
 

 
 

Doorbreek jij samen met de bibliotheek het taboe rond dementie? 

 

Een genuanceerde beeldvorming van dementie is de komende jaren een prioriteit binnen het 

Vlaamse welzijnsbeleid. Daarin kunnen de provincies, steden en gemeenten een belangrijke rol 

spelen. Zij zijn immers de partners bij uitstek om dementievriendelijke netwerken uit te bouwen. 

Voor personen met dementie, hun kinderen, partner en familie is de confrontatie met dementie vaak 

hard. De aandoening is voor veel mensen een onbekende wereld, een onzeker proces waarover in de 

media doemscenario’s opduiken. Dit dominante beeld willen we bijstellen. Het taboe moet 

doorbroken worden.  

De campagne wil tonen dat achter elke persoon met dementie een mens schuilgaat, met emoties en 

gevoelens. Met beperkingen, maar zeker ook met talloze mogelijkheden om initiatieven op maat 

voor te ontwikkelen in diverse beleidsdomeinen: zorg en welzijn, cultuur, toerisme, communicatie, 

vorming. 

Met de Werelddag Dementie, die op 21 september plaatsvindt, worden alle bibliotheken van de 

regio Midden- en Zuid- West - Vlaanderen uitgenodigd om hun steentje bij te dragen. We willen in 

zoveel mogelijk gemeenten en steden inspirerende en uitnodigende infostands opzetten, waar 

iedereen gedurende enkele weken of maanden meer te weten komt rond het thema dementie. Het 

regionaal expertisecentrum dementie Sophia heeft i.s.m. het Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen al heel wat voorbereidend werk gedaan. Zo kan de bibliotheek inspiratie halen bij een 

volledig uitgeschreven gids waarin een 50-tal boeken, dvd’s, cd’s, … zijn opgenomen die dementie elk 

op hun manier belichten. Van de allerkleinsten tot de oudste lezers, voor iedereen zit er wat wils 

tussen.  

Wil je mee het taboe rond dementie doorbreken en samen met de bibliotheek een fraaie infostand 

over dementie opzetten? Aan jou om naar de bibliotheek toe te stappen en samen op een 

creatieve manier van de infostand een succes te maken! Daarvoor kan je op de website 

www.onthoumens.be gratis foto’s aanvragen die je op groot formaat kan uithangen of een pakket 

met gelamineerde affiches aanvragen via sophia@dementie.be. Tenslotte bieden we ook gratis 

infofolders, brochures en andere documentatie aan. We horen van jou graag hoeveel je er wenst. 

Het kan ook zinvol zijn om contactmomenten in de bib te organiseren. Op die manier kunnen 

mensen bij jou terecht om vragen te stellen en zorgen te delen over dementie. Hierbij kun je mensen 

ook doorverwijzen naar een praatcafé of een regionale familiegroep dementie.  

 

Succes! 

 

Noot: is jouw organisatie gelegen in Kortrijk of Roeselare? Voor deze twee steden is er reeds vanuit 

de familiegroepen contact gelegd met de bibliotheken.  Neem voor meer informatie contact op met: 

- Kortrijk: Roelands Hilde hilde.roelands@st-carolus.be of Ivan Vandecandelaere 

ivan.vandecandelaere@de-ruyschaert.be  

- Roeselare: Marian Claeys marian.claeys@zbroeselare.be 
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