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Wat is dat?

• Definitie Alzheimer’s Society:

« Een dementievriendelijke gemeente is een
gemeente waar mensen met dementie hoge

verwachtingen kunnen hebben en zich
zelfverzekerd kunnen voelen, aangezien ze

kunnen bijdragen en participeren in voor hen
betekenisvolle activiteiten »



• Doelstelling:

Positieve beeldvorming rond dementie verhogen
en draagvlak ontwikkelen door te informeren en te 
sensibiliseren

• Belangrijk
• Continuiteit

• Jaarlijks één grotere actie

En in Lummen?



• Start: 13 juli 2010
• Financiering: In eerste instantie via subsidies Koning 

Boudewijnstichting, nu komen de werkingsmiddelen
van gemeente Lummen

• Samenstelling werkgroep:
• Vertegenwoordiger van WZC Het Meerlehof
• vertegenwoordiger OCMW thuiszorgdiensten
• Overlegcoördinator LDC
• Referentie persoon dementie
• Vertegenwoordiger dienst Welzijn gemeente

En in Lummen?



Vroegere
activiteiten



• Toeristisch treintje: 9/2011: respons PMD klein (3 
deelnemers) andere bejaarden (40)

• Misvieringen met nabespreking: grote opkomst
• Voordracht: « Johan Abrahams » 29/11/11, 80 deelnemers
• Film: « Still Alice », 29/10/2016, 129 deelnemers
• Lezing: « Kasper Bormans », 15/9/2016, 92 deelnemers
• Toneelstuk: « Terug naar de Eenvoud », 52 deelnemers (was

samen met een ander toneelstuk)

Vroegere
activiteiten



plannen voor 2019:

• Filmvoorstelling

• Familiegroepen samen met Alzheimerliga

• Infosessie voor politie&loketbedienden, socio-culturele
organisaties van Lummen

• Één tip per trimester maken en verspreiden

Activiteiten 2019



Andere acties ter bewustmaking:

• Reuze Spandoek

• « Tip van de maand »

• Eigen Logo

Activiteiten



• overleg: ongeveer 1,5 uur twee keer per jaar

• Tijd om te publiceren, activiteiten te organiseren en 
opvolgen

• Afhankelijk van activiteit vb Kasper Bormans 500 EUR, 
‘ Terug naar de Eenvoud’ 500 EUR, filmvoorstelling +-100 
EUR afhankelijk van formule

• Tijd van de personen die de werkgroep trekken

Wat kost dat? :



Eventueel tips en aandachtspunten voor
gemeenten…

Vragen



Op naar een warme

gemeenschap met 

plaats voor alle burgers….



EINDE


