
De Morgenster
Een zorgleefgemeenschap voor
(jongere) mensen met dementie



Met elkaar en voor elkaar

In De Morgenster wonen mensen met 

dementie. Het zijn jongere mensen en zij die 

gewend zijn aan een specifieke leefstijl. 

Bewoners, familie, naasten en medewerkers 

vormen met elkaar een zorgleefgemeenschap. 

Uitgangspunt is de levensstijl van de bewoner 

en haar of zijn invulling daarvan. 

We vinden het belangrijk dat mensen hun 

eigen leven kunnen voortzetten, ook al zijn ze 

in meer of mindere mate afhankelijk van onze 

zorg en behandeling. Mensen wonen hier zoals 

zij dat wensen en willen. 

De Morgenster is een gemeenschap in 

ontwikkeling. Gaandeweg leren we. 

Ons motto is: we zijn er met elkaar, voor 

elkaar. 
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Voor wie
Jongere mensen met dementie zijn meestal tussen de 40 en 65 
jaar. Het ziekteproces verloopt sneller en anders als bij oudere 
mensen. Jongere mensen staan meestal nog volop in het leven, 
temidden van hun gezin. Lichamelijk zijn ze vaak nog fit en vitaal. 
De behoefte aan activiteiten en deelname aan de maatschappij is 
over het algemeen groot. Bovendien beseffen ze dat ze ziek zijn. 
Deze bijzondere aspecten vragen om een speciale begeleiding en 
ondersteuning. 

Dat geldt ook voor de mensen, die gewend zijn aan een specifieke 
leefstijl. Ze hebben een brede interesse, vaak veel kennis 
opgebouwd en zijn actief in de maatschappij. Ze voelen zich 
prettig in een bepaald leefmilieu. Als bij hen een vorm van 
dementie geconstateerd wordt, willen ze dit leven zo goed 
mogelijk voortzetten. Ze kunnen kritisch zijn en hebben een hoge 
verwachting van een zinvolle invulling van hun leven.

We hebben in het recente verleden positieve ervaringen opgedaan 
met het gezamenlijk optrekken van deze twee groepen mensen. 
Het blijkt, dat ze elkaar opzoeken door gezamenlijke interesses, 
door de  activiteiten in hun eigen netwerken en de behoefte aan 
een zinvolle invulling. Bij de jongere mensen is de leeftijd ook een 
bindende factor. Dat heeft ons doen besluiten om voor deze twee 
groepen mensen een zorgleefgemeenschap te creëren. Hier wonen 
mensen uit de stad en provincie Groningen en de wijde omtrek. 
Sommige bewoners zijn eerder bezoeker geweest van de Keerkring 
en/of Mussengang. 

Er kan een moment komen in het leven van de bewoner, dat het 
niet langer mogelijk is in De Morgenster te wonen. Als er 
bijvoorbeeld intensieve zorg nodig is of als de levensstijl niet meer 
aansluit bij die van de andere bewoners. Dan begeleiden we naar 
overplaatsing naar een andere woonvorm. We zullen dit proces 
zorgvuldig begeleiden.
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Wonen 
Op de begane grond van ’t Blauwbörgje ligt De Morgenster. Er 
wonen elf mensen. Iedereen heeft een appartement met douche en 
toilet. De grootte van de kamer kan variëren. De appartementen en 
de voorzieningen -zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting- 
sluiten aan bij de bewoners, die meestal een behoefte aan privacy 
hebben. Het appartement kan naar eigen smaak worden ingericht.  
Er is een gezamenlijke huiskamer met open keuken. Deze ruimte is 
de ontmoetingsplek voor de bewoners, hun naasten en de 
medewerkers. Hier vinden de dagelijkse activiteiten plaats. 
Vanuit de woonkamer hebben mensen toegang tot de beschutte 
tuin. In en om de woning is veel bewegingsvrijheid. 

