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• Proefschrift:
Active Ageing and Quality of Life.

Community-dwelling older adults in deprived
neighbourhoods.

Uitwisselingsbijeenkomst NOEL Gezonde Wijken
Gezond met dementie
8 juni 2017, ‘t Hart in Ewijk

Opbouw presentatie

Jonge mensen met dementie
SPANkracht

• Mensen met dementie, waarbij symptomen beginnen voor 65 jaar.
•

In Nederland ongeveer 12.000 mensen

1.

Probleem van de diagnose

2.
3.

Levensfase gerelateerde problemen
Probleemgedrag

4.

Impact op het gezin en kineren

•

•

Jonge mensen met dementie
•
•

Specifieke problematiek
Onderzoek bij deze doelgroep

Zinvolle dagbesteding bij dementie:
SPANkracht
•
•
•

Gem. 4,5 jaar tot diagnose ipv 2,8 jaar

Met name bij FTD

Ontwikkeling
Ervaringen
Onderzoek

1

12-6-2017

Impact van dementie op jonge leeftijd

Impact van dementie op jonge leeftijd

Complexe problematiek

Verlies sociale rol en autonomie

• Hoge percentages onvervulde zorgbehoeften, waaronder zinvolle
dagbesteding (Bakker et al., 2014)

Verlies rollen
• Verlies van werk, ouderrol, veranderingen in de relatie

• Actieve rol in de samenleving
• Lichamelijke fitheid vaak goed
• Machteloosheid, frustatie

Sociaal contact
• Afname sociale contacten, onbegrip
Verlies van autonomie
• Verlies zelfstandigheid, vrijheid, rijbewijs

• Invloed op relatie met partner
• Grote impact op gezin en soms ook
(jonge) kinderen

Impact van dementie op jonge leeftijd
Verschillen met dementie op leeftijd
•
•
•
•
•

Meer sprake van erfelijkheid
Problemen met taal, afasie, met handelen, apraxie en
herkenning, agnosie zijn ernstiger
Grootste verschil zit in de levensfase bij het begin van
de ziekte.
Alzheimer, Vasculaire dementie, Fronto-temporale
dementie, Lewy body dementie
Meer ziektebesef

Gespecialiseerde zorg en
ondersteuning belangrijk
• Gespecialiseerd casemanagement
• Dagbehandeling of ontmoetingcentrum JD
• Intramurale zorgverlening voor JD
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Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd
Verbreding en verdieping kennis en expertise:
•

Bijdrage adequate diagnostiek

•

Informatie, voorlichting en advisering

•

Wetenschappelijk onderzoek

•

Verbinding wetenschap en praktijk

•

Bevorderen casemenagement, zorgketens en zorgvoorzieningen

Voor meer informatie zie:
http://www.kenniscentrumdementieopjongeleeftijd.nl

Wetenschappelijk onderzoek bij JD

Bij het Radboudumc Nijmegen en Maastricht University

•

Beyond I en Beyond II - studie
•
•

•

NeedYD – studie
•

•

Zorgbehoeften jonge mensen met dementie in Europa.

SPANkracht
•

Hoe kwaliteit van leven verbeteren bij
thuiswonende jonge mensen met dementie?

Palliatieve zorg voor jonge mensen met dementie.

RHAPSODY
•

•

Functioneren en zorgbehoefte van jonge mensen met dementie

Care4Youngdem
•

•

Kenmerken van jonge mensen met dementie opgenomen op gespecialiseerde afdeling.
Multidisciplinair zorgprogramma voor jonge mensen met dementie met moeilijk
hanteerbaar gedrag. Intramuraal.

Zinvolle dagbesteding bij thuiswonende jonge mensen met dementie. Extramuraal.

Ontwikkeling SPANkracht
Zinvolle dagbesteding voor jonge
mensen met dementie
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Zinvolle dagbesteding
Welke aspecten van het dagelijks leven zorgen ervoor dat jonge
mensen met dementie zich nuttig voelen?

A. Behoud van nuttig zijn
Functioneel
• Huishouden
• Klusjes bij een dagbehandeling
• Werkgerelateerd

• Door middel van focusgroep onderzoek:
Personen met dementie:
•4 focusgroepen
•12 mannen, 8 vrouwen
•Gemiddelde leeftijd: 63.50 (SD=6.51).

1. Actief blijven

Mantelzorgers:
•4 focusgroepen
•12 mannen en 20 vrouwen
•Gemiddelde leeftijd: 61.38 (SD=9.29)

‘Ik doe nog allerlei klusjes hier. Ik
vind het leuk om het papier bij te
vullen. Dat is belangrijk voor mij,
dat je bezig blijft.’
‘Het geeft je ook een beetje
levenslust.. Het voelt goed
en je wordt er blij van, vind
je ook niet?’

Een sociale rol hebben
• Partnerrol
• Oppassen
• Om advies gevraagd worden
Bevestigt gevoel van autonomie, rol van
betekenis, er nog bij horen!

