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Gespecialiseerde en 
persoonlijke zorg voor jonge 

mensen met dementie



In deze brochure maakt u kort kennis met de missie, 
dienstverlening en voorzieningen van onze woonunit voor 
jonge mensen met dementie, een specialisme van WelThuis 
Buytenhaghe in Zoetermeer. WelThuis is een eigentijdse 
en mensgerichte regionale organisatie voor gecombineerde 
woon- en zorgvormen. Heeft u vragen naar aanleiding van 
deze informatie, dan staan wij u graag persoonlijk te woord.



Dementie op jonge leeftijd (65 en jonger) zet levens op zijn 

kop. Allereerst het leven van diegene bij wie de diagnose 

wordt gesteld. Maar ook het leven van iedereen in de 

directe omgeving – partners, eventuele kinderen, andere 

familieleden en vrienden. 

Samen staat u voor de opgave om na te denken over een 

toekomst waarin zich ingrijpende veranderingen 

voordoen. Samen staat u stil bij de vraag hoe u uw leven 

anders kunt inrichten. Met behoud van kwaliteit en op een 

manier die ervoor zorgt dat u mooie, waardevolle 

momenten blijft beleven – individueel en samen.

Er komt een moment waarop u de moeilijke beslissing 

gaat nemen over woon- en leefomstandigheden. 

Misschien is dat moment al aangebroken of dichtbij. Wij 

zijn er om u van advies te dienen en bij te staan. Ook bij 

de moeilijkste keuze die er op dit moment is – de keuze 

voor een vervangende woonvorm. Ons aanbod is een 

eigentijdse woonvorm die gericht is op  betrokkenheid, 

professionele en persoonlijke begeleiding,  zorg op maat 

en een passend aanbod van stimulerende activiteiten.

‘U doet ertoe’
Wij bieden onze bewoners een plek waar ze het prettig 

hebben, zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Ons 

motto is: U doet ertoe. Vanuit verschillende kennis-

gebieden en vakspecialismen geven wij invulling aan 

persoonlijke wensen en behoeften. Bij ons geeft de 

menselijke maat de doorslag. Samen maken we ons sterk 

voor een moderne en gastvrije woon- en leefomgeving 

waarin alle betrokkenen gezien en gehoord worden. 

Woonzorgcentrum Zoetermeer
Buytenhaghe

Aandacht en kwaliteit van leven



Onze inzet spitst zich toe op de specifieke begeleiding van 

en zorg voor jonge mensen met dementie voor wie thuis 

wonen niet langer mogelijk is. Waar het kan bieden we 

persoonlijk maatwerk. Want in een levensfase waarin nog 

alles mogelijk leek, dienen zich ineens confronterende 

vragen aan. Sommige activiteiten lukken niet meer, maar 

andere nog wél. Juist met dat laatste houden we bij 

WelThuis rekening. Door dicht bij huis een woon- en 

zorgomgeving te bieden, die perspectief biedt en aansluit 

op individuele mogelijkheden.

Wonen, begeleiding en houvast 
In deze nieuwe woonomgeving zijn aandacht, zingeving 

en kwaliteit van leven belangrijke pijlers. Wij weten dat 

het ziektebeeld dementie ingrijpende veranderingen 

tot gevolg heeft. Binnen die vaak verwarrende context 

bieden wij passende, individu-gerichte woondiensten, 

begeleiding, houvast en afleiding. Daarbij ligt de nadruk 

op onze individuele bewoners en hun mogelijkheden. 

Voor ons is leidend wat wél kan.

Onze dienstverlening voor jonge mensen met dementie 

kent drie onderdelen: wonen, begeleiden/activeren en 

passende hulp- en zorgverlening.

Wonen
Onze bewoners hebben hun eigen woonunit met een 

privébadkamer en toilet. De woonruimte bevindt zich 

in een speciaal deel van ons woon- en zorgcomplex. 

Daarnaast bieden we diverse collectieve voorzieningen. 

De nadruk ligt op een eigen plek met privacy, vrijheid, 

ontvangstmogelijkheden en comfort. Met als toegevoegde 

waarde: op het juiste moment een luisterend oor, 

persoonlijke aandacht en zorg op maat.

Begeleiden/activeren
Wij richten ons op individuele wensen en mogelijk-

heden. Ons zorg- en begeleidingsteam stelt in nauwe 

samenspraak en onderlinge afstemming een inspirerend 

begeleidings- en activiteitenprogramma samen. 

Toegewijde professionals, waaronder activiteiten-

begeleiders, bewegingsdeskundigen en welzijns-

medewerkers, dragen bij aan een zin- en waardevolle 

tijdsbesteding. Deze past bij het moment waarin we leven 

en is afgestemd op de generatie van nu. We bieden veel 

activiteiten aan, ook in de buitenlucht, en organiseren 

met regelmaat excursies.

