Eenheid in verscheidenheid
Gezamenlijke aanpak van Vlaamse organisaties, met een hart voor personen
met dementie
Hersenaandoeningen zijn momenteel één van de meest voorkomende doodsoorzaken in
Vlaanderen en België, dit na hart- en vaatziekten, kanker en ademhalingsziekten.
Onderzoekers berekenden dat in 2030 het overlijden ten gevolge van één of andere vorm
van dementie op de eerste plaats zal staan.
Het is dus niet alleen belangrijk dat wij goed met ons brein omspringen maar ook dat we
blijvend investeren in kwalitatief onderzoek voor de patiënt van morgen én in de zorg,
ondersteuning en begeleiding voor de patiënt van vandaag en zijn omgeving wanneer het
met het brein fout gaat, zoals bij de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van
dementie.
Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag op 21 september stellen drie belangrijke
organisaties ‘met een hart voor personen met dementie’ zichzelf dan ook graag even aan
u voor.
Alzheimer Liga Vlaanderen
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Stichting Alzheimer Onderzoek
Wie we zijn

De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersvereniging van, voor
en door familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie. Als
pluralistische vereniging is zij de Vlaamse vleugel van de Nationale Alzheimer Liga en
heeft zij samenwerkingsverbanden met andere zelfhulpgroepen en organisaties. Dit jaar
viert de Alzheimer Liga haar 30ste verjaardag; dit met dank voor de schenkingen die onze
werking mogelijk maken.
De Alzheimer Liga Vlaanderen heeft binnen de Vlaamse Gemeenschap tot doel:
 Familiegroepen (Jong)Dementie op te richten en te begeleiden waarin betrokkenen
informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie kunnen uitwisselen;
 initiatieven of activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en/of te organiseren ter
begeleiding van betrokkenen van personen met dementie;
 het publiek bewust te maken van de mogelijkheden en de beperkingen rond
dementie;
 het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in verband met dementie en in
verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met
dementie.
De Alzheimer Liga Vlaanderen neemt allerlei initiatieven of voert activiteiten uit die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de vermelde niet-winstgevende
doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten
binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen
tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstellingen.
Meer info
www.alzheimerliga.be
secretariaat@alzheimerliga.be

Vanuit een emancipatorische visie willen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en
de regionale expertisecentra dementie de omgeving van de persoon met dementie
versterken door het samen zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich
stellen. Dit kan betekenen: informatieverstrekking, advies op maat, vorming,
ondersteuning en versterking van het sociale netwerk, samenwerken met andere
diensten, organisaties en het onderwijsveld. Het versterken van de deskundigheid op
vlak van dementie bij bestaande organisaties en hulpverleners is dan ook essentieel. De
lacunes in het huidige aanbod worden gesignaleerd aan de overheid.
In Vlaanderen is er heel wat knowhow over dementie beschikbaar. Deze, vaak
versnipperde, kennis willen de expertisecentra dementie toegankelijk maken. De
expertisecentra dementie ontwikkelen zelf expertise, leggen contacten met binnen- en
buitenlandse kennis en vormen zodoende een brug naar de gebruiker en zijn brede
(zorg)netwerk.
We willen op de hoogte zijn van nieuwe tendensen en innoverende projecten zodat
anderen zich door deze kennis kunnen laten inspireren. Zo trachten we vanuit
samenwerking en afstemming, zonder concurrentie maar met respect voor ieders
overtuiging, te komen tot een kwalitatieve zorg en begeleiding van mensen met
dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de regionale
expertisecentra dementie zijn door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisaties
binnen het woonzorgdecreet en het eerste aanspreekpunt inzake dementiebeleid.
Meer info
www.dementie.be
info@dementie.be

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie
van openbaar nut. De primaire doelstelling van Stichting Alzheimer Onderzoek is
financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek
naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.
De stichting werd opgericht in 1995 en heeft sindsdien reeds 108 belangrijke
wetenschappelijke onderzoeksprojecten gesteund aan Belgische universiteiten, dit voor
een totaal bedrag van 7.800.000 EUR. Hiervoor is de stichting volledig afhankelijk van
giften, schenkingen en legaten van particulieren.

De aanvraag tot subsidiëring van een project doorloopt een strenge selectieprocedure op
basis van kwaliteit en relevantie met betrekking tot het onderzoek naar de ziekte van
Alzheimer. De screening gebeurt door onze Wetenschappelijke Adviesraad die hiervoor
wordt bijgestaan door een reeks onafhankelijke buitenlandse professoren. Zo worden in
alle objectiviteit de meest waardevolle onderzoeksprojecten beloond met een beurs.
Sinds 2011 maakt de Koning Boudewijnstichting gebruik van de knowhow van onze
wetenschappelijke adviesraad voor al haar projecten voor Alzheimer.
SAO hecht tevens veel belang aan het vergroten van de bewustwording ten opzichte van
en de kennis over de ziekte van Alzheimer. Het bespreekbaar maken van deze ziekte is
mede één van de hoofdbetrachtingen van SAO. Hiervoor geeft de stichting
tweemaandelijks een nieuwsbrief uit, namelijk “Alzheimer van A tot Z”.
Meer info:
www.alzh.org
info@alzh.org
 De drie organisaties zijn erkend om fiscale attesten voor giften vanaf 40 euro af te leveren.

