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Beste vrienden van het 
Alzheimeronderzoekfonds 
Limburg, 

Na een aarzelend begin 
van de zomer, hebben de 
maanden juli en augustus ons 
toch datgene gebracht wat we 
van een zomer verwachten! 
Vindt u ook dat het leven 

meer ontspannen lijkt in de zomer? Of gunnen we onszelf meer 
vrije tijd om fijn te kunnen fietsen, wandelen of een terrasje te 
bezoeken? 

Er is een groep mensen voor wie dit niet of nauwelijks opgaat. 
Voor wie de zomer wellicht zwaarder is, omdat er minder 
ondersteuning is, minder back-up: de mantelzorgers. Zij zijn 
immers 24/7 in de weer of tenminste beschikbaar. Zéker in 
de zomerperiode waarin de kinderen op vakantie gaan, broers 
of zussen hun wekelijkse koffiemiddagje afzeggen en ook de 
buren niet altijd in de buurt zijn om ‘even op te passen’, terwijl 
de mantelzorger snel een boodschap doet. Mantelzorgers 
worden door de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel 
steeds belangrijker. Het is daarom dat wij binnen het 
Alzheimercentrum Limburg (ACL) niet alleen onderzoek doen 
naar hoe we de ziekte sneller en beter kunnen diagnosticeren, 
maar ook naar het welzijn van de mantelzorger. Hoe kunnen we 
de mantelzorger ondersteunen? Waar krijgt een mantelzorger 
mee te maken? Aan welke zorg heeft de patiënt behoefte?  
Dr. Marjolein de Vugt en drs. Joany Millenaar zijn betrokken bij 
de NeedYD2-studie, waarin zij de ziektefasen en zorgbehoeften 
van met name jonge mensen met dementie in kaart brengen. 
In deze nieuwsbrief leest u hier meer over en stelt onderzoeker 
Joany Millenaar zich aan u voor. 

Dat onderzoek naar zorgverbetering binnen heel Europa hoog 
op de agenda staat, blijkt ook uit het feit dat ons Europese 
ACTIFCare project subsidie ontvangt voor grootschalig 
onderzoek naar zorgverbetering voor patiënten met matige 
tot ernstige dementie. Dr. Marjolein de Vugt en ik gaan dit 
project, waarin acht Europese landen vertegenwoordigd zijn, 
coördineren. 

“Aantal mensen met dementie daalt” kopten diverse kranten 
medio juli naar aanleiding van in het vooraanstaande medische 
tijdschrift ´The Lancet´verschenen onderzoeksresultaten. 
Helaas is er van een daling nog geen sprake. De onderzoekers 
signaleren wél dat de stijging iets minder snel gaat dan 
verwacht. En dat is op zich natuurlijk wel goed nieuws! 

De verklaring van de verbeterde vooruitzichten moet gezocht 
worden in de toename van gezonde levensstijl: minder roken, 
meer bewegen. De sterke boodschap van beide studies is dat 
investeren in een verdere toename van die gezonde levensstijl 
helpt, ook bij het terugdringen van dementie! Komende jaren 
zullen wij een module gaan ontwikkelen waarmee we mensen 
een persoonlijk advies geven om de kans op dementie zoveel 
mogelijk te reduceren (het Europese In-MINDD onderzoek).

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. In de week 
rondom deze dag worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo 
wordt er op 21 september op het Stationsplein in Roermond 
een mooie Zumba® Fitness-actie georganiseerd. Komt u 
kijken? Of beter nog: doet u mee? Een ander mooi initiatief dat 
zich rondom Wereld Alzheimer Dag afspeelt is ‘Dementie en 
dan?’. Een bijzonder project dat mbo- en hbo-leerlingen die een 
opleiding in de zorg volgen, tijdens een speciaal lesprogramma 
informeert over de ziekte. Meer over deze acties leest u in deze 
nieuwsbrief. 

Overigens organiseren wij ook een mooi project voor 
basisschoolleerlingen. Dit project vindt het Jeugdjournaal 
zo interessant dat er binnenkort opnames worden gemaakt 
bij een van de deelnemende basisscholen. Leerlingen van de 
basisschool Anne Frank in Maastricht worden gevolgd bij hun 
wekelijkse bezoekje aan dementiepatiënten in het naburige 
verpleeghuis La Valence! Een heel waardevol project, dat niet 
alleen taboedoorbrekend is, maar waar de kinderen bovendien 
leren wat actief burgerschap is!

