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SGL 쐌 Ook meer aandacht voor gevolgen niet-aangeboren hersenletsel 쐌 Samenwerking met zorgpartners en overheden

Focus op jongdementerenden
door Jos Adriaens
SITTARD – Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) gaat
meer investeren in de opvang
van jongdementerenden. Ook
komt er, samen met andere zorgpartners, extra aandacht voor
het sneller herkennen van nietaangeboren hersenletsel.

De groep mensen die door de vergrijzing op relatief jonge leeftijd dementeert, groeit. Volgens bestuursvoorzitter Leon Poels van SGL zijn
er voor deze mensen in de eerste fa-

ses van hun ziekte in Limburg qua
dagopvang, met uitzondering van
de regio Venlo, nu nog nauwelijks
voorzieningen.
Poels: „Vitaal dementerenden is
een betere term. Fysiek hebben
mensen bijvoorbeeld tot hun 75ste
nergens last van, terwijl ze wel tekenen van dementie vertonen.”
Op dit moment heeft SGL hiervoor al zo’n twintig cliënten in
beeld. Poels: „Hen elke week afwisselende activiteiten aanbieden kan
voor zowel cliënten als hun directe
omgeving een grote opluchting
zijn. Een traject waarbij we onder

meer samenwerken met geriaters.”
Doel is cliënten zolang mogelijk
thuis te laten wonen. Ook gaat SGL
nog meer focussen op het vroegtijdig herkennen en het inspelen op
de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Circa 70
procent van de huidige 1400
SGL-cliënten heeft zo’n aandoening. „Dit kan ons allemaal overkomen, door bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte.” Vaak vallen mensen met NAH nog tussen wal en
schip. Poels: „Zij hebben minder
energie. Hun gedrag verandert, ze
krijgen bijvoorbeeld een korter

lontje en kunnen zich minder goed
concentreren. Vooral voor het thuisfront is dat erg lastig. Temeer omdat de buitenwacht het vaak niet
door heeft.” Ook het aantal Nederlanders dat wordt getroffen door
een beroerte (cva) groeit, tot zo’n
60.000 per jaar. Poels: „Goede ketenzorg, waarbij er na ziekenhuisopname en revalidatie een vervolgtraject thuis is, met bijvoorbeeld
dagbesteding bij SGL, wordt steeds
noodzakelijker.” Doordat deze zorg
wordt overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) naar de Wet Maatschappe-

lijke Ondersteuning (WMO), zal
SGL in Limburg met 33 gemeenten
zaken moeten doen. Poels pleit
voor het Rijnlands model, waarbij
zorgaanbieders, verzekeraars en
overheden samenwerken. „Enerzijds zie je een trend van extramuralisering, het weghalen van zorg
uit de instellingen. Anderzijds moeten we bij niet-aangeboren hersenletsel niet denken dat we dit louter
met familie en vrijwilligers kunnen
begeleiden. Professionele ondersteuning is uitermate belangrijk.”
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