UITNODIGING
Dementie op jonge leeftijd:
leven in het nu, denken aan later
symposium en boekvoorstelling
Dementie op jonge leeftijd treft naar schatting 9.000 tot 11.000 Belgen en 14.000 tot 17.000
Nederlanders. Dit heeft niet enkel een grote impact op deze personen zelf, de partner en zijn gezin,
maar ook collega's en werkgevers, de nog levende ouders, klasgenoten en vrienden van de kinderen,
professionals en vrijwilligers in de thuiszorg, psychologische zorg, ouderenzorg, ziekenhuizen,...
Al deze betrokkenen worden geconfronteerd met grote uitdagingen die de dementie met zich meebrengt.
Zij ervaren dementie op jonge leeftijd vaak als ingewikkeld en moeilijk, en anders dan dementie op
oudere leeftijd. Om hen te helpen om met deze uitdagingen om te gaan, reviseerden tal van experts uit
Nederland en België het boek ‘Dementie op jonge leeftijd’, van Annemie Janssens & Marjolein de Vugt.
Het volledig vernieuwde boek stellen we u voor op de dag van het symposium.
Op dit symposium delen we de recentste resultaten uit het steeds groeiende wetenschappelijk
onderzoek over dementie op jonge leeftijd.
Programma
09.30u Onthaal
10.00u Inleiding en voorstelling van het nieuwe boek Dementie op jonge leeftijd
(Jurn Verschraegen)
10.15u Experten aan het woord over dementie op jonge leeftijd: inzichten uit het nu en
plannen voor later
•
•
•
•

12.15u
13.05u
14.15u
14.30u
15.40u
16.00u

Dementie op jonge leeftijd door de bril van een arts-onderzoeker
(Mathieu Vandenbulcke)
De juiste zorg bij dementie op jonge leeftijd (Marjolein de Vugt)
Palliatieve zorg voor jonge mensen met dementie: anders dan voor
ouderen? (Raymond Koopmans)
Intermezzo’s: Paul leest voor uit eigen columns (Paul Goossens)

Lunch
Workshopreeks 1*
Pauze
Workshopreeks 2*
Plenaire afsluiter: ludieke quiz met dementievriendelijke hoofdprijs
Receptie en signeersessie met auteurs

* Keuze uit verschillende workshops
1. Liefde en een zinvol leven in tijden van jongdementie (Alexander en Charlotte
Naessens, Jurn Verschraegen en Katja Van Goethem)
2. Arbeid en dementie op jonge leeftijd (Freek Gilissen, Eef Konings en Marcel
Graauwmans)
3. Frontotemporale dementie: een dementie met vele gezichten (Ingrid Van Spittael,
Nele Huwels en Ellen Bertels)

4. Ondersteunen van levenskwaliteit tot aan het einde bij mensen met jongdementie
(Jo Lisaerde)
5. eHealth ondersteuning voor mantelzorgers bij dementie op jonge leeftijd (Kirsten
Peetoom en Maud Daemen)

Dit symposium bijwonen?

Nieuwe datum: 2 december 2021

Deelname kost 110 euro voor
professionals en 55 euro voor personen
met dementie op jonge leeftijd,
familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers.
Deze prijzen zijn inclusief catering en het
boek Dementie op jonge leeftijd ter waarde
van 25,99 euro.

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

> online inschrijven

De nieuwe editie van Dementie op jonge leeftijd is een
update van het basiswerk voor mensen met jongdementie,
familie en hulpverleners die op zoek zijn naar de meest
recente informatie.
De focus ligt op alle dimensies van dementie op jonge
leeftijd: van diagnose en ziektebeelden, over dagelijkse
gevolgen voor patiënten, gezin en familie, tot zorgplanning en
diensten voor ondersteuning.

Over de auteurs
Annemie Janssens is klinisch psychologe en consulente bij het Expertisecentrum
Dementie Vlaams-Brabant Memo. Zij heeft bijna 20 jaar ervaring met de begeleiding en
ondersteuning van jonge mensen met dementie, hun familie en hulpverleners. Vanaf 2015
stond ze mee aan de wieg van de Zorgcirkels Jongdementie, een nieuw, integraal en
versterkend zorgaanbod jongdementie. De laatste jaren legt ze zich ook toe op beleidswerk
over dementie op jonge leeftijd, wat onder meer leidde tot de nieuwe Vlaamse regelgeving
voor zorg en ondersteuning van personen met jongdementie in woonzorgcentra.
Marjolein de Vugt is hoogleraar psychosociale innovaties en mede-hoofd van het
Alzheimer Centrum Limburg (Universiteit Maastricht). Zij heeft ruime ervaring met
diagnostiek en ondersteuning bij dementie op jonge leeftijd als gezondheidszorgpsycholoog
op de geheugenpoli van het Maastricht UMC+. Zij leidt diverse wetenschappelijke studies
naar dementie op jonge leeftijd, zoals de studies ‘NeedYD’ (Needs in Young Onset
Dementia) en ‘PRECODE’ (Prevalence REcognition and Care pathways in young-Onset
DEmentia). Tevens heeft zij met haar team diverse Ehealth interventies ontwikkeld om
naasten van jonge mensen met dementie te ondersteunen.

