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Dementiemeter
Inventarisatie van het lokaal dementiebeleid
Sla eerst het document op en klik daarna hier om het bestand te versturen
of verstuur manueel via dementievriendelijk@vvsg.be

Items

Ja
(Gelieve een toelichting te noteren)

1

De gemeente/OCMW kent/heeft een
actuele sociale kaart dementie opgebouwd.
Indien ja:

1.1

De sociale kaart is opgebouwd vanuit
de behoeften van personen met dementie en hun omgeving met het aanbod in de gemeente en de regio.

1.2

De sociale kaart dementie is qua opbouw en inhoud afgestemd met het
regionaal expertisecentrum dementie,
betrokkenen bij de eerstelijnszones
en/of overlegplatform dementie.

1.3

De sociale kaart dementie wordt breed
in de gemeente verspreid en is digitaal
beschikbaar.

2

De gemeente/OCMW communiceert en
informeert op een laagdrempelige en
genuanceerde manier over dementie.
De gemeente hanteert in haar online
en offline-communicatie respectvol
taalgebruik en beeldmateriaal om
recht te doen aan de realiteit van
mensen met dementie en hun naaste
omgeving. Ze onderschrijft daarbij de
engagementsverklaring van de Vlaamse overheidscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’.

Nee, maar zijn we
wel van plan. (Indien mogelijk, gelieve het potentiële
werkjaar te noteren)

Nee, zijn we niet
van plan. (Indien
mogelijk, gelieve
een korte toelichting te noteren)
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Items

Ja
(Gelieve een toelichting te noteren)

3

In de gemeente/OCMW zijn de medewerkers gevormd m.b.t. omgaan met
mensen met dementie en hun mantelzorgers.

4

In de gemeente wordt regelmatig een
praatcafé dementie, lotgenotencontact of Familiegroep (Jong)Dementie
ingericht of men werkt hiervoor samen
met naburige gemeenten.

5

De gemeente/OCMW organiseert op
regelmatige basis activiteiten voor
mantelzorgers van mensen met dementie, bijvoorbeeld psycho-educatieve sessies Dementie en nu.

6

De gemeente/OCMW ondersteunt
organisaties die actief zijn op het vlak
van dementie.

7

De gemeente/OCMW brengt organisaties samen die actief zijn op het vlak
van dementie in functie van het verbeteren van hun onderlinge samenwerking en afstemming en ondersteunt en
stimuleert deze samenwerking(en).

8

In de gemeente is er toegankelijke dagverzorging voor thuiswonende mensen
met dementie.

9

In de gemeente is er toegankelijke
nachtzorg voor mensen met dementie.

10

De gemeente/OCMW zet zich actief in
om mensen met dementie zo lang mogelijk, en met kwaliteit van leven thuis
of in eigen buurt te laten wonen.
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Nee, maar zijn we
wel van plan. (Indien mogelijk, gelieve het potentiële
werkjaar te noteren)

Nee, zijn we niet
van plan. (Indien
mogelijk, gelieve
een korte toelichting te noteren)
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Items

Ja
(Gelieve een toelichting te noteren)

11

De gemeente heeft aandacht voor de
mogelijkheden en beperkingen van
personen met dementie bij het inrichten van de openbare ruimte.

12

De gemeente en de politie nemen actief deel aan het ‘vermissingsproject’.
De gemeenten en de politie maken
gebruik van het vermissingsprotocol
zowel in de thuissituatie als binnen de
voorzieningen waar mensen met dementie wonen of verblijven.

13

De gemeente heeft bijzondere aandacht voor de veiligheid van mensen
met dementie (politie, brandweer).

14

In de gemeente wordt de lokale economie en dienstverlening gemotiveerd
tot dementievriendelijk ondernemen.

15

In de gemeente wordt de intergenerationele dialoog tussen mensen met
dementie en hun omgeving bevorderd.

16

In de gemeente wordt vrije tijd en
cultuurparticipatie voor mensen met
dementie gefaciliteerd.

17

De gemeente kadert dementievriendelijkheid binnen het format ‘Gezonde
Gemeente’ of binnen haar gezondheidsbeleid wanneer de gemeente
het charter ‘Gezonde Gemeente’ niet
tekende.

18

De gemeente/OCMW heeft binnen het
dementiebeleid bijzondere aandacht
voor maatschappelijk kwetsbare groepen: mensen met een migratie-achtergrond, personen met een verstandelijke beperking, ouderen in armoede, ...
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Nee, maar zijn we
wel van plan. (Indien mogelijk, gelieve het potentiële
werkjaar te noteren)

Nee, zijn we niet
van plan. (Indien
mogelijk, gelieve
een korte toelichting te noteren)
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Items

Ja
(Gelieve een toelichting te noteren)

19

De gemeente/OCMW stimuleert de
socio-culturele verenigingen en sportverenigingen om mensen met dementie en mantelzorgers zoveel mogelijk te
blijven betrekken in hun werking.

20

De gemeente/OCMW heeft één
duidelijk aanspreekpunt voor alle
vragen m.b.t. dementie.

21

De gemeente/OCMW heeft specifieke
aandacht voor mensen met jongdementie (mensen met eerste verschijnselen onder de 65 jaar).

22

De gemeente/OCMW faciliteert toegankelijk vervoer voor mensen met
dementie en mantelzorgers.

23

De gemeente/OCMW faciliteert ontspanningsmogelijkheden voor mensen
met dementie zoals bijvoorbeeld zingen in een contactkoor of andere specifieke activiteiten.

24

De gemeente/OCMW geeft ruimte voor
creativiteit en stimuleert creatieve
dementievriendelijke initiatieven.
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Nee, maar zijn we
wel van plan. (Indien mogelijk, gelieve het potentiële
werkjaar te noteren)

25

Sla eerst het document op en klik daarna hier om het bestand te versturen
(of verstuur manueel via dementievriendelijk@vvsg.be

Nee, zijn we niet
van plan. (Indien
mogelijk, gelieve
een korte toelichting te noteren)

