
Online training: 
Dementie op jonge leeftijd

De Online training: Dementie op jonge leeftijd
bestaat uit 6 hoofdstukken en is gratis beschikbaar
op www.dementie.nl. De training is geëvalueerd met
mantelzorgers en zorgverleners door middel van
vragenlijsten en interviews. In deze factsheet staat
meer informatie over de evaluatie.

Hoofdstukken in de training:
1. Dementie op jonge leeftijd
2. Problemen en oplossingen
3. Gedragsveranderingen
4. Impact op het gezin
5. Zorgen voor jezelf
6. Zorg en ondersteuning

Evaluatie korte vragenlijst

Een korte vragenlijst is ingevuld door 26 personen.
De vraag of ze de training zouden aanraden aan
anderen werd beoordeeld met een 8.0 (schaal 1-10). De training is 

(zeer) goed

77% 81%

De training helpt bij het 
omgaan met dementie  

Evaluatie uitgebreide vragenlijst

De uitgebreide vragenlijst is ingevuld door 19 personen. De meerderheid van de deelnemers
vond de training zeer nuttig, makkelijk in gebruik, ze zouden de training nog een keer
raadplegen en ze voelden zich zelfverzekerd genoeg om de training online te volgen. De
informatie was zeer relevant en hoewel de meeste aangaven dat de lengte van de training
‘precies goed’ was, gaven anderen aan dat het wat veel was. De overzichtelijkheid en de
begrijpelijkheid van de verschillende hoofdstukken werd als goed beoordeeld, en de meeste
gaven aan dat de informatie goed toepasbaar was in het dagelijkse (werk)leven.

Evaluatie interviews

"Eindelijk is er één plek waar informatie rondom 
dementie op jonge leeftijd gebundeld staat. Ik 

zou het anderen absoluut aanbevelen.” 
- Mantelzorger

www.dementie.nl/training-dementie-op-jonge-leeftijd

Pluspunten:
• Zeer tevreden over de kwaliteit en het 

uitgebreide aanbod aan informatie
• Veel herkenning
• Handige en praktisch toepasbare tips
• Uitleg in tekst en video’s
• Een overzicht van beschikbare hulp en 

ondersteuning

Verbeterpunten:
• Verduidelijken van navigatie door de training
• Een terug-knop naar de hoofdpagina
• Verwijzingen naar externe websites 

verduidelijken

De training is 10.830 keer bekeken

jdtraining-np@maastrichtuniversity.nl

”Ik ga mantelzorgers ernaar verwijzen om het te 
gebruiken. Ik zou ook zo een video uit de 

training pakken en het laten zien in 
lotgenootcontactgroepen.” 

- Zorgverlener


