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Inleiding

Dementie brengt men vaak in verband met ouderdom, 

maar in 6 tot 9% van de gevallen begint de dementie al 

voor het 65ste levensjaar.1 Binnen deze groep van personen 

met dementie op jonge leeftijd is tweederde ouder dan 55 jaar 

en het komt zeer zelden voor dat de dementie al voor het 

45ste levensjaar aanvangt. Op basis van de beperkte preva-
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De meeste mensen brengen dementie vooral met ouderdom in 
verband, maar in 6 tot 9% van de gevallen begint de dementie 
voor het 65ste levensjaar. In het kader van het Needs in Young-
onset Dementia (NeedYD)-onderzoek hebben we onder meer 
zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun gezins-
leden, en hun ervaringen met zorg in kaart gebracht. Hiertoe 
hebben we gedurende twee jaar 215 jonge mensen met demen-
tie en hun gezinsleden gevolgd. Zorgbehoeften en ervaringen 
met de zorg hebben we onderzocht aan de hand van de Camber-
well Assessment of Needs for the Elderly (CANE) en kwalitatieve 
interviews. De resultaten laten hoge percentages onvervulde 
zorgbehoeften zien bij de persoon met dementie. Ook vonden 
we belangrijke verschillen tussen mensen met dementie zelf en 
hun mantelzorgers in wat zij als onvervulde zorgbehoeften aan-
gaven. Jonge mantelzorgers worden dubbel belast doordat zij de 
zorg voor hun naaste moeten combineren met allerlei andere 
taken en verantwoordelijkheden. Ook bleek dat kinderen zich 
belast voelen door de zorgsituatie, waarbij zij zich zorgen maken 
om beide ouders en terughoudend zijn in het zoeken naar hulp 
voor zichzelf. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de-
mentie op jongere leeftijd specifieke consequenties heeft, die 
belangrijke implicaties hebben voor het ontwikkelen van pas-
sende voorzieningen voor deze jonge gezinnen.

lentieonderzoeken die beschikbaar zijn schat de Wereldge-

zondheidsorganisatie dat het aantal gevallen van dementie 

op jonge leeftijd exponentieel stijgt met het stijgen van de 

leeftijd met 9 gevallen per 100.000 inwoners op 30-jarige 

leeftijd tot 156 gevallen in de leeftijdsgroep van 60-64 jaar.1 

Als de dementie op jongere leeftijd begint, ontstaan er speci-

fieke problemen, zowel voor de persoon zelf als voor de omge-

ving.2 Zo duurt het vaak lang voordat men de diagnose stelt3 

en zijn er veel problemen die samenhangen met de relatief 

jonge levensfase, zoals financiële en werkgerelateerde kwes-

ties, verlies van identiteit en een verstoord toekomstperspec-

tief.4,5 De zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd 

wordt verder vaak bemoeilijkt door probleemgedrag, met ne-

gatieve gevolgen voor mantelzorgers.6 Dit geldt in het bijzon-

der voor mantelzorgers van mensen met frontotemporale 

dementie, een aandoening die bij jonge mensen, na de ziekte 

van Alzheimer, de meestvoorkomende vorm van dementie is. 

Daarnaast zijn er vaak nog thuiswonende kinderen die plot-

seling worden geconfronteerd met een ouder die een chroni-

sche, progressieve ziekte heeft. Zij kunnen zich verantwoor-

delijk gaan voelen voor het welzijn van hun ouder of moeite 

hebben om met de gevolgen van de ziekte om te gaan.7 

Tot nu toe heeft onderzoek naar zorgbehoeften en erva-

ringen met zorgvoorzieningen zich vooral gericht op demen-

tie op latere leeftijd. Kennis over deze thema’s is echter een 

belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van passende 

voorzieningen voor deze doelgroep. In dit artikel geven we 

een overzicht van de zorgbehoeften van jonge mensen met 

dementie en hun naasten, en de vraag of hierin ook voldoen-

de wordt voorzien. 