Rest mij nog om u uit te nodigen voor onze benefietavond 
Bids&Bites op donderdag 7 november. Het belooft een hele 
mooie avond te worden. De mensen die hiervoor gaan zorgen, 
stellen zich kort aan u voor in deze nieuwsbrief. Kunnen 
wij op uw aanwezigheid rekenen? Want uw bijdrage blijft zo 
belangrijk! 

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Frans Verhey 

Wetenswaardig
Voor de generaties Van nu en morgenNIEUWS
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iK Kan Jou niet missen

Tijdens onze vele fietstochtjes, als Jan en ik ergens zaten uit 
te rusten, wreef hij over zijn hoofd en soms, wanneer hij de 
juiste woorden kon vinden zei hij: “Jan is Jan niet meer”. Dàt 
ging mij dan door merg en been. Want ja, het klopte wat hij 
zei. Jan was ziek. En je kon, nee, mocht hem niet vertellen dat 
hij ooit beter zou worden. Of dat het wel over zou gaan. Het 
zou alleen nog maar erger worden. O, wat deed het me pijn 
Jan zo te zien lijden. Arme Jan. Die onmacht! En ik leed mee… 
Mijn troostende arm om zijn schouder, een knuffel, mijn aai 
over zijn bolletje brachten bij Jan dan weer rust en we fietsten 
verder...

In de beginfase was het thuis allemaal nog goed door mij te 
hanteren. Maar na een tijd begon dit drastisch te veranderen. 
Het werd steeds moeilijker voor Jan om bijvoorbeeld een boek 
te lezen, eens eventjes in z’n eentje TV te kijken. Alléén met 
dingen bezig te zijn, dat werd steeds zwaarder voor hem. 

Jan is altijd voor een heel groot deel afhankelijk van mij 
geweest. Ik was zijn grote steun en toeverlaat en dat ben ik 
altijd met al mijn liefde voor hem geweest. Ik ben dankbaar 
dat ik dit heb mogen en kunnen doen. Jan gaf op zijn manier 
heel veel liefde aan mij. Maar doordat Jan steeds minder 
zelfstandig kon handelen en meer moest inleveren, werd zijn 
afhankelijkheid steeds groter. 

Dat gaf mij een beklemmend gevoel, ik zat gevangen in m’n 
eigen huis. Jan volgde mij op de voet. Wanneer ik naar het 
toilet moest, wilde Jan dat die deur open bleef staan, zodat 
hij me kon zien. Hij stond altijd naast me of achter me. Wilde 
me geen seconde uit het oog verliezen. Jan kon er niets aan 
doen. Toch ging zijn ‘claimend’ gedrag mij irriteren. Er ont-
stonden fricties. Jan begreep mij niet als ik hem probeerde 
uit te leggen dat ik heus bij hem bleef. Gelukkig begreep ik 
Jan wel. Het was de schuld van onze ‘metgezel’ dementie. 
 
Via internet ben ik op zoek gegaan naar een bezigheid voor 
Jan. Jan was een buitenmens, dus zocht ik naar een opvang 
voor hem in de buitenlucht. Een zorgboerderij gelegen in 
een plaatsje vlakbij onze woonplaats, dat leek me wel wat. 
Buitenlucht, veel ruimte, dieren en activiteiten onder begelei-
ding. 

Het was allemaal erg wennen voor Jan. Meestal gaf hij aan er 
niet zo graag heen te willen. Want hij wist dat hij me dan een 
paar uur zou moeten missen. Wanneer hij me zag als ik hem 
kwam ophalen bij de zorgboerderij stond hij letterlijk te dan-
sen als een kind. Zó blij was hij dan! Momenten van enorme 
blijdschap… Momenten van groot verdriet… Dan was het voor 
ons weer de hoogste tijd om samen afleiding te zoeken. Een 
wandeling of fietstochtje deed ons goed. En ondanks de altijd 
aanwezige ‘metgezel’ kenden wij samen ook vele plezierige 
momenten! 

Astrid

Volgende keer: de weg naar en opname in het verpleeghuis.

Astrid Seuren-Bömer vertelt hoe de ziekte van haar man Jan 
hun leven heeft veranderd. En hoe ze er samen het beste van 
proberen te maken.
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bewegen is goed Voor het brein

Let’s shaKe it for dementia!

