
Mensen met Downsyndroom kunnen op jonge leeftijd 
dementie krijgen. Dit overkwam ook onze broer Rien. Wij 
zagen de verandering gebeuren, maar wisten niet wat er aan 
de hand was. Het duurde lang voordat alle puzzelstukjes op 
hun plek vielen. We hebben in deze onzekere periode weinig 
houvast en ondersteuning ervaren.

Rien heeft dementie en dat heeft impact op zijn leven en dat 
van zijn omgeving.

Wij, de zussen van Rien, delen ons verhaal met 

betrokkenen om er samen van te leren. Zodat 

anderen kunnen vertrouwen op hun ‘niet-pluis-

gevoel’ en weten dat het beginnende dementie 

kan zijn. Zodat we tijdig zien wat iemand nodig 

heeft. En beseffen dat je dit samen doet met 

familie, professionals en anderen die dichtbij 

staan.
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We verzorgen interactieve gastlessen, bijeenkomsten, workshops e.d. voor iedereen die betrokken is bij 

mensen met Downsyndroom. Zoals professionals, familie, studenten, vrijwilligers en andere 

geïnteresseerden. Dit kan op locatie of online. 

Met ons ervaringsverhaal wakkeren we de bewustwording aan, zodat betrokkenen alert zijn op vroege 

signalen, ze tijdig herkennen en voorbereid zijn op de impact die dementie heeft op de persoon en 

zijn/haar omgeving. Het is een opstap om met elkaar hierover in gesprek te gaan, met 

als doel om hier samen in te leren. 

De belangrijkste thema’s in ons ervaringsverhaal met onze 

broer Rien zijn: 

- De weg van de eerste signalen tot de diagnose; 

- De impact op zijn leven en zijn directe omgeving. 

In samenspraak een programma op maat; er is veel 

mogelijk. Bij behoefte betrekken we hier diverse 

deskundigen bij, om het verhaal te ondersteunen en 

kennis over te dragen over dit specifieke onderwerp. 

Faciliteren van een passende ruimte of online 

omgeving, vergoeding van reiskosten en 

eventuele materialen én een bos bloemen voor 

‘ons mam’. 
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Met D2 zetten we ons in ter verbetering van 

de zorg en ondersteuning van mensen met 
Downsyndroom & dementie. Omdat wij 

geloven dat de levenskwaliteit van deze 

mensen sterk kan worden verbeterd door 
vroege signalering, passende benadering en 

samenwerking met alle betrokken. 

Op tijd herkennen en erkennen van 

dementie bij mensen met Downsyndroom is 

belangrijk. Pas dan kun je het oude loslaten 
en zoeken naar wat nu past. Met ons 

verhaal bieden we opening voor gesprek 

met alle betrokkenen.

D2 staat voor Down & Dementie. Een initiatief van Lianne van der Wijst, Adriëtte van der Wijst 

en Yvonne Dekkers: 3 zussen met 1 verhaal!
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Verstandelijke beperking en dementie: een interview met Yvonne Dekkers ‘De weg van de eerste 

signalen naar de diagnose’ – artikel in de kennisbank van dementievriendelijk.nl 

D2 Down en Dementie: een vliegende start - artikel in de kennisbank van dementievriendelijk.nl 

Down en Dementie – D2 – artikel in PlusPunt, het ledenblad van KansPlus

Minidocumentaire over dementie bij mensen met downsyndroom – artikel op website van Alliade

Onderzoeksatelier

Down en Dementie, de Diagnose Alzheimer – minidocumentaire gemaakt door studenten van het 

Honours College van Rijksuniversiteit Groningen

Rien (44) heeft het downsyndroom en dementie: ‘Meer kennis is zó belangrijk’ – artikel op website 

Hart voor Zorg

Dementie; een complexe puzzel - podcast van MensenMensen in opdracht van KansPlus

MEDIA
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https://www.dementievriendelijk.nl/kennisbank/details/een-verstandelijke-beperking-en-dementie
https://www.dementievriendelijk.nl/kennisbank/details/syndroomvandownendementie
https://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2021/01/Down-en-Dementie-D2-RIEN.pdf
https://www.alliade.nl/onderzoeksatelier/nieuws/981046/minidocumentaire-over-dementie-bij-mensen-met-downsyndroom
https://www.youtube.com/watch?v=sGz8634J9QU&t=1s
https://mijn.hartvoorzorg.nl/nieuws/rien-44-heeft-het-downsyndroom-en-dementie-meer-kennis-hierover-is-zo-belangrijk/
https://soundcloud.com/user-342015349/mensen-met-een-verstandelijke-beperking-worden-steeds-ouder-5?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


CONTACTGEGEVENS
Zoek je contact met D2? 

Stuur dan een bericht naar 

downendementie@gmail.com

en we nemen contact met je op. 
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