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WAAROM ?

Belang van een dementievriendelijke gemeente
Door de ogen van personen met dementie



Door de ogen van personen met dementie

Brits onderzoek (Green & Lakey, 2013)  heel wat barrières om deel te nemen aan de 

maatschappij.

Een dementievriendelijke gemeente kan inspelen op deze barrières:

- Gebrek aan zelfvertrouwen (69%)

- Vrees dat men verward zal raken (68%)

- Schrik dat men zal verdwalen (60%)

- Fysieke gezondheidsproblemen (59%)

- Mobiliteitsproblemen (59%)

- En/of gebrek aangepast transport (33%)    

- Anderen niet tot last willen zijn (44%)



Belang van een dementievriendelijke gemeente

Door de ogen van het beleid

“Net zoals andere kwetsbare groepen maken personen met dementie 

deel uit van de samenleving. Vooral een plaats blijven opnemen 

binnen de lokale gemeenschap kan niet voldoende onderkend 

worden.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.



Belang van een dementievriendelijke gemeente

Enkele cijfers

- Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie.

- In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen dementie. Het aantal 

mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zijn.

- Het aantal mensen met jongdementie (-65 jaar) schatten we in Vlaanderen rond 

5.400.

- 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste 

familie en/of omgeving.



Enkele cijfers

- Prevalentiecijfers dementie (VVSG)

- Dementie treft 3 keer zoveel betrokken personen (mantelzorgers en professionele 

hulpverleners) als het aantal patiënten.

Leeftijd Prevalentie %

65-69 1,6

70-74 3,5

75-79 7,4

80-84 15,7

85-89 26,2

90-94 41,0

➢ 95 46,3



Enkele cijfers

Nieuwe cijfers inzake evolutie van het aantal mensen met dementie per gemeente van 

2018 tot 2035

Voor Zuid-West-Vlaanderen: evolutie tegen 2035:

Wervik 31,3% Avelgem 46,8%

Menen 29,3% Anzegem 37,2%

Wevelgem 40,7% Deerlijk 39,3%

Kortrijk 27,6% Waregem 48,7%

Kuurne 41,9% Wielsbeke 45,2%

Zwevegem 34,5% Harelbeke 38,7%

Spiere-Helkijn 50% Dentergem 41,9%



WAT is een dementievriendelijke gemeente?

Een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar omgaan en waarin 

er volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Een dementievriendelijke 

gemeente vertrekt vanuit de noden en de behoeften van zijn inwoners met 

dementie, hun familie en mantelzorgers. Er dient ingezet te worden op het 

omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit 

alsook van zijn/haar omgeving.

Kunnen blijven participeren aan de samenleving staat voorop!



Ter inspiratie

Uit dementiemeter

= handig instrument om in kaart te brengen wat de gemeente of stad al doet om aan 

een dementievriendelijk beleid te bouwen en welke uitdagingen er nog zijn naar de 

toekomst toe.

= efficiënt instrument om intern en extern te communiceren over het lokale beleid rond 

dementie vandaag en in de toekomst, want makkelijk implementeerbaar in de website 

van jouw gemeente of stad.

= focussen op een aantal kernthema’s

Volgorde van de items kent geen gradatie. Alle items zijn evenwaardig.



Uit memorandum

1. Vergeet dementie, onthou mens

 Leeftijdsvriendelijk beleid

2. Drempels verlagen

 Toegankelijk info-aanbod

 Proactieve toeleiding naar de juiste zorg

3. Zet in op preventie van dementie

 Gezonde gemeente

4. Zorg voor wie zorgt

 Psycho-educatie en lotgenotencontact

5. Armoede en diversiteit

 Armoedebestrijding en integratie    



6. Langer kwaliteitsvol thuis wonen

 Ondersteuning in de thuiszorg en aandacht voor mantelzorgers

 Voorkom eenzaamheid

7. Investeer in kwaliteitsvol wonen en buurtzorg

 Ruim en divers aanbod van woningen

8. Veilig leven met dementie

 Vermissingsprotocol

9. Autonomie bevorderen

 Plaats vervoersarmoede op de agenda

10. Zet in op een optimaal samenspel tussen informele en formele zorg

 Optimale samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele 

zorgverleners

 Inclusie voor personen met dementie



Uit goede praktijken







• Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Leieland streeft naar meer 
gezondheid en minder ziekte in de regio Zuid West-Vlaanderen: 
beter voorkomen dan genezen.

• LOGO Leieland ondersteunt organisaties bij hun acties omtrent 
betere geestelijke gezondheid, meer bewegen, minder rokers, 
meer gezonde lucht, minder alcohol- en drugsgebruik, meer 
gezonde voeding, minder overgewicht en minder zelfdodingen.

• LOGO Leieland stelt methodieken, expertise, netwerk en 
procesbegeleiding inzake gezondheidspromotie en ziektepreventie 
ter beschikking aan lokale besturen en organisaties in zorg, 
onderwijs en werk.

• LOGO Leieland is één van 15 door de Vlaamse Overheid, 
Agentschap Zorg en Gezondheid erkende Logo’s en werkt samen 
met heel wat expertorganisaties en organisaties met 
terreinwerking.