Kom op zaterdag 21 september 2013, Wereld Alzheimer 
Dag om 14.00 uur “shaken” op het stationsplein in  
roermond! Twee jonge onderzoekers van het ACL  
organiseren in samenwerking met de Riagg Roermond,  
Hulp bij Dementie, het MUMC+, Universiteit Maastricht 
en het Alzheimeronderzoekfonds Limburg een Zumba® 
Fitness evenement, onder begeleiding van professionele 
Zumba-instructeurs. 

Het doel van dit evenement is niet alleen om het taboe 
rondom de ziekte te doorbreken en geld in te zamelen, 
maar ook om een eerbetoon te brengen aan mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. In het bijzonder aan Jan 
Seuren (zijn echtgenote Astrid schrijft een column in deze 
nieuwsbrief).

Via een sponsorformulier kunt u uw familie en vrienden 
vragen om uw deelname te sponsoren. Natuurlijk mag u 
ook gewoon komen kijken en laten zien dat ook ú staat voor 
het goede doel. Er is in ieder geval genoeg te doen op het 
Stationsplein! 

U kunt zich aanmelden via facebook. Gewoon langskomen 
mag natuurlijk ook.

http://www.alzheimercentrumlimburg.nl/tinimce_files/Sponsorformulier_deelnemers.pdf
https://www.facebook.com/events/418211168291777/
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“Ik ben 24 jaar, geboren en getogen in Maastricht. De studie 
Psychologie en met name de biologische kant, leek me zo 
interessant dat ik in 2006 in Maastricht met deze studie ben 
begonnen. In het derde jaar van mijn bachelor heb ik een 
half jaar in Parijs gestudeerd, hierdoor heb ik wat vertraging 
opgelopen omdat de universiteit in Parijs besloot een aantal 
maanden te staken, maar dat was niet zo erg want ik heb me 
geweldig vermaakt.  
 
Na mijn bachelor ben ik aan de tweejarige researchmaster 
Neuropsychologie begonnen, een master die specifiek 
gericht is op het doen van onderzoek. Tijdens mijn master 
heb ik een gecombineerde stage gelopen bij de Geheugenpoli 
van het Maastricht UMC+ en de universiteit. Ik vond het 
zo leuk om in de kliniek te werken, dat ik ook tijdens mijn 
onderzoeksstage patiënten ben blijven zien naast het 
schrijven van mijn scriptie. Deze onderzoeksstage ging over 
de NeedYD-studie. Ik werd begeleid door dr. Deliane van 
Vliet en dr. Marjolein de Vugt. Ik was blij om te horen dat ik 
na mijn stage verder met het onderzoek mocht gaan als PhD 
student. Dit werk doe ik nu sinds vorig jaar december. Als 
onderzoeker geef je ook onderwijs aan bachelorstudenten, 
iets wat me goed bevalt. Verder doe ik ook veel cursussen, 
zoals statistiek en schrijven. Naast werken hou ik ervan om 
naar concerten en festivals gaan, andere steden te bezoeken, 
naar exposities te gaan, te sporten (al moet ik zeggen dat 
ik daar nu soms een beetje te lui voor ben) en vooral om te 
reizen. Maar ik vind het ook heerlijk om films te kijken.” 

Wat zijn je toekomstplannen? 
“Ik vond mijn stage bij de Geheugenpoli heel interessant.  
Nu, tijdens mijn onderzoek heb ik helaas veel minder contact 
met patiënten wat ik erg jammer vind. Daarom is het mijn 
doel om ooit onderzoek en het werken in de kliniek te com-
bineren.”  
 
Wat maakt iemand tot een goed onderzoeker? 
“Je moet altijd meer willen weten en alles tot in de puntjes 
willen uitzoeken. Je kunt niet zomaar iets opschrijven, je 
moet op zoek naar referenties en naar andere literatuur. En 
altijd bijblijven: wat zijn andere onderzoekers aan het doen? 
Je moet jezelf blijven uitdagen om steeds weer verder te 
kijken! En je moet van onderzoek houden, anders kun je er 
beter niet aan beginnen. Je moet van schrijven houden en 
het ook leuk vinden om gegevens te analyseren.” 

dementie en dan?
Documentairemaker Ireen van Ditshuyzen heeft, gedurende 
een jaar, vier mensen met de ziekte van Alzheimer gevolgd. 
Haar documentaire die een beeld geeft van het verloop van 
de ziekte, wordt uitgezonden tijdens de landelijke campag-
neweek voor Alzheimer van 20 t/m 29 september. 