Methode
In het kader van dit prospectieve onderzoek hebben we 215 

jonge mensen met dementie en hun gezinsleden gedurende 

twee jaar gevolgd (zie [kader] in het artikel Van Vliet et al. in 

dit nummer).8 De gemiddelde leeftijd van de patiënten bij in-
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De kern
 ▪ Dit onderzoek laat zien dat dementie op jonge leeftijd speci-

fieke consequenties heeft, zoals een problematisch diagno-
setraject, hoge percentages onvervulde zorgbehoeften en een 
grote impact van de dementie op de levens van alle gezinsleden.

 ▪ Bij de beoordeling van zorgbehoeften is het belangrijk om 
personen met dementie zelf niet te vergeten, omdat blijkt dat ze 
bij de beoordeling van hun zorgbehoeften andere zaken belang-
rijk vinden dan hun mantelzorgers.

 ▪ Een meer gezinsgeoriënteerde benadering zou alle gezinsle-
den de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.

 ▪ Het is belangrijk de geografische spreiding van instellingen 
met een specifiek zorgaanbod voor deze doelgroep te vergro-
ten, gezien de beperkte beschikbaarheid van deze voorzienin-
gen op dit moment.
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Beschouwing

Op sommige gebieden ervoeren de deelnemers de hulp 

echter als niet toereikend of niet passend. De hoogste percen-

tages van deze onvervulde behoeften lagen op het gebied van 

informatie over de ziekte of zorgmogelijkheden (23,0%), beper-

kingen door problemen met het gezichtsvermogen, het gehoor 

of de communicatie (20,4%), het vinden van gezelschap (20,4%), 

het vinden van een zinvolle dagbesteding (20,4%), verlies van 

mobiliteit (15,8%), intimiteit (13,2%) en psychische nood (11,8%).

Wanneer mantelzorgers dezelfde thema’s beoordeelden 

was sprake van een redelijke overeenstemming binnen the-

ma’s als het gebruik van medicatie, incontinentie en de zorg 

voor iemand anders. De minste overeenstemming was er bin-

nen thema’s als mogelijk misbruik of verwaarlozing door an-

deren, opzettelijke of onopzettelijke zelfbeschadiging, eten 

en het geheugen. Bij de beoordeling van onvervulde zorgbe-

hoeften bestond er weinig overeenstemming over specifieke 

onvervulde behoeften, bijvoorbeeld de informatiebehoefte en 

behoeften op het gebied van intimiteit. Mantelzorgers sig-

naleerden bij de persoon met dementie veel minder vaak een 

onvervulde behoefte op deze gebieden, terwijl de betrokke-

nen dit zelf wel zo ervoeren.

Zorgbehoeften en ervaringen van gezinsleden
Uit onze analyse van de interviews van een echtgenote van een 

jonge man met de ziekte van Alzheimer kwamen drie centrale 

thema’s in de zorgsituatie naar voren. Ten eerste werd het be-

sluitvormingsproces in de zorgsituatie belemmerd door proble-

men die samenhingen met de jongere levensfase. Bijvoorbeeld 

een moeizaam diagnosetraject, waardoor men pas na jaren 

een juiste diagnose kon stellen, het spanningsveld tussen het 

voorzien in de wensen en behoeften van de zieke partner en de 

gevolgen hiervan voor het eigen leven, en de beperktheid van 

de informatie over passende zorgmogelijkheden.

Ten tweede bleken er vanuit het perspectief van de mantel-

zorger belangrijke voorwaarden aan het gebruik van zorgvoor-

zieningen verbonden. Zo was continuïteit in de zorg, waarbij 

hulpverleners betrokken blijven vanaf het moment van diag-

nose, onder meer een belangrijke voorwaarde. Tevens vonden 

mantelzorgers het belangrijk dat er (in)formele zorg beschik-

baar was, zodat deze kon worden ingezet zodra dat nodig was. 

Ze waren ook van mening dat formele zorg toegankelijk moest 

zijn voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger. 

Het laatste centrale thema had betrekking op de sterke 

betrokkenheid en toewijding van de mantelzorger bij de 

zorg, waarbij mantelzorgers aangaven de zorg pas uit han-

den te kunnen geven wanneer er passende alternatieve zorg 

beschikbaar was, bijvoorbeeld een speciale verpleeghuisaf-

deling voor jonge mensen met dementie. Ook bleek vertrou-

wen in de hulpverlening een belangrijke voorwaarde om de 

zorg over te kunnen laten aan anderen.

