De kracht van ons expertisecentrum
Jonge mensen met dementie
Leven op stadse wijze

Jonge mensen met dementie staan nog midden in het
leven. Ze hebben een baan, een gezin en vaak andere
interesses dan ouderen. In onze ondersteuning houden
we daar op alle fronten rekening mee.

Ons expertisecentrum Jonge mensen met dementie maakt deel uit
van de Amsta-klantgroep Leven op stadse wijze. We bieden een
thuis voor jong dementerenden uit Amsterdam en ver daarbuiten,

Vanuit Amsta’s expertisecentrum Jonge mensen met dementie staan we iedereen met

zodat zij – ondanks hun complexe zorgbehoefte – een leven kunnen

raad en daad bij en bieden we een dagbesteding- en woonomgeving waarin elke cliënt

leiden dat bij hen past. Met onze uitgebreide ervaring en expertise

actief blijft op een manier die het beste bij hem of haar past. We helpen mensen om zo

helpen we hen om het leven in hun vertrouwde omgeving zoveel

lang mogelijk eigen regie over hun leven te behouden.

mogelijk voort te zetten.

Wonen en dagbesteding

De Jutterij

Amsta is er voor jonge mensen met dementie onder de 65 jaar

• 25 plaatsen voor bewoners van De Beusemaecker

en hun familie. We helpen hen met advies, specialistische

• 10 plaatsen voor jonge mensen met dementie die

Dagbesteding

thuis wonen

dagbesteding en een optimale woon-leefomgeving.

• Maatwerk in dagopvang en ondersteuning
• Veel aandacht voor beweging en geheugentraining

De Beusemaecker

• Begeleiding en ondersteuning bij rouwverwerking

Kleinschalig wonen

voor cliënt en familie

• 36 bewoners
• Begeleiding vanuit persoonsgerichte zorg

Joke Braas, zus van een van onze bewoners:

Mijn zus had een rijk sociaal
leven, speelde viool in een orkest
en ondernam veel. De dagbesteding
bij de Jutterij is erg waardevol, omdat
het aansluit bij de leeftijd en het
energieniveau van jonge
mensen met dementie.

(empathisch-directieve benadering)

Jan Bonga afdeling Ceder
Wonen in het verpleeghuis
• 12 bewoners
• Socio-therapeutisch leefklimaat
met veel oog voor veiligheid
• Begeleiding op invoelende en helder

Scan de qr-code en lees het
complete verhaal van Joke

sturende manier met duidelijke grenzen
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Dit maakt ons expertisecentrum voor Jonge mensen met dementie uniek
1. We wijzen jonge mensen met dementie de weg

2
3

2. We hebben alle aandacht voor de familie

Al jaren is ons expertisecentrum dé vraagbaak voor jonge mensen met dementie en betrokkenen.
We delen onze kennis en wijzen hen de weg in de zorg. Gezien de groeiende vraag naar informatie
hebben we het initiatief genomen tot een landelijke borging van onze adviesfunctie. Binnen het

Naast rouwverwerking spelen er vaak erfelijkheidsvragen: “Wat betekent dit voor mij?”.
We begeleiden de familie intensief en verwijzen zo nodig door. Er is steun beschikbaar in

Kennispunt Midden-Nederland, aangestuurd door Alzheimer Nederland, staan we nu met vier
andere organisaties paraat om vragen te beantwoorden.

Dementie op jonge leeftijd heeft grote gevolgen voor de (familie)kring rond de cliënt.

de vorm van lotgenotencontact, mantelzorg- en familiegesprekken.

3. We lopen voorop in dagbesteding
Met onze dagbesteding maken we de zorg voor jonge mensen met dementie laagdrempelig.
Dankzij een jarenlange ervaring beschikt het team in De Jutterij over een enorme expertise
in het omgaan met de doelgroep.
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LOCATIE

met

36

80

Altijd omringd door kennis en kunde
specialist ouderengeneeskunde,
basisarts en GZ-psycholoog (kernteam)

verzorgenden, verpleegkundigen,
helpenden en welzijnsmedewerkers

fysiotherapeut, ergotherapeut
en bewegingsagoog

activiteitentherapeuten

WONINGEN

46

Initiatiefnemer/onderdeel van
Kennispunt Jonge mensen met
dementie Midden-Nederland

Samenwerking met kennis
netwerken, universiteiten en
hogescholen

multi-disciplinair team met

MEDEWERKERS

Lid van landelijke Adviesraad
voor jonge mensen met dementie

Deelname aan wetenschappelijk
onderzoek

BEWONERS
van
tot
jaar

65

Voorop in kennis

Kennisontwikkeling door
(interne) scholing
Kennisdeling met zorginstellingen
en onderwijs
Naast dit vaste team zijn ook een psychomotorisch therapeut en muziektherapeut
op indicatie beschikbaar.

www.amsta.nl/jongemensenmetdementie

Samenwerking met Alzheimer
Nederland en FTD-expertgroep
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Onze zorg voor jong
dementerenden in cijfers