Hulp- en zorgverlening
Ons aanbod van hulp- en zorgverlening is flexibel en altijd 

in beweging. Goed opgeleide hulp- en zorgprofessionals 

zijn nabij en betrokken. Wij nemen uw vragen serieus en 

toetsen onze dienstverlening en adviezen aan actuele 

wetenschappelijke inzichten. Dat geldt ook voor de inzet 

van onze artsen, behandelaren en specialisten in mentale, 

psychische en maatschappelijke zorgverlening.

Samen sterk
Onze organisatie kiest voor actieve samenwerking met 

regionale zorg- en dienstverleners die van toegevoegde 

waarde zijn. Zo zijn wij aangesloten bij het Kenniscentrum 

Dementie op Jonge Leeftijd, dat zich sterk maakt voor een 

hoogwaardig zorg- en ondersteuningsaanbod. Op deze 

manier houden wij onze kennis up-to-date en kunnen wij 

de kwaliteit van onze dienstverlening objectief toetsen. 

Daarnaast werken we samen met meerdere zorg-

aanbieders die specialistische kennis en capaciteit bieden 

om ons aanbod op maat aan te vullen en – waar gewenst 

– te verrijken. Op onze website vindt u meer informatie 

over onze partners.

Onze specialistische diensten



Onze specialistische woon- en zorgdienstverlening is 

ondergebracht in ons woonzorgcentrum WelThuis 

Buytenhaghe in Zoetermeer. Het woonzorgcentrum ligt in 

een groene omgeving en is goed geïntegreerd in een 

levendige woonwijk. De buurt biedt veel wandel- en 

bewegingsmogelijkheden en er zijn goede verbindingen 

met winkel- en recreatievoorzieningen.

Appartementen en voorzieningen
Voor jonge mensen met dementie hebben we een eigen 

woonvleugel ingericht. Deze voorziet in veertien 

appartementen voor permanente bewoning en twee 

voorzieningen voor logeermogelijkheid of deeltijdopname. 

Er zijn gezamenlijke ontmoetings- en recreatieruimten 

voor bewoners, partners en familieleden. Daarnaast zijn 

er collectieve voorzieningen, zoals een restaurant, de 

maaltijdvoorziening, een kleine winkel, een bibliotheek, 

een kapsalon en een hamman.

Onze medewerkers
Alle medewerkers die aan onze specialistische dienst-

verlening voor jonge mensen met dementie bijdragen zijn 

hiervoor opgeleid. Zij luisteren naar persoonlijke wensen 

en hechten veel waarde aan actieve betrokkenheid van 

naasten. Onze mensen doen hun werk met warmte en 

liefde én met ruimte voor een beetje humor. Ze staan 

midden in de samenleving en kennen de leefstijl en 

uitdagingen van deze tijd.

Over WelThuis
WelThuis is als kwaliteitsorganisatie verantwoordelijk 

voor zeventien gespecialiseerde woon- en zorgcentra. 

De nadruk ligt op zelfstandig wonen in de directe 

nabijheid van uiteenlopende voorzieningen en goed 

opgeleide medewerkers. Wij bieden een prettige 

woonomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar 

de dienstverlening is gericht op een zo hoog mogelijke 

kwaliteit van leven. WelThuis staat voor een persoonlijke 

benadering – voor oprecht en respectvol mensenwerk. 

Wij zeggen tegen onze bewoners: het enige dat telt is wie 

u bent, wat u fijn vindt, en wat u nodig heeft om uw leven 

op een waardevolle manier voort te zetten. U doet er toe. 

Kwaliteit
Onze faciliteiten, procedures en taakuitvoering voldoen 

aan hoge – objectieve – kwaliteitsnormen. Alles wat 

we doen is transparant, toezicht is goed geregeld en 

eventuele klachten worden serieus genomen en zorg-

vuldig behandeld. Met regelmaat voeren we kwaliteits- en 

tevredenheidsonderzoeken uit onder bewoners en direct 

betrokkenen. Hieruit blijkt steeds veel waardering voor 

ons werk. Verschillende certificaten en keurmerken staan 

garant voor onder meer de kwaliteit van de dienst-

verlening, de bewegingsvrijheid van onze bewoners 

en de gastvrijheid van onze locaties. 

De locatie



Dementie is een van de meest gecompliceerde gezond-

heidsvraagstukken van deze tijd. Het is een verzameling 

van symptomen en ziektebeelden die we meestal koppelen 

aan ouder worden. Daardoor is het bestaande woon- en 

zorgaanbod rond dementie veelal op ouderen gericht. 

Maar ook jonge mensen kunnen geconfronteerd worden 

met de diagnose. Nederland telt circa 12.000 mensen 

bij wie voor hun 65e levensjaar de diagnose dementie 

is gesteld.

Het duurt vaak even voor bepaalde gedragsveranderingen 

met dementie in verband worden gebracht. Het beeld 

‘past’ immers niet bij jonge, gezonde mensen. Dat zorgt 

voor veel verwarring en onzekerheid. De feitelijk diagnose 

verklaart veel. Puzzelstukjes vallen op hun plaats en er 

kunnen ‘eindelijk’ dingen worden geregeld en beslissingen 

worden genomen. 

