
Steeds vaker zullen mensen met dementie tussen ons wo-
nen. Zij zijn familie, partner, vriend, sportmaat of klant. 
Iedereen van gemeente tot bank, van buurman tot onder-
nemer, van politie tot vereniging kan iets doen om ervoor 
te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten een 
volwaardig lid van onze samenleving zijn.

Een dementievriendelijke gemeente:
n   Faciliteert dat mensen met dementie zo lang mogelijk in 

de eigen omgeving kunnen blijven wonen, meetellen, 
meedoen en zich veilig voelen.

n   Draagt bij aan kennisoverdracht over de ziekte, geeft 
tips over het signaleren, accepteren, helpen en zorgen 
voor.

n   Verhoogt de levenskwaliteit van de persoon zelf en on-
dersteunt zijn omgeving zoals mantelzorgers, familiele-
den en vrienden.

n   Organiseert activiteiten om bewustzijn en begrip te creë-
ren, het taboe te doorbreken: bij sport- en cultuurvereni-
gingen, het Alzheimer Café, informatieavonden, trainin-
gen, ontmoetingen.

Deurne is zo’n gemeente! 

Wat is dementie?
Dementie is een hersenaandoening die je langzaam maar 
zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van een an-
der. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes 
waarvan Alzheimer het meest voorkomt.1 op de 5 mensen 
krijgt een vorm van dementie. Tussen 2015 en 2040 wordt 
een verdubbeling van het aantal mensen met dementie 
verwacht, wat voor Deurne een stijging van 500 naar 1250 
betekent.

Voor en na de diagnose is een proces van veel onzeker-
heid, pijn, verdriet en eenzaamheid. Hoe ga je om met ge-
heugenverlies, een veranderend karakter, een wereld die 
steeds verwarrender en bedreigender wordt. Je verliest de 
regie over je leven. Dagelijkse dingen als sporten, bood-

schappen doen, het contact met je omgeving worden 
steeds moeilijker. En wat betekent het als iemand van wie 
je zoveel houdt dit overkomt en je niet meer herkent? 

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziek-
te, waarvan 6 jaar thuis. Zij en hun naasten kunnen zo lang 
mogelijk kwaliteit van leven behouden als zij zich geaccep-
teerd, gesteund en gekend voelen

Wat kan ik doen?
n   Een sport/cultuur/muziek vereniging kan speciale activi-

teiten met deskundige begeleiding organiseren en door 
kleine aanpassingen ervoor zorgen dat mensen met de-
mentie zo lang mogelijk lid kunnen blijven.

n   Winkeliers, banken, scholen kunnen hun medewerkers 
en leerlingen trainen in het herkennen van mensen met 
dementie en daar op een positieve, respectvolle manier 
mee omgaan.

n   Als werkgever, vriend, collega van een mantelzorger kun 
je hem of haar met simpele dingen ondersteunen: be-
langstelling en aandacht, zorgverlof, iets van hem over-
nemen, een gezamenlijke activiteit.

n   Iedereen kan zijn kennis vergroten door een informatie-
avond, themabijeenkomst, ontmoeting en activiteit te 
organiseren of te bezoeken.

Waar vind ik meer informatie?
Tips, feiten, cijfers, nieuws en inspiratie is te vinden op:
www.dementievriendelijk.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.pgraad.com
www.dementiezorg.nl

In Deurne zijn veel personen en organisaties op dit ge-
bied actief. Wil Evers, programmamanager bij de gemeente 
Deurne, brengt u graag in contact met hen als u vragen 
heeft, informatie of ervaringen wilt delen en een idee voor 
een activiteit. Hij is bereikbaar op: T 0493 387 324, info@
deurne.nl
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