“GEPRIKKELD DOOR DEMENTIE”: DOCUREEKS OVER LEVEN MET DEMENTIE IN LIMBURG
Limburg, 19 september 2013 - Morgen (20 september), aan de vooravond van de Werelddag Dementie, zendt TV
Limburg de eerste aflevering van de docureeks “Geprikkeld door dementie” uit. In zes opeenvolgende
afleveringen, telkens op vrijdagavond, bieden zeven Limburgse mensen met dementie, hun mantelzorgers en
hulpverleners een kijk in hun dagdagelijkse leven. “Deze reeks is opgedragen aan de meer dan 11.000 Limburgers
met dementie en aan iedereen die een bijdrage levert om de kwaliteit van leven van personen met dementie en
hun mantelzorgers te verhogen”, aldus gedeputeerde van Welzijn Frank Smeets( CD&V).
“Geprikkeld door dementie” doorbreekt het taboe rond dementie. In zes afleveringen zien we dat personen met
dementie mensen zijn zoals u en ik. Met beperkingen, maar zeker ook met talloze mogelijkheden. Zo ontmoeten we
- de 92-jarige Wies, die vertelt over haar falende geheugen en haar verblijf in het woonzorgcentrum
- Lena, die getuigt over de confrontatie met dementie bij haar man op jonge leeftijd
- Ria, een kranige negentiger die elke dag een bezoek brengt aan haar zoon met het syndroom van Down en
dementie
- Bianca, de referentiepersoon dementie van het woonzorgcentrum die contact maakt met Wiktoria, met een
gevorderde fase van dementie.
De vervolgafleveringen worden telkens op vrijdagnamiddag in Studio TVL geduid door medewerkers van de
reeks, professionelen en mantelzorgers die gefilmd werden.
“Met deze reeks, de duiding op Studio TVL en de vorming nadien willen we de Limburgse bevolking sensibiliseren
rond dementie”, aldus gedeputeerde Frank Smeets. “Wat betekent de ziekte voor de betrokkenen en de
samenleving? Wat zijn goede praktijken van benadering en omgang bij personen met dementie? De focus ligt op
correcte beeldvorming en destigmatisering van het ziektebeeld, met het oog op een meer begripvolle houding
tegenover mensen met dementie en hun omgeving.”
Limburg telt vandaag ruim 11.450 personen met dementie. Eén op de vijf mensen wordt vroeg of laat getroffen door
de ziekte. Artsen en wetenschappers noemen dementie de grootste volksziekte van de 21ste eeuw. Voldoende
redenen om als provincie Limburg mee de schouders te zetten onder het project “Geprikkeld door dementie”.
“Geprikkeld door dementie” is gerealiseerd dankzij een samenwerking van het Limburgs Expertisecentrum Dementie
Contact, provincie Limburg en TV Limburg, met financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.
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