
Dagbehandeling de Boog
Voor jonge mensen met dementie 



Wie op jonge leeftijd te maken krijgt met een dementiesyndroom heeft 
specifieke zorgvragen. Jonge mensen met dementie stellen andere eisen 
aan hun leefomgeving en hebben een ander soort zorg nodig dan oudere 
mensen met dementie. Jonge mensen met een dementiesyndroom 
beseffen vaak dat er iets ernstigs aan de hand is. Gevoelens van 
machteloosheid en frustratie zijn veel voorkomend. Ook speelt angst 
voor de toekomst vaak een grote rol. Jonge mensen spelen vaak nog een 
actieve rol in de maatschappij: ze werken, ze sporten, zijn partner, zijn 
vader of moeder van jeugdige kinderen en hebben vrienden waar ze van 
alles mee doen. Ze geven hun positie als kostwinner, opvoeder of 
werknemer niet snel op. 

Het ziekteproces van deze mensen is ook voor familie en vrienden 
ingrijpend. Veel naasten hebben vragen over begeleiding en onder-
steuning van de cliënt. De situatie vraagt om zorg en een zorg-
voorziening die past bij de levensfase van ieder individu. Er is een 
landelijk zorgprogramma ontwikkeld speciaal voor jonge mensen met 
dementie, dat afgestemd is op de individuele wensen en behoefte van 
deze mensen. Stichting De Waalboog vindt dat jonge mensen met 
dementie erkenning moeten krijgen als bijzondere doelgroep en voert dit 
zorgprogramma uit.

Dagbehandeling de Boog
Stichting De Waalboog heeft een dagbehandeling voor jonge mensen 
met dementie, gevestigd in locatie Joachim en Anna, Specialistisch Zorg- 
en Behandelcentrum. Cliënten kunnen vijf dagen in de week één of meer 
dagdelen, de dagbehandeling bezoeken. Het biedt mantelzorgers de 
gelegenheid om de complexe zorg en behandeling te delen en/of even uit 
handen te geven. Iedere cliënt kan rekenen op een respectvolle warme 
benadering met een gepaste structuur gedurende de dag. 

Samen behandelen en begeleiden 
Jonge mensen met dementie kunnen qua ziektebeeld veel van elkaar 
verschillen. In verschillende sociotherapeutisch leefmilieus bieden wij 
jonge mensen met dementie een samenhangend geheel van 
behandeling, zorg, begeleiding en dagbesteding. Samen met de 



mantelzorgers en, indien mogelijk, met de cliënt wordt een zorg- en 
behandelplan opgesteld in het multidisciplinair overleg. 

Wie bieden de zorg?
De zorg en behandeling zijn in handen van een deskundig en 
gemotiveerd team. Het team bestaat uit een zorgmanager, eerst 
verantwoordelijk verzorgenden, verzorgenden, medewerker 
dagbesteding, specialist ouderengeneeskunde en psycholoog. Er kan 
een beroep gedaan worden op een fysiotherapeut, ergotherapeut, 
geestelijk verzorger, logopediste, diëtiste, maatschappelijk werkende en 
zorgbemiddelaar, wanneer dit nodig is. Daarnaast wordt er nauw 
samengewerkt met zorgtrajectbegeleiders, huisarts en mogelijk andere 
behandelaren die betrokken zijn bij de hulpverlening van de cliënt.  

De medewerkers van dagbehandeling de Boog werken belevingsgericht. 
Zij houden in de dagelijkse zorg en activiteiten zoveel mogelijk rekening 
met de leefstijl en gewoonten van de cliënt. Bezoekers van de dag-
behandeling kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. De 
activiteiten bieden ieder een zinvolle besteding van de dag en 
behandeling die past bij de individuele behoeften. Sommige activiteiten 
vinden plaats in groepsverband, andere zijn individueel gericht. 

De dagbehandeling richt zich op:
•  Het aanbieden van gestructureerde activiteiten afgestemd op  de 

de beleving en mogelijkheden van de cliënt. 
•  Het ondersteunen van de cliënt bij de verwerking van zijn ziekte, 

bijvoorbeeld in gespreksgroepen die begeleid worden door een 
psycholoog en een zorgmedewerker.

•  Het begeleiden van het sociale netwerk van de cliënt. Bij vragen 
kunnen naasten een beroep doen op de begeleiding van het 
multidisciplinaire team.

•  Ondersteuningsgroep voor familie en vrienden. Mensen 
ontmoeten lotgenoten bij deze bijeenkomsten. Zij wisselen 
ervaringen uit en vinden bij elkaar een luisterend oor. De 
psycholoog en de zorgmanager begeleiden deze bijeenkomsten.



Postadres
Postbus 31071
6503 CB Nijmegen

T 024 - 322 82 64
info@waalboog.nl
www.waalboog.nl

Openingstijden
Dagbehandeling de Boog is geopend van maandag t/m vrijdag. Wij zijn 
op feestdagen (o.a. Koningsdag 27 april en Bevrijdingsdag 5 mei) 
gesloten.

Aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van de dagbehandeling heeft de cliënt 
een geldige indicatie nodig die aangevraagd wordt bij het CIZ. De 
indicatie kan aangevraagd worden door de huisarts, praktijk-
ondersteuner, wijkverpleegkundige, geriater, zorgtrajectbegeleider of 
door de familie zelf. Gezien de eisen die aan het stellen van een 
indicatie verbonden zijn, is het advies om een specialist ouderen-
geneeskunde van De Waalboog in te schakelen met het verzoek een 
motivatie te schrijven waaruit blijkt dat dagbehandeling noodzakelijk is. 
Daarnaast is de zorgbemiddeling, telefoon: 024 - 382 64 83 (optie 1)
iedere werkdag bereikbaar om ondersteuning te bieden bij de aanvraag 
van de indicatie. Cliënt, naasten en verwijzers worden geadviseerd. Na 
afgifte van de indicatie door het CIZ zal de zorgbemiddeling cliënten 
begeleiden gedurende de wachtperiode tot aan deelname. 

Vervoer
Wanneer er een indicatie voor vervoer is afgegeven, kan de cliënt in 
principe gebruik maken van de vervoersdienst van De Waalboog. 
Binnen een straal van 20 km garanderen wij het vervoer. Buiten de 
straal van 20 km gaan we hierover in overleg met cliënt en mantel-
zorgers en kijken we hoe we het vervoer kunnen organiseren. Er is ook 
een mogelijkheid om de cliënt zelf te halen en/of te brengen tegen een 
kleine vergoeding. 
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