Op grond van de analyse van de interviews met de kinde-

ren kwamen we tot drie thema’s. Ten eerste hadden de kin-

deren moeite met alle verantwoordelijkheden en maakten ze 

zich zorgen over de toekomst. Hun zorgen betroffen zowel de 

ouder met dementie als hun gezonde ouder. Ze waren bang 

clusie was 61,1 jaar (sd 5,5). Hierbij was er gemiddeld al 7,1 jaar 

sprake van klachten (sd 3,9). We hebben de zorgbehoeften on-

derzocht met behulp van kwalitatieve interviews en de Neder-

landse versie van de Camberwell Assessment of Need for the 

Elderly (CANE).9 De CANE is een semigestructureerd interview 

aan de hand waarvan men de behoeften van de persoon met 

dementie op sociaal, fysiek en psychisch gebied, en met be-

trekking tot de omgeving systematisch in kaart kan brengen. 

Ook de behoefte aan informatie en psychosociale ondersteu-

ning van de mantelzorger kan men met behulp van de CANE 

achterhalen. Doordat we de CANE bij de persoon met dementie 

en bij de mantelzorger hebben afgenomen, konden we tevens 

de mate van overeenstemming in de zorgbehoeften bekijken.

De ervaringen en zorgbehoeften van mantelzorgers en 

kinderen hebben we onderzocht met behulp van kwalitatieve 

interviews. Hiervoor hebben we een echtgenote en 14 thuis-

wonende kinderen uitvoerig geïnterviewd. De kinderen had-

den een leeftijd van 15 tot 27 jaar. We namen de interviews af 

aan de hand van een interviewhandleiding, waarin ervarin-

gen en zorgbehoeften in de periode voorafgaand aan de diag-

nose, de diagnosefase en de periode daarna systematisch aan 

de orde kwamen. We hebben alle interviews opgenomen en 

vervolgens verbatim uitgewerkt, waarbij we de tekst hebben 

gecodeerd om thema’s uit het materiaal te destilleren. Hierbij 

hebben we gebruikgemaakt van inductieve inhoudsanalyse.10

Resultaten
Zorgbehoeften van personen met dementie
De meerderheid van de jonge mensen met dementie in ons 

onderzoek gaf zelf aan voldoende hulp van naasten of pro-

fessionals te krijgen bij het beheren van de financiën (82,2%), 

de mobiliteit (65,8%), bijvoorbeeld lopen, traplopen en reizen, 

geheugen (66,4%), zoals het herinneren van afspraken en om-

gaan met geheugenverlies, of huishoudelijke klussen (70,4%), 

zoals boodschappen doen en eten klaarmaken.

Abstract
Bakker C, Millenaar JK. Care needs and experiences of relatively young people (< 65 years) 
with dementia and their relatives. Huisarts Wet 2014;57(12):633-5.
Most people associate dementia with old age, yet in 6-9% of cases dementia starts 
before 65 years. The Needs in Young-onset Dementia (NeedYD) study attempted to 
assess the care needs of relatively young people with dementia and their relatives 
and their experiences with the care provided. To this end, 215 people with dementia 
and their families were followed up for 2 years. Care needs and experiences were 
assessed with the Camberwell Assessment of Needs for the Elderly (CANE) and 
qualitative interviews. Results revealed a large burden of unmet care needs in the 
individuals with dementia. There were also substantial differences in what the in-
dividuals with dementia and their relatives reported as unmet care needs. Young 
carers experience a double burden of caring for their relative and taking on extra 
tasks and responsibilities. The children of affected individuals also experience the 
situation as demanding, being anxious about both parents and reluctant to seek 
care or assistance for themselves. The results of this study show that dementia in 
relatively young individuals has specific consequences that have implications for 
the development of appropriate facilities for these ‘young’ families.
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Beschouwing

