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Naar een dementievriendelijk Vlaanderen

Een greep uit de acties …



Alle Vlamingen zijn betrokken

 Vandaag 100.000 mensen met dementie in Vlaanderen

 65.000 van hen wonen nog thuis

 Dementie is een aangelegenheid waar iedereen in de 

samenleving bij betrokken is:

 Medische en paramedische zorg

 Psychosociale begeleiding

 Ook sociale ondersteuning en mantelzorg broodnodig



Diagnosestelling verbeteren en versnellen

 Dementie is een verzamelnaam  voor symptomen met 
verschillende oorzaken

 Er zijn inspanningen nodig om zorgvuldigheid en tijdigheid 
van diagnose te verbeteren: tijdig signalen juist duiden

 ACTIE:

 Domus Medica actualiseert praktijkrichtlijnen aan huisartsen in 
overleg neurologen, geriaters, verpleegkundigen

 Positief t.a.v. voorstel RIZIV om identificatie personen met 
dementie in de residentiële zorg toe te wijzen aan 
behandelende huisarts

 Multidisciplinaire vormingen door SEL’s

 Promotie van e-zorgplannen bij complexe zorg



Onderzoek stimuleren

 Er is weinig duidelijkheid over oorzaken dementie

 Er bestaat weinig medicatie die het dementieproces 

vertraagt

 Gezonde levensstijl vermindert risico: the healthy brain 

lifestyle

 ACTIES:

 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor gezonde voeding, 

beweging, middelengebruik

 Wetenschappelijk onderzoek naar dementie (cf. minister 

Lieten)



Stigma wegwerken

 Vermaatschappelijking van de zorg veronderstelt 

ontvankelijke houding van samenleving t.a.v. personen met 

dementie

 ACTIES:

 Positieve bewustmakingscampagne samen met lokale 

initiatieven

 Promotie concept dementievriendelijke gemeente, met 

eerstelijnsgezondheidszorg, ouderenraden en lokale besturen 



Meer autonomie van de persoon met 

dementie en ondersteuning mantelzorger

 Meer participatie van personen met dementie en hun 

mantelzorgers realiseren

 ACTIE

 Inspraak van de gebruiker in de thuiszorg en residentiële 

ouderenzorg realiseren (principe woonzorgdecreet)



Meer autonomie van de persoon met 

dementie en ondersteuning mantelzorger

 Grote kloof tussen vaststelling eerste symptomen en 

opvolging en begeleiding

 ACTIES

 Dementieconsulent inbedden in thuiszorg ism ECD

 Informatie en vorming door lokale en regionale dienstencentra

 Meer centra voor dagverzorging

 Assistieve technologie – projecten Flanders’ Care



Meer autonomie van de persoon met 

dementie en ondersteuning mantelzorger

 Mantelzorger kan op adem komen door verdere uitbouw 

broodnodige thuiszorg

 ACTIES

 Nieuwe diensten voor gastopvang (vrijwilligers)

 Inhaalbeweging oppasdiensten (vrijwilligers)

 Extra uren voor diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg



Woonzorg op maat

 Residentiële ouderenzorg speelt cruciale rol in 

zorgverlening aan zorgbehoevende personen met 

dementie

 ACTIE:

 In overleg: conform woondecreet aanbod voor personen met 

dementie differentiëren i.s.m. de thuiszorg:

 Dagverzorging

 Kortverblijf

 Nachtzorg

 Kleinschalige woonvormen



Levenseinde

 Vroegtijdige zorgplanning: meer en tijdig nagaan in welke 

mate medisch-technisch handelen tegemoetkomt aan 

wensen van patiënt

 Persoon met dementie niet vereenzelvigen met zijn ziekte

 Investeren in zorg aan levenseinde wanneer ziekteproces ver 

gevorderd is: comfortzorg

 Geen therapeutische verbetenheid (patiëntenrechtenwet) 

 ACTIE

 Promoten van vroegtijdige zorgplanning



Andere thema’s 

 Specifieke aandacht voor jongdementie en andere 

‘vergeten groepen’

 Jonge mensen met dementie, allochtonen, armen, personen met 

een handicap, personen met syndroom van down

 Innovatie via wetenschap en onderzoek

 Inbreng met minister Ingrid Lieten



Naar een dementievriendelijk 

Vlaanderen …  

 Samenspel met andere overheden en actoren op het 

terrein.

 Waaronder: de mensen met dementie, hun mantelzorgers 

en hun verenigingen en organisaties

 Najaar 2010: rondetafelgesprek om Vlaams dementieplan 

te finaliseren



Verdwaald in het Geheugenpaleis
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 www.zorg-en-gezondheid.be
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