
Partners van jonge mensen met dementie in beeld
Dementie is het laatste waar je aan denkt als je jong bent en mid-
den in het leven staat. Toch zijn er in Nederland ongeveer 12.000 
mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Jonge mensen 
met dementie staan nog volop in het leven. Ze werken en hebben 
vaak nog thuiswonende kinderen. De ziekte brengt praktisch en 
emotioneel grote problemen met zich mee en heeft een grote im-
pact op de naasten. De diagnose wordt vaak laat gesteld omdat 
symptomen anders zijn dan bij dementie op latere leeftijd. 

De man van Tineke Reijbroek kreeg dementie op jonge leeftijd. 
Hij is in 2015 overleden. Omdat Tineke tijdens het ziekteproces 
nauwelijks informatie kon vinden over dementie op jonge leeftijd, 
heeft zij samen met Dorris Duurland het project MIST, partners 
van jonge mensen met dementie in beeld, gerealiseerd. Dorris 
Duurland is sociaal fotograaf en Tineke Reijbroek ervaringsdes-
kundige en ontwerper.

Boek MIST 
In het boek MIST vertellen partners van jonge mensen met 
dementie hun verhaal. Vijftien ervaringsdeskundigen komen in 
beeld en aan het woord. Ze vertellen over zichzelf, over hun ge-
liefde met dementie, over hun gezin, hun onmacht, hun strijd en 
hun verdriet. Hoe heeft de ziekte dementie hun leven beïnvloed 
en wat heeft hen het meeste geraakt? Een indringend document 
dat inzicht geeft in de wereld van gezinnen van jonge mensen 
met dementie. 
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Foto expositie MIST
De foto-expositie bestaat uit vijftien sprekende portretten van de 
deelnemers aan MIST, die gemaakt zijn tijdens de gesprekken die 
met hen werden gevoerd. Deze foto-expositie reist door het land 
om blijvend aandacht te vragen voor dementie op jonge leeftijd.

‘MIST is een bron van informatie, 
voorlichting, herkenning en troost’



Wanneer: zaterdag 6 november tot en met donderdag 11 november. 

15 winkeliers van Ondernemersvereniging Pijnacker Centrum stellen hun etalage  
beschikbaar voor de expositie die op deze manier corona-proof te bezichtigen is.
In Bibliotheek Oostland, Julianalaan 47 in Pijnacker, staat het start-informatiepaneel  
van de expositie en ligt het boek MIST ter inzage. 

Openingstijden bibliotheek: ma t/m vr: 10.00 - 20.00 uur, zat: 10.00 - 17.00 uur.
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