Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij hersenen informatie niet meer
goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm is Alzheimer. Eén op de zeven mannen en
één op de vijf vrouwen krijgt dementie. Door toenemende vergrijzing zal het aantal inwoners met
dementie fors gaan toenemen. Een goede voorbereiding hierop is essentieel voor gemeenten.
Hoe is de ondersteuning en informatievoorziening geregeld voor inwoners die te maken hebben
met dementie in uw gemeente? Hoe dementievriendelijk ervaren inwoners hun gemeente en wat
zouden ze graag verbeterd willen zien? In deze factsheet leest u de resultaten van panelonderzoek,
uitgevoerd onder 5378 inwoners uit Zuidoost-Brabant (46% mannen, gemiddelde leeftijd 58 jaar).

Dementie in eigen omgeving

Hoe vaak komt het voor?
Aantal inwoners met dementie
in Zuidoost-Brabant
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Bron: Alzheimer Nederland (2018)

Alzheimer Nederland probeert met hun prognosecijfers
het totaal aantal mensen met dementie (wel en geen
diagnose) te schatten. Deze cijfers vallen hoger uit dan
sommige andere prognoses, omdat daarin alleen de
gediagnosticeerden worden meegenomen.
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Informatie over hulp en ondersteuning in de gemeente
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Dementievriendelijke gemeente
In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee
blijven doen in de samenleving. De gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente de kennis van
dementie vergroot binnen de eigen organisatie én de gemeenschap. In 10 doelstellingen is
geformuleerd waar een dementievriendelijke gemeenschap naar streeft. Aan de panelleden is aan
de hand van een aantal stellingen gevraagd hoe ze de situatie ervaren in hun gemeente met
betrekking tot een aantal van deze doelstellingen.
Weg met het taboe!
In mijn omgeving kunnen
mensen zonder taboes over
dementie en de gevolgen
daarvan praten

Mensen met
dementie tellen mee!
Mensen met dementie
maken deel uit van onze
gemeenschap en tellen
mee

Voor jong en oud
Er is voldoende contact
tussen jongeren en ouderen
binnen onze gemeente

Iedereen welkom!

In onze gemeente kunnen
mensen met dementie
zonder belemmering
gebruik maken van
faciliteiten zoals (sport)
verenigingen en winkels
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hebben voldoende
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In onze gemeente is steun
en zorg voor mensen met
dementie optimaal geregeld
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Er is behoefte aan meer
ondersteuning en begeleiding
voor mantelzorgers. Veel
mensen hebben ook behoefte
aan voorlichting en informatie
over waar je moet zijn voor
hulp en steun. Meer aandacht
en begrip voor mensen met
dementie, doorbreking van het
taboe is ook wenselijk. Verbetering van zorg is ook nodig.

vindt dat er iets
verbeterd moet
worden in de steun
en zorg die er is
voor met mensen
met dementie

Omgaan met mensen met dementie
Situatie:
van de panelleden
Stel u ziet een man in de supermarkt
53%
weet
hoe men GOED kan
druk zoeken naar zijn boodschappenlijst.
omgaan
met
mensen
met dementie
Hij komt erachter dat hij deze niet bij
zich heeft en raakt in paniek.
OF
1853 panelleden
Er komt een vrouw de winkel binnen. Ze
hebben de
loopt door de paden en kijkt vragend rond.
onlinetraining
Het lijkt alsof zij niet weet waar ze het
gedaan op
beste kan beginnen.
Van de panelleden in deze situatie:

3% Loopt gewoon door

87% Vraagt of hij/zij kan helpen

G

= Gerust stellen

O = Oogcontact maken
E

= Even meedenken

D = Dank u wel!

10% Spreekt een van de
supermarkt medewerkers aan

Meer cijfers over de andere thema’s en de regio Zuidoost-Brabant
zijn te vinden op www.ggdkompas.nl en www.brabantscan.nl