Samen met Alzheimer Nederland heeft het Alzheimer 
Centrum Limburg (ACL) besloten om tijdens deze campag-
neweek gastlessen te gaan geven over dementie binnen de 
hbo- en mbo-opleidingen van de zorgsector. De ervaring 
leert namelijk dat deze leerlingen te weinig van dementie 
afweten. Gedurende drie uur zullen een senior-onderzoeker 
van het ACL, een vrijwilliger van Alzheimer Nederland, een 
casemanager van Hulp bij Dementie én een ervaringsdes-
kundige vertellen over symptomen van de verschillende 
soorten dementie en over hoe je moet omgaan met demen-
tiepatiënten. Soms worden de lessen gegeven aan leerlingen 
die nog aan een stage moeten beginnen, soms voor een 
groep derdejaars die al een stage achter de rug hebben. 
Stukjes van de documentaire van Ireen van Ditshuyzen wor-
den gebruikt als lesmateriaal. 

De les zal worden afgesloten met het oefenen voor een 
flashmob, die op een later moment zal worden uitgevoerd 
met alle leerlingen die aan de lessen hebben deelgenomen. 
Met deze flashmob, die verspreid zal worden via social 
media, willen we met name bij de jongeren meer aandacht 
vragen voor dementie! 

Kijk op www.dementieendan.nl voor meer informatie over 
de documentaire van Ireen van Ditshuyzen.

In het Maastricht UMC+ werken veel mensen die 
op de een of andere manier betrokken zijn bij 
alzheimeronderzoek. Deze keer stellen we aan u  
voor drs. Joany Millenaar, PhD/onderzoeker.

drs. Joany miLLenaar

Komt u ook naar Bids&Bites op 7 november 2013? 
Dit benefietdiner met dienstenveiling wordt  
georganiseerd ten bate van het Alzheimeronderzoek-
fonds Limburg. Aan de oevers van de Maas bent u 
vanaf 18.00 uur van harte welkom in Café Ipanema, 
het museumcafé van het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht. Het belooft een hele mooie avond te  
worden!

lees verder...
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7 noVember 2013: 
bids&bites 

http://www.dementieendan.nl
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Joffrey Lenssen, bedrijfsleider van 
Ipanema, stelt alles in het werk 
om er een fantastische avond 
van te maken. Hij vertelt waarom 
Ipanema haar medewerking ver-
leent en wat de gasten allemaal 
kunnen verwachten. “Toen wij 
werden benaderd werd het doel 
van de avond zo goed beschre-
ven, dat wij vrij snel overstag 
zijn gegaan en hebben besloten 
Ipanema gratis ter beschikking te 
stellen. Dat betekent geen huur 
en geen schoonmaakkosten voor 
de organisatie! En wij bemensen 
de bar. Een vriend van mij werkt 

als neurowetenschapper en doet ook onderzoek naar de 
ziekte van Alzheimer, dus ik weet dat de fondsen goed 
terechtkomen. Bovendien las ik in de brochure van het 
Alzheimer Centrum Limburg (ACL), dat men niet alleen 
wetenschappelijk onderzoek doet naar de ziekte zelf, maar 
dat er ook onderzoeken plaatsvinden ter ondersteuning 
van mantelzorgers. Voor de zieke zelf is het natuurlijk het 
zwaarst, maar voor de mensen die er kortbij staan en voor 
de dementiepatiënt moeten zorgen is het ook heel zwaar. 
Je kunt wel zeggen ‘het wordt me teveel’, maar je kunt niet 
weglopen… Ik wist eigenlijk meteen wie ik voor de catering 
wilde benaderen. Ria Joosten, de meest markante horeca-
ondernemer van Nederland. Ik hoopte dat zij het een mooi 
initiatief zou vinden!” En dat bleek inderdaad zo te zijn, 
want Ria Joosten Catering & Evenementen uit Neer zal er-
voor zorgen dat de avond op culinair gebied een bijzondere 
avond wordt! Voor de benefietavond, zo vertelt Ria Joosten, 
heeft zij een speciaal walking diner samengesteld. “Ik 
serveer een menu dat beduidend meer kost dan de bezoe-
kers ervoor betalen! Verder sta ik er voor garant dat er 
topmedewerkers tijdens deze avond aanwezig zullen zijn 
én breng ik iets culinairs in voor de veiling. De reden dat ik 
een bijdrage wil leveren aan deze avond, is dat ik heb ge-
lezen over de Alzheimercafé’s en ben gaan uitzoeken wie 
deze bijeenkomsten organiseert. Zo heb ik kennis gemaakt 
met het ACL. Onderzoek is zó belangrijk! Ik hoop dat onze 
aanwezigheid bijdraagt aan een fantastische avond en een 
mooie opbrengst!”

