
 

 

 

 

 

 

Fractie: GroenLinks/PVDA 

Naam: Henk van der Linde 

Onderwerp: Jong Dementerenden 

Datum indiening vragen: 29 januari 2018 

 

 

 

De mensen met dementie op jongere leeftijd (welke vorm dan ook) is groeiende in de 

Noordoostpolder als ook Landelijk. 

 

De groep Jong Dementerenden vragen om een ondersteuning vanuit de WMO als 

maatwerk. De dagbesteding is gefinancierd op gemiddeldes van dagdelen. Bezetting 

graad daarbij van personeel: 1 personeel lid op 7 deelnemers. Gezien de specifieke zorg 

opmaat is dat voor deze groep niet toereikend.  

 

Deze vragen wil ik graag inbrengen in de commissie samenleving. 

 

Vragen: 

 Erkent de wethouder de specifieke zorg op maat voor deze doelgroep? 

 Zoja, is hier sprake van om over te gaan tot andere vorm (offertevorm of dagdelen 

erkenning voor deze groep in andere leveringsvorm)? 

 Ook voor de ondersteuning thuis een gerichte zorg op maat vast te stellen? 

 Is er voor deze groep een andere vorm (intensievere ondersteuning) mogelijk in de 

gemeente? 

 Zijn de problematieken (verlies van baan, partner met baan, vermindering van 

inkomen, etc) bekend bij de gemeente? 

 Is er meer ondersteuning noodzakelijk voor deze specifieke doelgroep? 

 Is de huidige ondersteuning van de mantelzorger toereikend? 

 

Antwoorden: 

De doelgroep is bekend bij ons. Er is een verschil tussen jong dementerende 

(worden vaak nog niet herkend als jong dementerend en hebben vaak nog een 

gezin) en actieve dementerende (zijn fysiek fitte mensen, waardoor het aanbod 

aan deze vraag is aangepast). Zonl heeft een groep specifiek voor jong 

dementerenden. Op dit moment zijn er in onze gemeente 137 inwoners jonger 

dan 65 jaar die gebruik maken van dagactiviteiten. Kijkend naar de combinatie 

van inzet product en zorgaanbieder dan we weinig dementerenden. Een groot 

deel van de inwoners gaat naar aanbieders die hulp bieden bij NAH, of 

psychiatrische problemen/ziektebeeld (autisme, ADHD, etc) of (L)VB of hebben 

een persoonsgebonden budget. 

  

Voor de jong dementerende tot circa 65 jaar zijn er diverse mogelijkheden (op 

de Wurf, Zonl, Thuis in Emmeloord). Deze doelgroep kan diverse vormen van 

ondersteuning uit de Wmo ontvangen, te weten: kortdurend verblijf, 

dagbesteding en ondersteuning (begeleiding). De intensiteit is afhankelijk van 

de zwaarte in de persoonlijk situatie. Deze groep kan een indicatie aanvragen 

bij het Doen team. Bij de indicatie wordt de persoonlijke situatie van 

betrokkene onderzocht en op basis hiervan beoordeeld of en welke 

ondersteuning er noodzakelijk is. De personele bij dagactiviteiten is 

verschillend per dagdeel en doelgroep. Het is aan aanbieders om activiteiten en 



personele invulling te organiseren conform contractafspraken. De aanbieder 

kan het aanbod aanpassen afhankelijk van de vraag. 

  

Wij hebben de ondersteuning van Mantelzorgers belegd bij Carrefour en 

daardoor hebben wij een breed zorgaanbod gecontracteerd ook voor deze 

doelgroep.  

En mocht dit onvoldoende aansluiten bij de individuele wensen van de inwoners 

en/of zijn/haar mantelzorger, dan is er altijd de mogelijkheid voor een pgb. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 6 februari 2018 

Contactpersoon: Monja van der Weide 

E-mail adres:  m.vanderweide@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-23106483 

 