Maar de diagnose luidt ook een fase van verzet en 

verdriet in. Wie nog midden in het leven staat, geeft 

de regie liever niet uit handen. Zelfs niet als een nieuwe 

woonvorm gewenst is. Daarom is specialistische zorg 

vereist – begeleiding en zorg waarin autonomie en 

eigenwaarde leidend zijn. U vindt bij ons de juiste balans 

in zelfvoorziening, begeleiding en zorg. Afgestemd op 

individuele mogelijkheden, nu en later.

Wanneer stappen zetten? 
Het precieze moment om samen stappen te zetten naar 

nieuwe, veilige woon- en leefomstandigheden is voor 

iedereen verschillend. De behandelend arts of casemanager 

kan hierbij adviseren en voor de vereiste informatie en 

begeleiding zorgen. Natuurlijk zijn er algemene 

uitgangspunten:

•  de behoefte aan een woonvoorziening waar zorg en 

individuele begeleiding goed geregeld zijn neemt toe;

•  de belasting op de directe omgeving dreigt te groot te 

worden;

•  bepaalde gedragsveranderingen bemoeilijken de 

bestaande thuissituatie;

•  de beschikbare begeleiding en zorg bieden onvoldoende 

houvast en kwaliteit van leven;

•  het is niet mogelijk om terug te vallen op een netwerk.

Herkent u één of meer van deze punten? Gaat dan in 

gesprek met de casemanager dementie of huisarts. Of 

neem voor informatie en advies contact op met onze 

cliëntadviseurs. 

Ook het ontstaan van risicovolle situaties kan een 

aanleiding zijn om stappen te zetten. De toegang tot onze 

specialistische woonvoorziening voor jonge mensen met 

dementie is geregeld  binnen de wet langdurige zorg. 

Volgens de beleidsregels van deze wet gaat het om 

indicatie: zorgprofiel VV beschermd wonen met zeer 

intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen met de 

nadruk op begeleiding (VV7). Ook bestaat de mogelijkheid 

om in aanmerking komen voor ‘deeltijdzorg’ of ‘respijtzorg’. 

Dit kan helpen om de druk op de omgeving te verminderen. 

Praat hierover met de huisarts, de specialisten van de 

geheugenpoli, of andere zorgverleners. Wij werken nauw 

samen met artsen en instellingen in uw regio die een rol 

spelen bij de opvang, begeleiding en doorverwijzing.

Persoonlijke zorg, op uw moment



Woonzorgcentrum Zoetermeer
Buytenhaghe

Bij ons geldt: 
u doet ertoe.

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt. Hij kent u 

en uw situatie, denkt mee en geeft advies. Vervolgens is 

de geheugenpoli de volgende stap in de begeleiding bij de 

diagnose. De huisarts en geheugenpoli kunnen de juiste 

verbindingen leggen. In de thuissituatie speelt de 

casemanager een belangrijke, coördinerende rol, onder 

meer bij de inzet van wijkverpleging, dagbesteding, en 

dergelijke. Er zijn voorzieningen die het mogelijk maken 

om  zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Denk aan 

ondersteuning van mantelzorgers, tijdelijke overname van 

bepaalde zorgtaken en dagbesteding. Hierin speelt het 

Wmo-loket van uw gemeente (Wet maatschappelijke 

ondersteuning) ook een rol, zolang u nog geen indicatie 

heeft ontvangen van het zorgkantoor. Gespreksgroepen en 

ontmoetingscentra zijn belangrijk om zorgen en 

ervaringen te kunnen delen. U staat er niet alleen voor.

Dementie is nog steeds niet te genezen. Dankzij meer 

kennis en nieuwe inzichten zijn we echter wel in staat om 

samen te werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van 

leven. Ook als dat leven zich verplaatst naar een nieuwe 

omgeving die beter op de situatie is afgestemd. WelThuis 

Buytenhaghe biedt die omgeving. Samen zetten we ons 

met professionaliteit en liefde in voor persoonsgerichte 

zorg en begeleiding, waarin de nadruk ligt op wat wél kan. 

Met als pijlers:

•  specialistische expertise en een warm hart voor  

onze bewoners ;

•  persoonlijke begeleiding, 

•  samenwerking met behandelaars;

•  Samenwerking met de casemanager of andere 

zorgverleners die bij de begeleiding betrokken zijn;

•  een veelzijdig, supergemotiveerd team dat 24/7 

klaarstaat voor bewoners en naasten;

•  nadruk op zelfregie, kwaliteit van leven en  

betekenisvolle activiteiten.

Weet dat u niet alleen staat

Informeer bij uw huisarts, behandelend specialist of 

casemanager naar ons aanbod en de mogelijkheden. 

U bent altijd welkom voor een afspraak voor een kennis-

making en een rondleiding op onze woon-zorglocatie. 

U kunt contact op nemen met een van onze cliënt-

adviseurs via 088 - 92 93 000 en info@welthuis.nl



www.welthuis.nl
WelThuis Buytenhaghe

Bergmanstrook 45 | 2726 RR  Zoetermeer 