Bewoners, familie en medewerkers vormen samen een 
huishouding. Dat betekent onder meer boodschappen doen, 
koken, opruimen, wassen, strijken en eenvoudige 
schoonmaakklussen. En we hebben een eigen tuin, waar we 
groente zoals boontjes en wortels verbouwen. Ieder doet wat 
binnen haar of zijn mogelijkheden ligt. 
Natuurlijk houden we rekening met persoonlijke interesses. 
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De dagelijkse werkzaamheden in huis zijn net zo goed bezigheden 
als hobby’s en uitstapjes. Iedere dag maken we een plan met de 
bewoners. Familie kan daarin een belangrijke rol vervullen. Alle 
gezamenlijke activiteiten staan op de welzijnsagenda die in de 
appartementen hangt. 
Er is veel mogelijk zoals werken in de tuin, muziek maken, 
schilderles, een lekkernij bakken en yogaoefeningen doen. We 
kijken regelmatig of de activiteiten nog aansluiten bij de wensen 
en behoeftes. Ook kijken we samen naar de wens om nieuwe 
hobby’s op te pakken of interesses te verdiepen. Dat kan 
individueel en in groepsverband.

De activiteiten vinden ook plaats buiten De Morgenster. We 
stimuleren graag het lidmaatschap van bijvoorbeeld de 
sportvereniging of het koor en het maken van uitstapjes. 
Daarnaast halen we de verenigingen in huis en gaan zo nu en dan 
met elkaar op stap. 

Familie en naasten
Partner, kinderen, familie, buren, vrienden en kennissen zijn van 
harte welkom op De Morgenster. Ze worden uitgenodigd om mee te 
doen met het dagelijks reilen en zeilen. Ze kennen de bewoner, de 
gewoonten en de beleving en zijn dan ook belangrijk in de 
ondersteuning. We vragen wat ze gewend zijn om samen te 
ondernemen en nodigen hen uit dat te blijven doen. Welke ideeën 
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leven er nog meer om een plezierige en zinvolle invulling aan het 
leven te geven? Ons uitgangspunt is: wat je thuis doet, kun je hier 
ook. De familie ondersteunen we graag als ze daar zelf behoefte 
aan heeft.   

Zorg en behandeling
Specifieke zorg is nodig omdat de behoeften en problemen bij 
deze mensen anders zijn als bij ouderen. De achterliggende 
oorzaak van dementie bij jongere mensen is divers. 
Gedragsproblemen komen vaker voor. Ze worden onder andere 
veroorzaakt door de heftige emoties en frustraties. Mensen zijn 
zich bewust van hun ziekte en de gevolgen ervan. 
In De Morgenster zorgt een vaste groep medewerkers voor de 
begeleiding. Ze hebben regelmatig bijscholing.

Bij de behandeling ligt de nadruk op regelmaat en structuur. 
Mensen in deze levensfase hebben duidelijkheid nodig en een 
beschermde woonomgeving. De behandeling sluit aan bij de 
leefwereld en het ziektebeeld. Tegelijk geven we de ruimte aan de 
bewoners die zijn nodig hebben.

De medische zorg is in handen van de specialist ouderengenees-
kunde, die gespecialiseerd is in de problemen rondom dementie. 
Daarnaast zijn de psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, 
ergotherapeut en diëtist verbonden aan De Morgenster. Ze 
adviseren en behandelen waar dat nodig is.  

In het leefplan beschrijven we de behoeften en wensen van de 
bewoner en de afspraken die we met elkaar maken. De nodige 
behandeling nemen we ook hierin op. Regelmatig bespreken we 
het leefplan met de eerst verantwoordelijke verzorgende, de 
behandelaren, de bewoner en haar/zijn contactpersoon. Zonodig 
stellen we de afspraken bij. 
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Kosten en aanmelden
Voor wonen in De Morgenster is een indicatie nodig. De huisarts 
kan deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
Onze medewerkers kunnen hierin ook adviseren.
De kosten voor het wonen in De Morgenster worden vergoed vanuit 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er geldt een 
eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van het inkomen. Het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan meer informatie geven.  

Informatie
Heeft u vragen of wilt u eens vrijblijvend een bezoekje brengen 
aan De Morgenster? Neemt u dan contact op met het 
afdelingshoofd Anja van Slooten, telefoon: (050) 547 49 40,
mail: a.vanslooten@lentis.nl

U bent van harte welkom.
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