
beeld waarin het winnende pro-
ject in het zonnetje wordt gezet. 

De voorwaarden om te 
kunnen meedingen naar de 
Denkbeeldprijs Dementie 
2017 zijn op te vragen via 
Denkbeeld@bsl.nl.  
De inzendingstermijn sluit  
op 1 oktober 2017.

De Denkbeeldprijs  Dementie 
2017 wordt beschikbaar ge-
steld door het bestuur van de 
Stichting Denkbeeld vanuit een 
fonds dat is gevormd uit geld 
van de voormalige Vereniging 
voor Psychogeriatrie (VPG) en 
Stichting Wonen met dementie.

De kracht van goede de-
mentiezorg zit vaak in het 
persoonlijke: verzorgen-

den die dingen bedenken die de 
kwaliteit van leven van hun bewo-
ners verbeteren, wijkbewoners die 
samen passende ondersteuning 
organiseren voor thuiswonende 
mensen met dementie, deskundi-
gen die toegang tot hulp en infor-
matie laagdrempeliger maken en 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers die hun kennis als 
ervaringsdeskundige inzetten. 

Bent u zo iemand die met een 
goed idee rondloopt om de 
zorg voor mensen met demen-
tie te verbeteren of hebt u al 
een project opgestart dat u 
verder zou willen uitbouwen? 
Dan is er goed nieuws: u kunt 
een prijs winnen, de Denk-
beeldprijs Dementie 2017!

Denkbeeld, vakblad over demen-
tie, herkent zich in de kracht 
van het persoonlijke. De redac-
teuren van Denkbeeld zijn pro-
fessionals uit de dementiezorg 
die net als u de ambitie hebben 
deze zorg naar een hoger plan te 
tillen en de kwaliteit van leven 
van mensen met dementie te 
verbeteren. Al bijna dertig jaar 
informeert Denkbeeld professi-
onals en geïnteresseerde buiten-

Ding mee naar de 
Denkbeeldprijs  

Dementie!

staanders vanuit die invalshoek 
over nieuwe ontwikkelingen in 
de dementiezorg. 

De Denkbeeldprijs Dementie 
2017 is bedoeld om goede ideeën 
te helpen verwezenlijken of om 
bij te dragen aan de continuïteit 
of uitbouw van bestaande en 
succesvol gebleken projecten. 
Doel van deze initiatieven moet 
zijn de kwaliteit van leven van 
mensen met dementie te ver-
beteren. De prijs zal worden 
uitgereikt op het Nursing De-
mentiecongres op 9 november 
a.s. en bestaat uit een kunstwerk 
ter herinnering, een bedrag van 
€ 1500,– en een artikel in Denk-


