
GRATIS ONLINE KENNIS ZORG CAFÉ  
WORKSHOP door Camar en Viviane 

Dementie bij jonge mensen 

Bij de diagnose dementie op jonge leeftijd komt veel kijken. Niet alleen verandert het toekomstbeeld, maar mensen met de-
mentie op jonge leeftijd staan vaak volop in het (werk)leven en rijden auto. Daarnaast moeten er over complexe zaken, zoals 
het opstellen van een levenstestament of een eventuele euthanasiewens, gedacht worden. Hoe kun je een persoon met de-
mentie op jonge leeftijd en zijn naasten hierin het beste begeleiden?  
We gaan dieper in op het onderzoek ‘Levensvragen bij mensen met beginnende dementie en MCI’. Wat versta je onder levens-
vragen, welke begeleiding biedt het UMC Alzheimercentrum en wat zijn de eerste resultaten van het onderzoek.   
 

Op 8 november is Camar Bohnen te gast in het Kennis Zorg Café. Camar is sinds 2019 werkzaam in het Alzheimercentrum Am-
sterdam. Haar werk bestaat uit het spreken van de naasten/mantelzorgers, het geven van adviezen en voorlichting en het in-
ventariseren van de zorgvraag; om de juiste en passende zorg op te starten in de thuissituatie. Ook doet zij, samen met een 
geestelijk verzorger, onderzoek naar levensvragen bij mensen met beginnende dementie en MCI.  

 
Op 17 november verzorgt Vivianne Teeuwen de workshop. Zij is sinds 2017 verbonden aan Amsterdam UMC Alzheimercen-

trum, expertisecentrum voor jonge mensen met dementie. Ook volgt ze op dit moment de oplei-
ding Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Tijdens haar werkzaamheden spreekt ze de mantelzor-
gers, geeft voorlichting, ondersteunt patiënten en hun mantelzorgers, inventariseert de zorgvraag 
en start de passende zorg op in de eigen regio. Daarnaast is ze betrokken bij het organiseren en 
geven van de supportgroepen vanuit het Alzheimercentrum voor varianten van de ziekte van 
Alzheimer, dementie met Lewy Body en fronto-temporale dementie. Ze zet zich in om meer aan-
dacht te krijgen voor de jonge kinderen van een ouder met dementie op jonge leeftijd.  

Personen met dementie op jonge leeftijd kunnen hun ouderrol niet goed meer vervullen. De gezon-
de, meestal nog werkende partner, probeert naast de mantelzorg het gezin financieel overeind te 
houden. Deze niet-zieke ouder is vaak niet in staat om daarnaast ook nog in de specifieke be-
hoeften van de thuis wonende kinderen te voorzien. De jonge kinderen krijgen verantwoordelijkhe-
den die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Dit kan de ontwikkeling van een kind nadelig 
beïnvloeden.  Hoe kun je als professionals dit systeem begeleiden en waar moet je op letten.  

Programma online  
19:00  Online ontvangst  
19:15  Zeepkist “een kijkje in KAG” 
19:30  Workshop  
21:00  Napraten  

King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, orga-
niseert  in verschillende regio’s Kennis Zorg Café’s. Maak op deze avonden kennis 
met de organisatie en met collega-zorgverleners. Heb jij plannen om in de zorg te 
gaan werken of ben je op zoek naar een inspirerende zorgorganisatie? Wij maken 
graag kennis met jou.  
 
Iedereen die geïnteresseerd heeft in het onderwerp is van harte welkom! 

DATA EN AANMELDEN  

 
 

  

Aanmelden via 035-2050950 of yrna.vroegindeweij@kingarthurgroep.nl 

Voor medewerkers via AFAS Evenementen  

8 november 2021 

 via TEAMS 

van 19.15—21.00 uur 

17 november 2021 

 via TEAMS 

van 19.15—21.00 uur 


