Landrijt in Eindhoven is een woonvorm voor mensen met dementie op jonge
leeftijd. Klinische opname op een gespecialiseerde verpleegafdeling, waarbinnen
zorg geleverd wordt in de voor de cliënt meest passende, kleinschalige,
therapeutische leefomgeving. Iedere cliënt heeft een eigen ruime kamer met sanitair
en maakt gebruik van de grote woonkeuken waar samen wordt gegeten.
➢ Zuid-Oost Brabant heeft een regionaal ambulant zorgprogramma waarin breed wordt
samengewerkt voor snelle diagnose, en goede behandeling en begeleiding in de
thuissituatie. Casemanagement staat hier centraal in. Archipel participeert hierin;
➢ Archipel participeert in wetenschappelijk onderzoek naar dementie op jonge leeftijd:
actuele onderwerpen op dit moment zijn het beloop van dementie op jonge leeftijd en
apathie. Archipel is aangesloten bij het UKON wat dit faciliteert.
➢ Actief in het Regionaal zorgprogramma Eindhoven en de Kempen.
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Thebe (West- en Midden-Brabant)
Contactgegevens en algemene informatie
Thebe
Liesboslaan 315
4838 EW Breda
T 0900-8122
W www.thebe.nl
Thebe is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Ondersteuning thuis met trajectbegeleider;
➢ Behandeling en wonen;
➢ Gespreksgroepen voor jonge mensen met dementie.

Groenhuysen (Roosendaal)
Contactgegevens en algemene informatie
Centraal Bureau
Bovendonk 29
4707 ZH Roosendaal
W www.groenhuysen.nl
Groenhuysen is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Groenhuysen beschikt over het PREZO Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Consultatie, zowel in de thuissituatie als intramuraal bij andere zorgaanbieders;
➢ Gespecialiseerd casemanagement voor jonge mensen met dementie en hun naasten
vanaf het moment van diagnose tot en met opname;
➢ Gespecialiseerde dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Met nadruk op
behoud van eigen regie van de klant en de individuele begeleiding van cliënt en het
cliëntsysteem, met als doel zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Vanuit de
dagbehandeling is begeleiding en behandeling mogelijk door in de problematiek van
dementie op jonge leeftijd opgeleide en gespecialiseerde zorgprofessionals.
➢ Kortdurend verblijf. Vanuit Heerma State wordt de mogelijkheid geboden voor een
logeeropname. Dat kan zijn om de behandeling beter vorm te geven, maar ook ter
ontlasting van de thuissituatie.
➢ Ondersteuningsgroepen voor partner en ondersteuningsgroep voor kinderen.
Daarnaast biedt het Expertisecentrum het E-Health programma Partner in Balans
aan, zowel de modules voor partners als de modules voor overige gezinsleden;
➢ Wonen met specialistische zorg. Heerma State biedt kleinschalige woongroepen voor
mensen wanneer thuis wonen niet meer gaat. Begeleiding en behandeling die
ingezet is in de periode voor opname kan ook na opname worden voortgezet door
zorgprofessionals die specifiek zijn opgeleid en over expertise beschikken om dit ook
goed vorm te geven.
➢ Groenhuysen heeft een nauwe samenwerking met het Radboudumc rondom
wetenschappelijk onderzoek naar dementie op jonge leeftijd en innovatie van zorg.
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Bijvoorbeeld rondom de zorg in de laatste levensfase, de behandeling van
probleemgedrag en organisatie van ketenzorg.
➢ Voor meer informatie kan men altijd contact opnemen met de trajectcoach via:
ketenzorgjd@groenhuysen.nl.

De Wever (Tilburg)
Contactgegevens en algemene informatie
De Wever
Dr. Deelenlaan 6
5042 AD Tilburg
T 0800-3393837
E info@dewever.nl
W www.dewever.nl
De Wever is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
De Wever beschikt over het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢
➢
➢
➢

Casemanagement Dementie op Jonge Leeftijd;
Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie;
Verpleegafdeling voor jonge mensen met dementie;
Info via jongemensenmetdementie@dewever.nl

Vivent (Den Bosch e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Vivent
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen
T 088-1637000
W www.vivent.nl/dementie
Vivent is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Vivent beschikt over het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢
➢
➢
➢
➢

Informatie en advies over vermoedens van dementie;
Informatie over de diagnose in overleg met de wijkverpleegkundige;
Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie;
Ondersteuning mantelzorgers;
Verpleeghuiszorg voor jonge mensen met dementie op locatie Mariaoord.
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Mijzo (Waalwijk e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Mijzo
Eikendonklaan 2
5143 NG Waalwijk
T 0416-671248
E informatie.en.advies@schakelring.nl
W www.mijzo.nl
Mijzo is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
•
•

•

Gespecialiseerd casemanagement voor mensen met dementie op jonge leeftijd.
Partuur, gespecialiseerde dagbehandeling voor mensen met dementie op jonge
leeftijd. Partuur is een dagbehandeling waar mensen met dementie op jonge leeftijd
terecht kunnen voor professionele behandeling en begeleiding en het ontmoeten van
andere mensen met dementie op jonge leeftijd. Er is veel aandacht en ruimte voor
individuele begeleiding en beweging. De aangeboden activiteiten worden afgestemd
op de interesses van de deelnemers.
Mijzo heeft op diverse locaties woonmogelijkheden voor mensen met dementie.

De Zorgboog (Bakel e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
De Zorgboog
Postbus 16
5760 AA Bakel
T 0900-8998636
W www.zorgboog.nl
De Zorgboog is aangesloten bij het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
Voorzieningen
➢ Twee kleinschalige woningen voor jonge mensen met dementie op de
woonzorglocatie Mariëngaarde, op de afdeling De Molendreef in Aarle-Rixtel.

Joris Zorg (Oirschot e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Zorgcentrum Sint Joris (hoofdvestiging)
Sint Jorisstraat 1
5688 AS Oirschot
T 0499 57 21 24
W www.joriszorg.nl
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Voorzieningen
➢ Woonzorgboerderij ‘D’n Bolle Akker’ in het plaatsje Vessem. Klein project voor jonge
mensen met dementie. Bekijk ook deze kennismakingsvideo.

Contour de Twern (Tilburg e.o.)
Contactgegevens en algemene informatie
Contour deTwern
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
T 013 - 549 86 46
W www.contourdetwern.nl
Voorzieningen
➢ Een buddy (vrijwilliger) komt op bezoek en trekt er samen met de persoon met
dementie op uit.

Alzheimer Nederland, afdelingen Noord-Brabant
Contactgegevens
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdelingen
Voorzieningen
➢ Wisselt. Voor actuele info, neem contact op met de afdelingen:
* Den Bosch
* Breda e.o.
* Land van Cuijk en Gennep
* Midden-Brabant
* Oss-Uden-Meierijstad
* West-Brabant
* Zuidoost-Brabant
* Regionaal zorgprogramma Eindhoven en de Kempen
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