
Dementie op 
jonge leeftijd

Kleinschalig wonen

Een prettige 
woonomgeving 
voor u of uw naaste 



Als we denken aan mensen met dementie, wordt vaak aan ouderen 

gedacht. Maar ook mensen onder de 65 jaar kunnen dementie 

krijgen. We spreken in dat geval van dementie op jonge leeftijd. 

Jonge mensen met dementie lopen vaak tegen verschillende 

problemen aan in hun dagelijkse leven. Het gaat bijvoorbeeld niet 

goed op het werk, het huishouden wordt een probleem of er treden 

veranderingen op in gedrag of taal. Dit kan in de thuissituatie voor 

veel onzekerheid en spanning zorgen.  

 

Als de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid voor 

naasten. Er kan nagedacht worden over zorg en ondersteuning of 

een verhuizing. Dit kan meer rust en ontspanning geven voor zowel 

naasten als de persoon met dementie zelf. 

Er is een groot verschil wanneer we het hebben over jonge mensen 

met dementie en ouderen met dementie. Waar het bij ouderen veelal 

wordt geaccepteerd als onderdeel van de levensfase, heeft het bij 

jonge mensen veel meer impact op het leven. Er is vaak nog een actief 

sociaal en professioneel leven. Hierdoor spelen er andere behoeftes 

en hebben zij andere zorgvragen. 

Bij Livio bieden we een kleinschalige woonvoorziening speciaal voor 

jonge mensen met dementie (JMD). In deze woonvoorziening kijken 

we vooral naar individuele behoeftes om uw zelfstandigheid zo groot 
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mogelijk te maken en te behouden. Het zorg- en behandelteam 

speelt hierbij een belangrijke rol. Een vaste dagindeling, heldere 

dagstructuur en veiligheid staan voorop. Ook is er veel aandacht voor 

persoonlijk welzijn, zoals hobby en sport. Zo zetten we u in uw kracht 

en kijken we vooral naar wat wél kan.

Waar bevindt de kleinschalige woonvoorziening JMD zich?  

De JMD kleinschalige woonvorm is te vinden op Livio Locatie 

Wiedenhof, aan de Geukerdijk 14 in Haaksbergen

Wanneer komt u in aanmerking voor deze woonvorm?  

U komt in aanmerking als bij u de diagnose dementie is gesteld, u een 

WLZ-indicatie heeft en jonger bent dan 65 jaar. Dat betekent niet dat 

u direct moet verhuizen indien u 65 jaar wordt. We kijken dan samen 

naar uw persoonlijke situatie om zo tot een passend besluit te komen.

Hoe ziet de JMD-woonvorm eruit?  

Op onze kleinschalige JMD-woonvorm bevinden zich twee 

woongroepen op de begane grond. Beide woongroepen beschikken 

over acht appartementen en een gezamenlijke woonkamer. In een 

woongroep woont u samen met 7 andere cliënten. Huishoudelijke 

taken worden onderling verdeeld. Zo kan het zijn dat u boodschappen 

doet of juist de maaltijd bereidt. Vanzelfsprekend kijken we hier samen 

naar uw individuele behoeftes en wat haalbaar is.   

 

Wilt u weten waar de cliënten van de JMD-woongroepen zich 

dagelijks mee bezighouden en hoe zij het wonen op de JMD-afdeling 

ervaren? Lees dan de verhalen van bewoners Ismaël, Ron en Rob op 

livio.nl/JMD. 



Meer informatie 

Bel 0900 9200 en vraag naar onze 

cliëntadviseur.

kijk op livio.nl/JMD
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Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een 

groot goed. Ook als er zorg nodig is. 

Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf, 

met eigen verantwoordelijkheid keuzes 

te maken die passen bij uw leven. Daar 

helpen wij graag bij, want bij ons geldt:

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.


