
 
 

  

regio Hasselt 

FAMILIEGROEP JONGDEMENTIE 

 

Mensen met jongdementie komen vaak oog in 

oog te staan met heel wat onzekerheden. Zo is 

het pad naar een diagnose soms heel hobbelig. 

 

Misschien pas je niet in het beeld dat veel 

mensen hebben van iemand met dementie? 

Daarom is het heel belangrijk om te zorgen 

voor bewustzijn rond jongdementie en om 

lotgenoten bij elkaar te brengen. 

 

Naast de vloedgolf van emoties moet je ook 

praktische zaken regelen. In elke fase van 

dementie komen er nieuwe vragen en 

gevoelens. 

 

In de Familiegroep Jongdementie komen 

mantelzorgers en familieleden samen om 

informatie, ervaringen en steun met elkaar te 

delen. Je zorgen delen met lotgenoten? Dat 

kan bijzonder veel deugd doen! 

 

“In de Familiegroep Jongdementie vond ik  

eindelijk mensen die me écht begrepen.” 

 

GRATIS LUISTER- EN INFOLIJN 

 

Nood aan info of een luisterend oor?  

Bel dan naar onze gratis luister- & infolijn  

0800 15 225. Dat kan elke dag!  

Een team van (ervarings)deskundigen zit klaar 

om naar jouw vragen en verhaal te luisteren.  

 

Ook via mail kan je je vraag stellen:  

hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be. 

Alzheimer Liga Vlaanderen is hét 

aanspreekpunt voor mensen met dementie, 

hun mantelzorgers en iedereen die geraakt 

wordt door dementie. 

 

We geven jou een stem en pleiten voor een 

maatschappij waarin iedereen recht heeft op 

zijn eigen plek en jongdementie bespreekbaar 

is. Met oog voor wat er wél kan, zorg op maat 

en een kwaliteitsvol leven. Zonder taboe! 

 

Help ons helpen! Word voor € 15 lid van onze 

Liga en maak zo dementie mee draagbaar. 

Alle giften vanaf 40 euro per jaar (lidgeld 15 

euro niet inbegrepen) geven recht op een 

fiscaal attest.  

 

Dank je wel voor je steun! 

Familiegroep Jongdementie 

PROGRAMMA 2023 

Van en voor mantelzorgers &  
familieleden van personen  

met jongdementie 



 
 

PROGRAMMA 

 
1. Dinsdag 17 januari 2023 

 
Nieuwjaarsdrink 

 
 

2. Dinsdag 28 februari 2023 
 
 

3. Dinsdag 28 maart 2023 
 
Documentaire ‘De beklimming van de 
berg Alzheimer’ 

 
 

4. Dinsdag 16 mei 2023 
 

 
5. Dinsdag 27 juni 2023 

 
Wandeling 

 
 

6. Dinsdag 19 september 2023 
 
Lachen is gezond 

 
7. Ontmoetingsdag jongdementie 

 
 

8. Dinsdag 12 december 2023 
 
Kersteditie 

 

Telkens van 19:00 tot 21:00 
 

Deze familiegroep jongdementie 

wordt georganiseerd in 

samenwerking met  

 

   

 

 

JONGDEMENTIE 

 

Jongdementie is dementie waarvan de 
eerste symptomen beginnen voor de leeftijd 
van 65 jaar. 
 
Geheugenverlies staat meestal op de 

voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen 

van dementie zo. De stemming, de 

persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook 

veranderen. Welke symptomen er precies 

optreden wordt bepaald door de aard, 

lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de 

hersenen. De stoornissen hangen af van de 

oorzaak van dementie. 

Er zijn veel verschillende oorzaken van 

dementie, maar de meest voorkomende zijn 

de ziekte van Alzheimer, frontotemporale 

dementie en vasculaire dementie. Er wordt 

pas van dementie gesproken als de 

stoornissen in het denken, de stemming en 

het gedrag zo ernstig zijn, dat iemand wordt 

beperkt in zijn dagelijks functioneren. 

 

Meer info: 

www.jongdementie.info 

https://www.dementie.be/ecdcontact/jong

dementie/ 
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PRAKTISCH 

 

LOCATIE:  

LDC HOGEVIJF Stadspark 

Casterstraat 77 

3500 Hasselt  

 

CONTACTPERSOON:   

Laurine Ven – medewerker 

Expertisecentrum Dementie Contact 

 

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN VIA: 

 

Mail: jongdementiehasselt@ 

alzheimerligavlaanderen.be 

 

Telefonisch: 011/88 83 84  

 

Online inschrijving:  

 

 

 

                                                                                                                

Aansluiten kan op elk moment! Deelname is 

gratis. 

 

NOG VRAGEN? 

 

Wil je graag deelnemen, maar heb je nog 

een aantal vragen? We zoeken graag samen 

met jou naar een oplossing.  

 

Want je staat er niet alleen voor! 

http://www.jongdementie.info/
https://www.dementie.be/ecdcontact/jongdementie/
https://www.dementie.be/ecdcontact/jongdementie/