Voordat de gasten aan het walking diner beginnen, worden 
zij welkom geheten met een heerlijke welkomstcocktail. 
Deze cocktail wordt geserveerd door Pieter van Veldhoven 
van ´Shake and Serve .́ “Ik bied de gasten op 7 november een 
‘Pimm’s Punch’ aan. Een heerlijke mix van onder andere 
gin, ginger ale, komkommer, sinaasappel, citroen en  
limoen. Deze cocktail, die zal worden geserveerd op een 
heel originele wijze, is een cocktail die zowel door dames  
als heren wordt gewaardeerd! Ik verleen graag mijn mede-
werking aan deze avond. 

Alzheimer is eigenlijk een ware sluipmoordenaar. Je ziet 
niks aan de buitenkant! En het is niet alleen voor de pati-
ent zelf een vreselijke ziekte, voor de partner en directe 
familie is het heel pijnlijk om het ziekteverloop te moeten 
aanschouwen en meemaken.” Peeze verzorgt de koffie 
tijdens Bids&Bites, een heuse barista zal ervoor zorgen 
dat gasten kunnen genieten van een straffe ristretto of 
heerlijke cappuccino! 

Ook het Bonnefantenmuseum levert een prachtige bij-
drage. Astrid Bonnier, coördinator publiekszaken van het  
Bonnefantenmuseum licht toe waarom het Bonnefan-
tenmuseum voor deze avond (geluids)techniek en de 
beroemde museum toren van Aldo Rossi ter beschikking 
stelt: “Wij leveren graag een bijdrage! Enerzijds omdat we 
inhoudelijk een link zien. Het museum wil middels de beel-
dende kunst een bijdrage leveren aan het verhogen van de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun man-
telzorgers. Op dit moment is onze conservator educatie 
samen met de Universiteit Maastricht aan het onderzoeken 
hoe en op welke manier we speciale programma’s kunnen 
ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantel-
zorgers. Anderzijds maken wij het grote publiek graag 
bekend met de ruimtes waarover wij beschikken en dat wij 
deze graag ter beschikking stellen aan non-profit organi-
saties met eenzelfde ideële instelling, zoals bijvoorbeeld 
het Alzheimeronderzoekfonds Limburg.”

In de zaal van de museumtoren kunnen gasten onder be-
geleiding van bevlogen veilingmeester Paul ’t Lam bieden 
op allerlei diensten en mooie objecten. Denk hierbij aan 
een golfclinic, een huiskamer opera concert, een lunch 
met Maria van der Hoeven in Parijs met aansluitend een 
rondleiding door het IEA (International Energy Agency), 
wijnproeven in Meursault of een mediatraining. Voor ieders 
interesse en ieders portemonnee wordt er iets aangebo-
den.

U kunt al kaarten bestellen door een e-mail te sturen naar 
b.adriaanse@hfl.nl. Wees er tijdig bij, het aantal plaatsen is 
beperkt. De kaarten voor deze spectaculaire, culinaire en 
muzikale avond uit kosten 85 euro.

Kijk ook op onze facebookpagina > klik hier
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Limburg Helpt. Geef om Alzheimer!

https://www.facebook.com/pages/Alzheimer-Onderzoeksfonds-Limburg/346524852144822?ref=hl#!/events/526519980754994/


de needyd2-studie 
De meeste mensen zien dementie als een ouderdomsziekte. Maar 
dat is niet altijd zo. Er zijn ook mensen die dementie krijgen voor hun 
65ste. Hoewel er in de gezondheidszorg toenemend aandacht voor deze 
doelgroep bestaat, zijn de meeste zorgvoorzieningen overwegend gericht 
op ouderen en voorzien deze niet of nauwelijks in de behoeften van jong 
dementerenden en hun families. 
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ContaCtgeVens
Alzheimeronderzoekfonds Limburg
Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht
T: + 31 (0)43 407 7365
I: www.hfl.nl
E: info@hfl.nl

aan dit nummer werKten mee
Prof. dr. Frans Verhey, Mevr. Seuren
Drs. Joany Millenaar, Iris Partouns
Joyce Larue, Ellen van de Ven en
Flore Joskin 
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CoLofon
De nieuwsbrief is een uitgave van het  
Alzheimeronderzoekfonds Limburg.

heeft u vragen over het alzheimeronderzoekfonds 
Limburg? neem dan contact op met flore Joskin en 
brechtje adriaanse via onderstaand telefoonnummer.

