


KEN JE EEN PERSOON MET DEMENTIE IN JE GEZIN, FAMILIE, 
BUURT, VERENIGING, WERK? 

… EN BEN JE OP ZOEK NAAR INFORMATIE? 

Op deze welzijnsmarkt dementie ontdek je onder andere: 

 Waarom een goede diagnose zo belangrijk is, 

 Welke ondersteuning je thuis kan krijgen: poetshulp, maaltijden, een alarm-

toestel uitlenen, gebruik maken van het dag verzorgingscentrum ...  

 Waar je op vakantie kan (samen met een persoon met dementie) 

 Waarom bewegen belangrijk is 

 Welke hulpmiddelen je kan gebruiken 

 Waarom het moeilijk is om te praten over dementie… en of een film, een 

boek of info op het internet daarbij kunnen helpen 

 Dat je kan deelnemen aan ontmoetingsmomenten, praatcafés met andere 

mantelzorgers 

 Of een huisdier een fijn gezelschap kan zijn, 

 … 
 

We zoeken samen een antwoord op jullie vragen rond: 

 Vroegtijdige diagnose en het belang hiervan 

 Financiële en praktische hulp 

 Opvang en zorg 

 Omgaan met dementie  

 Vrije tijd (cultuur en erfgoed) 

 … 

En bieden je een kleine versnapering aan. 

DILBEEK werkt aan een dementievriendelijke gemeente.  

In Dilbeek wonen 956 personen met dementie, waarvan 669 (70%) nog thuis 
wonen. Nog veel meer mensen (partners, kinderen zorgverleners zijn betrokken 
in de zorg 

“Dementie is vooral erg als de samenleving er niet mee om kan gaan.” 
Dixit Jan Hoet 
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