zoek zichtbaar werd, waarbij zij de zorg voor de partner moeten 

combineren met een baan en andere verantwoordelijkheden, 

zou de hoge stressniveaus bij jonge mantelzorgers wel eens 

mede kunnen verklaren.12 Ook de kinderen in ons onderzoek 

maakten zich zorgen over zowel de ouder met dementie als 

de gezonde ouder. Een meer gezinsgeoriënteerde benadering 

in de zorg zou de mogelijkheden om deze gezinnen beter te 

ondersteunen vergroten, zeker ook omdat kinderen terug-

houdend zijn in het zoeken naar hulp voor zichzelf. Ook is het 

belangrijk dat de kinderen een vertrouwensband kunnen vor-

men met een hulpverlener, om de drempel voor het vragen om 

hulp te verlagen. Een casemanager met specifieke kennis van 

dementie op jonge leeftijd zou hierin een belangrijke rol kun-

nen spelen. Deze kan samen met de gezinsleden kijken naar de 

behoeften van de verschillende gezinsleden, de mogelijkheden 

die zij zelf hebben om hun probleem op te lossen en waar en 

wanneer de inzet van professionele hulp, zoals gerichte infor-

matie, respijtzorg of psychosociale ondersteuning, het meest 

passend is. Gespecialiseerde voorzieningen voor deze jonge ge-

zinnen lijken het meest kansrijk om aan de zorgbehoeften van 

de individuele gezinsleden te voldoen. Het is dus belangrijk om 

de geografische spreiding van instellingen met een specifiek 

zorgaanbod voor deze doelgroep te vergroten, omdat deze voor-

zieningen op dit moment nog maar beperkt beschikbaar zijn. ▪
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dat deze laatste te zwaar belast zou worden door de zorg voor 

de partner, naast de zorg voor het gezin, werk en andere ver-

antwoordelijkheden.

Ten tweede bleek dat de kinderen op verschillende ma-

nieren met de ziekte omgingen. Vooral in het begin van de 

ziekte vertoonden enkele kinderen vermijdingsgedrag omdat 

ze niet wisten hoe ze moesten omgaan met de ziekte en de 

veranderingen die deze met zich meebracht. Andere kinderen 

hadden daarentegen een adaptieve manier om met de ziekte 

om te gaan. Ze hielden rekening met de behoeften van hun 

ouders en probeerden hen zo veel mogelijk te ondersteunen.

Ten derde hadden de kinderen behoefte aan zorg en on-

dersteuning. De meeste kinderen hielden professionele be-

geleiding in eerste instantie af, maar sommige kinderen 

gaven aan dat ze praktische hulp zouden willen krijgen om 

bijvoorbeeld met het veranderende gedrag van hun ouder te 

kunnen omgaan. Deze informatie kregen ze het liefst van 

een bekende hulpverlener, zodat ze zich op hun gemak zou-

den voelen. Daarnaast hadden kinderen behoefte aan meer 

informatie over de ziekte. Door een gebrek aan informatie 

moesten de kinderen zelf op zoek, waarbij de gevonden in-

formatie soms confronterend was of niet specifiek genoeg 

voor de eigen situatie. 

Conclusie
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat dementie op 

jongere leeftijd gekenmerkt wordt door specifieke conse-

quenties en belangrijke implicaties heeft voor het ontwik-

kelen van passende voorzieningen voor deze jonge gezinnen. 

Dit begint al bij de noodzaak van het stellen van een juiste 

diagnose, die het gezinsleden mogelijk maakt de problemen 

en het verdriet een plek te geven en tijdig hulp te zoeken. Uit 

dit onderzoek blijkt ook dat er sprake is van hoge percentages 

onvervulde zorgbehoeften bij jonge mensen met dementie, 

bijvoorbeeld op het gebied van de dagbesteding en sociale 

contacten. Deze bevinding stemt overeen met de constate-

ring van andere auteurs dat bestaande hulp, en in het bijzon-

der reguliere dementievoorzieningen, maar moeilijk in de 

behoeften van deze jonge mensen lijkt te kunnen voorzien.11 

Daarnaast zien we belangrijke verschillen tussen jonge 

mensen met dementie en hun mantelzorgers in hun percep-

tie van onvervulde zorgbehoeften. Het is daarom belangrijk 

om bij het vaststellen van deze behoeften de personen met 

dementie zelf niet te vergeten. Zo bleek uit ons onderzoek 

onder meer dat er bij hen een belangrijke onvervulde behoef-

te bestond aan informatie over de dementie en zorgmogelijk-

heden, die door de mantelzorgers niet werd opgemerkt.

De dubbele belasting van mantelzorgers die in dit onder-