Kennis nodig voor ontwikkeling zorgaanbod
Specifieke kennis over behoeftes van jong dementerenden ontbreekt 
grotendeels, maar is essentieel voor de ontwikkeling van een doelmatig 
zorgaanbod. Daarom is in 2007 de NeedYD-studie gestart (Needs in Young 
onset Dementia): onderzoekers hebben 215 jonge mensen met dementie 
én hun familieleden een aantal jaren gevolgd. De jongste deelnemer had al 
voor haar 38e de eerste symptomen. 

in kaart brengen (zorg)behoeften jonge dementiepatiënten
Het doel van het onderzoek is om het functioneren en de (zorg)behoeften 
van jonge dementiepatiënten en hun gezinsleden in kaart te brengen. Dit 
is belangrijk om mensen in de thuissituatie zo goed mogelijk te kunnen 
ondersteunen, zodat de opname in een zorginstelling uitgesteld of zelfs 
voorkomen kan worden. 

de belangrijkste onderzoeksvragen zijn: 
1.  Wat zijn de zorgbehoeften van mensen met dementie op jonge 

leeftijd en hun gezinsleden gedurende de verschillende fasen van de 
dementie? 

2.  In welke mate wordt aan deze zorgbehoeften voldaan en welke factoren 
zijn hierop van invloed? 

3.  Welk probleemgedrag komt voor, wat is het beloop hiervan, en wat zijn 
mogelijke risicofactoren?

De patiënten die aan het onderzoek hebben deelgenomen zijn afkomstig 
van diverse Geheugenpoliklinieken, waaronder de Geheugenpolikliniek van 
het Maastricht UMC+ en ambulante GGZ instellingen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de drie Alzheimercentra in 
Nijmegen, Amsterdam en Maastricht en zorggroep Florence in Den Haag.

Voorlopige resultaten needyd-studie
Dr. Deliane van Vliet en dr. Christian Bakker hebben beiden hun 
proefschrift geschreven aan de hand van de reeds verzamelde gegevens. 
Deze proefschriften hebben zeer belangrijke informatie opgeleverd, over 
onder andere de impact van de lange en moeizame periode voordat de 
juiste diagnose gesteld werd, de aanwezigheid van gedragsproblemen, het 
gebruik van formele en informele zorg, duur tot opname en de specifieke 
problemen waarmee mantelzorgers en jonge mensen met dementie 
geconfronteerd worden gedurende het zorgtraject. 

Op basis van de door de NeedYD-studie verkregen gegevens zijn een aantal 
projecten opgestart om de nieuwe informatie in de praktijk toe te passen. 
Zo is er een folder ontwikkeld voor huis- en bedrijfsartsen over vroege 
signalering van dementie op jonge leeftijd. Deze zorgprofessionals worden 
namelijk vaak geconsulteerd tijdens de fase waarin de eerste symptomen 
zich openbaren. De folder informeert over de eerste symptomen, zorgt voor 
een betere herkenning en mogelijk snellere en juiste diagnose. 

Op de website www.jong-dement.nl is een keuzewijzer geplaatst met een 
overzicht van de beschikbare zorgmogelijkheden voor de regio Limburg. 
Hiermee wil het Alzheimer Centrum Limburg (ACL) de mensen die te 
maken hebben met dementie op jonge leeftijd op de hoogte stellen van het 
volledige beschikbare zorgaanbod in de regio; bij elke fase van de ziekte 
wordt een passende zorgmogelijkheid aangeboden. 

Vervolg needyd-studie
Een paar maanden geleden is er een vervolg van 
de NeedYD-studie gestart: de NeedYD2-studie. 
Naast het gebruik van de reeds bestaande 
gegevens, die de afgelopen jaren verzameld 
zijn, wil het onderzoeksteam van NeedYD2 de 
deelnemers 6 jaar na aanvang van de studie nog 
een keer bezoeken en in kaart brengen welke 
problemen en behoeften zij ervaren in de latere 
fases van de ziekte. De onderzoekers zullen met 
name de partners en kinderen bevragen. Deze 
informatie is belangrijk voor de ontwikkeling 
van gepaste ondersteuning en zorg, zodat een 
persoon met dementie op jonge leeftijd én zijn 
of haar gezin zo lang mogelijk een zo goed 
mogelijke kwaliteit van leven kunnen behouden. 

http://www.jong-dement.nl