B. Plezierige activiteiten
• Hobby’s, uitstapjes, sociaal contact,
• Wandelen, sport, natuur, muziek
‘Ik heb veel interesses. Ik speelde altijd in
een orkest. Nu luister ik veel naar muziek,
pop muziek enzo. Ik huur altijd cd’s en dvd’s
bij de bibliotheek. Ik ben groot fan van Mark
Knopfler.’

2. Verlieservaringen
•

Cognitieve stoornissen

•

Gedragsveranderingen

•

Verlies van rollen
•
•

•

Werk, ouderrol
Veranderingen in de relatie

‘Ik mis het opstaan en de auto pakken
om naar mijn werk te gaan elke dag.
De vrijheid en onafhankelijkheid die je
dan hebt. Het gaf me voldoening,
mijn werk.’

Verlies van autonomie
•
•

Onafhankelijkheid, vrijheid
Rijbewijs

•

Verlies sociale contacten

•

Onbegrip

‘Ik ben een groot deel van mijn vriendenkring kwijt
geraakt, want mensen begrijpen het niet. Ze
behandelen je alsof je een besmettelijke ziekte
hebt. En dat doet pijn, het geeft je veel verdriet.’
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3. Coping and adaptatie

4. Externe steun

Emotionele reacties
• Boosheid, frustratie, verdriet, onzekerheid, angst, schaamte.
Adaptieve coping stijlen
• Positief denken, doorgaan, afleiding zoeken, erover praten, sociale steun zoeken,
hulp vragen, compensatiestrategieen gebruiken, alternatieven zoeken, functies
stimuleren, openheid, acceptatie.
Non-adaptieve coping stijlen
• Vermijdingsgedrag, verbergen voor anderen, ontkenning, terugtrekken, negatieve
gedachtepatronen, niet kunnen accepteren.

Veiligheid
• Jezelf kunnen zijn, begrepen worden,
• activiteiten onder begeleiding,
• structuur, lotgenotencontact,
dagbehandeling

‘Ik ben afhankelijk van de hulp van
anderen als ik ergens naartoe ga. Ik
voel me veilig als er iemand mee
gaat. Dan hoef ik me geen zorgen te
maken dat ik verdwaal’.

Rol van de mantelzorger
• Stimuleren, ondersteunen,
aanpassen

SPANkracht:
Actief blijven
Nuttig zijn

Verlies

Plezierige activiteiten
Sociale activiteiten

Balans en aanpassen

Plezierige activiteiten

Op eigen kracht

Veiligheid en externe
support

Doel:

Nuttig voelen

Actief blijven

Ondersteunen bij het vinden van een
daginvulling, door de nadruk te leggen
op de mogelijkheden die zij hebben.
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Inhoud SPANkracht pakket

Inhoud SPANkracht pakket

Pagina 21

Pagina 22

Welke activiteiten zorgen ervoor dat u
met een tevreden gevoel terugkijkt op
de dag?

Voorbeeld:

Ik voel me goed bij deze
activiteiten, omdat:
…………………………………………..
Wat is nodig om tot uitvoering te komen?
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SPANkracht interventie

Zorg
professional

Ervaringen deelnemers met
SPANkracht

Mantelzorger

Op basis van pilot-studie
bij 9 cliënten

Thuiswonende
persoon met
dementie

NUTTIGE DAGINVULLING OP EIGEN KRACHT

Ervaringen deelnemers SPANkracht
Het heeft diepgang
en gaat in op
motivatie

Geeft inzicht en
houvast
Fijn dat het op de
persoon met
dementie is gericht

VOOR EEN SOCIALE, PLEZIERIGE,
ACTIEVE EN NUTTIGE
DAGINVULLING OP EIGEN KRACHT

Handig, informatief,
zinvol

Fijn dat het zo
persoonlijk is

Je komt met elkaar
in gesprek

Onderzoek

Hoe effectief is SPANkracht?
Goede opbouw,
overzichtelijk

Neem deel aan ons onderzoek!
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Hoe ziet het onderzoek er uit?
60 jonge mensen
met dementie en
mantelzorgers

Via Casemanagers
en
Dagbehandeling

Duur: 5 maanden

Vragen?

Loting in
interventie /
controle

Vragenlijsten en
interviews ter
evaluatie

Doelen onderzoek
1

Effecten SPANkracht op eigen kracht, kwaliteit
van leven en gedrag persoon met JD.

2

Effecten SPANkracht op gevoel van competentie
en ervaren belasting van mantelzorger.

3

Economische evaluatie.

4

Proces evaluatie implementatie.

Meer informatie
Dr. Annemiek Bielderman
Post doc onderzoeker

Dr. Debby Gerritsen
Projectleider

Annemiek.Bielderman@radboudumc.nl
T (024) 365 5324 / 06 1132 7470

www.spankrachtbijdementie.nl
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