
ONTMOETINGSGROEP
Familieleden van jonge personen met dementie

2017
 

 
 

6 Februari 2017: vragen over zorgen en werk:
Hoe kan je zorg en werk combineren? Wat bestaat er allemaal aan 
mogelijkheden, tegemoetkomingen,… voor de partner, kinderen en 
de persoon met jongdementie zelf.

24 April 2017: in gesprek met de dementie-expert:
Tijdens deze ontmoetingsgroep staan jullie vragen en verhaal 
centraal.

26 Juni 2017: vragen over veranderd gedrag:
Een psycholoog geeft ons toelichting over het veranderend gedrag bij 
jonge mensen met dementie en hoe we daar kunnen mee omgaan.

11 September 2017: in gesprek met de dementie-expert:
Tijdens deze ontmoetingsgroep staan jullie vragen en verhaal 
centraal.

27 November 2017: vragen over intimiteit en seksualiteit:
We merken dat dit een gevoelig item is dat toch een grote impact 
heeft op de relatie en de omgang tussen partners. In aanwezigheid 
van een seksuologe maken we dit thema bespreekbaar.



 
 

 
 

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de 
ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge 
mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te 
uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of  
meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we 
samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs 
oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en 
geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een 
echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en 
ondersteuning van mensen die gelijklopende ervaringen delen.
Naast de expertise van de gespreksleiders geeft een specialist ter 
zake nog bijkomende informatie. De nadruk ligt niet op het vormende, 
wel op de uitwisseling van ervaringen en tips.
Je bent van harte welkom!

Voor wie:

Familieleden, vrienden en mantelzorgers van jonge personen met 
dementie.

Waar en wanneer:

We verwachten jullie om 19u30 in
ECD Paradox - Molenaarsstraat 34 - 9000 Gent

Inlichtingen en inschrijvingen (gratis)

Veerle De Bou (veerle.debou@dementie.be of 09 233 14 38)

INTERESSANTE WEBSITES

www.jongdementie.info
www.alzheimerliga.be
www.ecd-paradox.be
www.dementie.be
www.onthoumens.be
www.omgaanmetdementie.be


