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Wat zijn de kosten? 
    Heeft u een verwijzing van de huisarts en gaat u naar de 

dagbehandeling? Dan betaalt u geen eigen bijdrage meer, maar wordt uw 
wettelijk eigen risico aangesproken.

      Heeft u een indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) en gaat u naar   
de dagbehandeling? Dan betaalt u, afhankelijk van of u nog andere 

      zorg ontvangt, wel of geen eigen bijdrage. U betaalt geen kosten voor   
  het vervoer 
Verblijft u in een groepswoning? Dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK 
(Centraal Administratie Kantoor). Hoe hoog deze is, hangt af van uw inkomen en 
vermogen. Het CAK bepaalt uw eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op 
www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-0087.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer weten over de dagbehandeling of de groepswoning van SVRZ voor 
mensen met dementie op jonge leefitjd? Of heeft u behoefte met iemand te 
praten omdat u denkt aan dementie bij uzelf of iemand in uw omgeving? 
Neem dan contact op met een medewerker van de Zorglijn van SVRZ via 
zorglijn@svrz.nl of 0900 7879 777. 

Heeft u een casemanager? U kunt ook bij hem of haar altijd terecht met vragen.



Bij dementie op jonge leeftijd merken de partner of andere mensen in de 
omgeving veranderingen op in het gedrag. Maar vaak herkennen ze deze niet als 
dementie. Ze denken eerder aan een depressie of een burn-out. Als blijkt dat het 
veranderde gedrag door dementie komt, geeft dat niet alleen duidelijkheid, maar 
helaas ook veel verdriet. De ziekte zorgt voor heel specifieke problemen en vragen 
hoe je omgaat met die problemen. Als SVRZ helpen we hierbij.   

Welke zorg biedt SVRZ voor mensen met dementie op jonge leeftijd?  
SVRZ biedt deze zorg aan in:   
    Een dagbehandeling in SVRZ De Kraayert in Lewedorp 
   Twee groepswoningen in SVRZ Ter Schorre in Terneuzen

Uitgangspunten voor zowel de dagbehandeling als de groepswoningen:
    Versterken eigenwaarde
    Zelfredzaamheid vergroten en onbegrepen gedrag verminderen
    Familieleden en andere direct betrokkenen ondersteunen
    Een behandelteam van artsen, een verpleegkundig specialist GGZ, 

fysio- en ergotherapeuten, een psycholoog, maatschappelijk werk  
en een logopedist

Wat houdt de dagbehandeling in? 
De dagbehandeling in zorgcentrum SVRZ De Kraayert in Lewedorp biedt per 
dagdeel plaats aan acht mensen met dementie op jonge leeftijd. De dag-
behandeling is maatwerk en gaat uit van uw mogelijkheden. Er is een zinvolle 

daginvulling en daarnaast besteden we veel aandacht aan de behandeling.  
De ruimten zijn speciaal op deze doelgroep afgestemd. Zo is er bijvoorbeeld een 
fitnessruimte, klusruimte en een grote tuin. 

Vervoer naar de dagbehandeling
SVRZ vindt het belangrijk dat iedereen die het nodig heeft gebruik kan maken van de 
zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Het vervoer naar de dagbehandeling 
kan moeilijk te regelen zijn. Bijvoorbeeld omdat u een jong gezin heeft. In dat geval 
denken wij met u mee bij het vinden van een oplossing. 

Hoe ziet de groepswoning eruit? 
Ter Schorre in Terneuzen biedt twee geschakelde groepswoningen voor ieder zes 
personen. De kamers zijn 15 m2 en hebben een eigen badkamer. Elke woning heeft 
een grote gezamenlijke woonkamer, een aparte tv-kamer en terras. We koken 
dagelijks vers.
  
Afhankelijk van uw mogelijkheden, krijgt u een persoonlijke leefcirkel. Voor de een 
betekent dat vrij bewegen in de woning, voor de ander zelfstandig wandelen in de 
tuin. Of zelfs een boodschap doen in het nabijgelegen winkelcentrum. Met behulp 
van techniek gaan deuren vanzelf open of blijven ze gesloten. Deze vrijheid draagt bij 
aan uw kwaliteit van leven.

De betrokkenheid en ondersteuning van uw partner, kinderen en andere naasten 
vindt SVRZ erg belangrijk. Zij zijn daarom altijd welkom en mogen ook blijven slapen. 

Bij dementie denk je al snel aan ouderen. Maar ook mensen onder de 65 
jaar kunnen de ziekte krijgen. Bij jonge mensen is dementie anders dan 
bij ouderen. Vooral iemands gedrag of taal verandert. Ook zitten  mensen 
met dementie op jonge leeftijd in een hele andere levensfase dan 
ouderen. Daardoor hebben ze specifieke zorg nodig. SVRZ biedt deze 
expertise en geeft hulp op maat voor mensen met dementie op jonge 
leeftijd en hun familie en/of mantelzorgers.


