Dagbehandeling Populier
Een dagbehandeling voor
jonge mensen met dementie

Dagbehandeling Populier
‘Kom, hoe heet zo’n ding…, krom en… nou, hoe noemen ze die
kleur ook alweer? Verdorie, dat kan toch geen beginnende…
ik ben nog geen, goh, hoe oud ben ik ook alweer?’
Dementie slaat soms toe op relatief jonge leeftijd. Gelukkig
kunt u in dat geval rekenen op gespecialiseerde behandeling
van De Zorggroep.
Als iemand voor zijn 65ste jaar begint te dementeren, is dat vaak niet
alleen confronterend voor de persoon zelf, maar ook voor de partner,
kinderen en andere naasten.
Voor jonge mensen met dementie kan de leeftijd vaak een extra belemmering zijn in de herkenning en erkenning van de ziekte. In eerste instantie
wordt immers vaak gedacht dat symptomen het gevolg zijn van bijvoorbeeld een burn-out, relatieproblemen of een angststoornis. Vaak weet de
persoon zelf wel dat er iets niet klopt, maar niet precies wat.
Moeite met het vinden van de juiste woorden, stemmingswisselingen
zonder aanwijsbare oorzaak, een afnemend inzicht in eigen functioneren,
problemen met alledaagse handelingen. Het zijn zomaar wat symptomen
waaraan je dementie op jonge leeftijd kunt herkennen.
Het is van vitaal belang dat bij jonge mensen met dementie vroegtijdig
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een adequate diagnose wordt gesteld, zodat
snel naar de juiste begeleiding kan worden
gezocht.

Dagbehandeling Populier
Dagbehandeling Populier in Venlo helpt jonge
mensen met dementie; mensen die voor hun
65ste levensjaar worden getroffen door een
dementieel beeld. Het doel van de dagbehan
deling is dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
De dagbehandeling biedt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en
15.45 uur een programma aan dat specifiek is opgezet voor deze doelgroep:
09.30-10.15 uur
Welkom met een kop koffie of thee.
10.30-12.00 uur
Verschillende activiteiten, op het gebied van beweging;
wandelen, fitness, zwemmen, gezelschapspellen,
geheugenspellen, muziek, creatief, houtbewerking,
huishoudelijke (koken, bakken, boodschappen doen)
en arbeidsgerelateerde activiteiten. Het programma
wordt aangeboden in groepsverband maar ook
individueel. Tijdens deze activiteiten is er sprake van
ondersteuning door enthousiaste vrijwilligers.

12.00-12.30 uur
Lunch.
12.30-13.30 uur
Opruimen en voor diegene die daar behoefte aan
heeft een rustmoment. Er kan tijdens dit rustmoment
ook gebruikt gemaakt worden van de oefenzaal om te
sporten.
13.45-15.15 uur
Vervolg activiteiten.
15.15-15.45 uur
Dagafsluiting met koffie, thee en fris.

Daarnaast wordt er op de dagbehandeling gewerkt met een multi
disciplinair team.
De arts, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog zijn wekelijks
betrokken bij het overleg met de afdeling. Indien nodig kunnen de fysio-,
ergotherapeute en logopediste bij het zorgplan betrokken worden, er
wordt dan een verwijzing door de arts, specialist ouderengeneeskunde
uitgeschreven. Daarnaast werken we nauw samen met hulp bij dementie
(trajectbegeleiding) en Riagg noord- en midden-Limburg.
Tenminste twee keer per jaar zal er een overleg plaatsvinden waarbij
alle betrokken hulpverleners uitgenodigd worden. Hier zal het zorgplan
worden besproken maar ook hoe de hulpverlening het beste kan aan
sluiten bij de bezoeker en de mantelzorger(s); er wordt gekeken naar het
nu maar ook naar de nabije toekomst.
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Hoe aanvragen?
Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie kunt u aanvragen via uw huisarts, het Riagg, hulp bij dementie, Vincent van
Gogh Instituut, of andere betrokken zorginstanties.
Meer weten?
Bel Klantenservice: Tel. 088-61 088 61
Of kijk op www.dezorggroep.nl
Of bel met dagbehandeling Populier
Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 8.30-9.30 en van 15.30-16.30 uur.
Dagbehandeling Populier
Auxiliatrixweg 35
5915 PN Venlo
Tel.: 077-3555358
E-mail: dnhorstgraaf.populier@dezorggroep.nl
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