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Gemeenteraadsverkiezingen Provincie Groningen  

Oproep voor dementievriendelijke gemeente, aandacht voor mantelzorg en respijtzorg bij de 

gemeenteraadsverkiezingen Groningen in 2017 en 2018. 

Voorbeeldtekst 

Onze partij gaat er voor zorgen dat onze inwoners gaan merken dat we in een dementievriendelijke 
gemeente wonen. 
We zorgen er voor dat mensen met dementie kunnen rekenen op een tijdige signalering van 

(beginnende) dementie met vervolgens welzijn en zorg op maat door een goede samenwerking 

tussen de huisarts, wijkverpleegkundige en casemanager dementie, de WMO-consulenten en 

het sociale wijkteam (ook wel gebiedsteam of WIJ-team genoemd). 

In het gemeentelijk beleid zorgen we er voor dat er voldoende dagactiviteiten, huishoudelijke 

hulp, palliatieve zorg en mantelzorgondersteuning is. Daarbij betrekken we ook onze 

inwoners die geen dementie hebben, door goede publieksvoorlichting aan te bieden zodat zij 

goed kunnen omgaan met mensen met verward gedrag. 

  

http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/


Bijlage 

 

1.Waarom Samen dementievriendelijk? 

2.Dementievriendelijke samenleving 

3.Dagbesteding  

4.Huishoudelijke hulp 

5.Mantelzorg  

6.Palliatieve zorg  

 

Waarom Samen dementievriendelijk? 

In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder 

worden, stijgt dat aantal in 2050 naar 400.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met 

dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. 

Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, 

pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het 

Deltaplan Dementie. Zij willen de komende vijf jaar Nederlanders bewust maken van de 

impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen 

herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een 

mantelzorger. 

Mensen met dementie zijn de eerste jaren uitstekend in staat om zelf de regie te houden. Het 

is voor hen belangrijk dat zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij. 

Dat vraagt om begrip in de samenleving. 

 

Meer informatie op de website www.samendementievriendelijk.nl     

met ook informatie over 

• het aanbieden van trainingen zo als omgaan met mensen met dementie  

• het aanbieden van trainingsmogelijkheden voor bedrijven en gemeenten  

• het delen en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen  

• het delen van voorbeelden van dementievriendelijke bedrijven  

• het geven van tips en informatie. 

 

Dementievriendelijke samenleving 

Een dementievriendelijke samenleving waarin alle mensen met dementie kunnen rekenen op 

vroegtijdige signalering, de juiste persoonlijke zorg en het benodigde begrip van hun 

omgeving is volgens Alzheimer Nederland een randvoorwaarde om snel, effectief en vooral 

goed op verward gedrag van mensen met dementie te kunnen anticiperen.  

De gemeente heeft een dementievriendelijk beleid waar bij ook rekening wordt gehouden met 

de publieksvoorlichting en het aanbieden van trainingen en scholingen van de winkels, 

bedrijven e.d. 

Zorg op maat organiseren door samenwerking huisarts (praktijkondersteuner ouderenzorg), 

wijkverpleegkundige en casemanager dementie, de WMO-consulenten en het sociale 

wijkteam (ook wel gebiedsteam of WIJ-team genoemd). 

Casemanagers leveren goede bijdrage aan kwalitatief goede dementiezorg en bij het 

ontzorgen van mantelzorg.  Mensen met dementie hebben recht op tijdige ondersteuning van 

een in dementie gespecialiseerde casemanager. 

http://www.samendementievriendelijk.nl/


Dagbesteding  

Dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie belangrijk. Mensen worden geactiveerd, zijn 

onder gelijkgestemden en zijn even weg van huis. Voor de mantelzorger zijn de 

dagactiviteiten een noodzaak om niet overbelast te raken.  

De kwaliteit van dagbesteding staat onder druk, door minder beschikbaarheid van 

professionals, de eigen bijdrage is verhoogd en het aanbod sluit niet aan bij de wensen van 

mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarbij is goed vervoer een belangrijk 

aandachtspunt. 

Alzheimer Nederland pleit voor betere kwaliteit en toegankelijkheid van dagactiviteiten. 

Dagactiviteiten waarin dankzij de inzet van professionals de persoon met dementie centraal 

staat en die tevens financieel haalbaar zijn. 

Huishoudelijke hulp 

Huishoudelijke hulp is voor mensen met dementie belangrijk. Voor de mantelzorger is de 

huishoudelijke hulp  een noodzaak om niet overbelast te raken.  

Mantelzorg  

Uit het onderzoek Dementiemonitor Mantelzorg, van Alzheimer Nederland en 

onderzoeksinstituut NIVEL, blijkt dat de belasting van mantelzorgers voor mensen met 

dementie de afgelopen jaren is toegenomen.  

Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich overbelast tot zeer zwaar belast. Vier op de tien 

mantelzorgers kan de zorg niet combineren met de rest van hun leven.  

Mantelzorgers noemen het belang van casemanagement dementie, persoonlijke verzorging en 

verpleging, hulp in het huishouden en passende dagactiviteiten als noodzakelijke voorwaarden 

om het thuis wonen langer vol te houden.  

Alzheimer Nederland pleit ervoor dat de overheid een toekomstvisie op de mantelzorger van 

mensen met dementie ontwikkelt. Een visie waarin rekening wordt gehouden met de last die 

we bij mantelzorgers neerleggen in een samenleving waar mensen steeds langer moeten 

doorwerken en zorg en arbeid moeten combineren. 

Palliatieve zorg  

Alzheimer Nederland zet zich in voor een goede kwaliteit van leven en waardige afronding 

van de laatste levensfase voor mensen met dementie.  

Alzheimer Nederland pleit voor een goede  samenwerking in de palliatieve zorg, palliatieve 

zorgprofessionals en dementieketens om de wensen van de patiënt en zijn familie te 

waarborgen.  


