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Omdat kwaliteit van leven belangrijker is dan ooit

Corona heeft het 
afgelopen jaar een zware wissel 
getrokken op de dementiezorg en de 
kwaliteit van leven van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. 
Juist in coronatijd is het echter 
belangrijk oog te blijven houden voor 
de mogelijkheden van mensen met 
dementie en niet terug te vallen in 
denken in beperkingen. Gelukkig is 
dit ook gebeurd: door heel het land 
hebben professionals, vrijwilligers, 
familieleden en betrokken medebur-
gers creatieve oplossingen bedacht 
voor deze uitzonderlijke situatie. 
Met soms ook de potentie de demen-
tiezorg blijvend te verbeteren. Voor 
deze en andere innovatieve projecten 
wil Denkbeeld graag aandacht vragen 
met de uitreiking van de Denkbeeld-
prijs Dementiezorg 2021.

Al meer dan dertig jaar informeert 
Denkbeeld, vakblad over 
dementie, professionals en 

andere betrokkenen over nieuwe ont-
wikkelingen in de dementiezorg. Dit van-
uit de ambitie deze zorg naar een hoger 

plan te tillen en de kwaliteit van leven 
van mensen met dementie te vergroten. 
Met de jaarlijkse uitreiking van de 
Denkbeeldprijs Dementiezorg wil Denk-
beeld projecten of initiatieven in het 
zonnetje zetten die eveneens bijdragen 
aan een betere kwaliteit van leven van 
mensen met dementie en hun mantel-
zorgers. De prijs bestaat uit publiciteit 
in de vorm van een artikel in Denk-
beeld, een bedrag van € 1500,- en een 
kunstwerk als blijvende herinnering. 
Dit alles niet alleen als bekroning van 
een mooi en geslaagd initiatief, maar 
ook als aanmoediging voor iedereen die 
ermee te maken heeft.

AANMELDING
Bent u betrokken bij een project om de 
kwaliteit van leven van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers te ver-
beteren en wilt u hieraan meer bekend-
heid geven? Met daarbij een mooie 

geldprijs en een kunstwerk? Stuur dan 
tot uiterlijk 15 april 2021 een A4’tje 
met een korte beschrijving van uw 
 initiatief aan: Macella Strauss, 
e-mail: Denkbeeld@bsl.nl.

VOORWAARDEN
De jury beoordeelt de inzendingen op 
drie criteria:
1. Het project zorgt ervoor dat mensen 

met dementie en/of hun mantelzor-
gers meer gebruik kunnen maken 
van hun eigen kracht.

2. Het is opgezet door professionals in 
de dementiezorg, betrokken burgers 
die zich willen inzetten voor mensen 
met dementie of door mensen met 
dementie en hun mantelzorgers zelf.

3. Het draagt bij aan een positieve 
beeldvorming van mensen met 
dementie. 
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De Denkbeeldprijs Dementiezorg 2021 

wordt beschikbaar gesteld door het 

bestuur van de Stichting Denkbeeld vanuit 

een fonds dat is gevormd uit gelden van de 

voormalige Vereniging voor Psychogeriatrie 

(VPG) en de Stichting Wonen met demen-

tie. De prijs wordt uitgereikt in het voorjaar 

van 2021. Afhankelijk van eventuele 

coronabeperkingen op het Nursing Demen-

tiecongres of op een andere manier.


