EEN OP DE VIJF
NEDERLANDERS
KRIJGT DEMENTIE
Daarom is aandacht voor
dementie belangrijk!

Wat kan jij betekenen voor iemand met dementie?

www.loonopzand.nl/dementievriendelijk

DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP
IN GEMEENTE LOON OP ZAND
In de gemeente Loon op Zand werken we samen met inwoners,
mantelzorgers en ondernemers aan een dementievriendelijke
gemeenschap. De ambitie is dat in 2020 alle Brabantse gemeenten
een dementievriendelijke gemeente zijn. Binnen onze regio Hart
van Brabant zijn alle gemeenten nu dementievriendelijk. We zijn
daarmee de eerste dementievriendelijke regio in Brabant en
misschien wel in Nederland.

KEN JIJ OOK IEMAND MET DEMENTIE?
Steeds vaker komen wij in onze directe omgeving mensen tegen die
een vorm van dementie hebben. In onze naaste familie, bij buren,
onder vrienden. Maar ook bij de kassa van de supermarkt
of gewoon op straat.

ZO LANG MOGELIJK THUIS WONEN
Dementie is een ouderdomsziekte, maar kan al vanaf het veertigste
levensjaar voorkomen. In een dementievriendelijke gemeenschap
kunnen mensen met dementie en hun families zolang als mogelijk
een normaal leven leiden in hun vertrouwde huis en buurt. Dat wil
gemeente Loon op Zand samen met haar inwoners bereiken.

HELP JIJ MEE?
We vragen iedereen met ons mee te denken en te helpen waar
mogelijk. Maak samen met ons de gemeenschap in gemeente
Loon op Zand dementievriendelijk!

HOE WORDEN WE DEMENTIEVRIENDELIJK?
Doordat de gemeente en haar kernpartners:
•	Scholing mogelijk maken over het herkennen van dementie en omgaan
met dementie voor inwoners, mantelzorgers, verenigingen en ondernemers
•	Ondersteuning bieden bij de uitwerking van ideeën waardoor mensen
met dementie niet alleen hoeven staan, hulp en aandacht krijgen
•	Betere begeleiding organiseren voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers

WAT KUN JIJ DOEN?
•	Informatie lezen over dementie op
www.loonopzand.nl/dementievriendelijk
•	Bijeenkomsten bezoeken over dementie in
de gemeente of de regio
•	De scholing volgen ‘hoe om te gaan met dementie’
•	Mensen met dementie die je tegenkomt een
handje helpen, of gewoon een praatje maken

WAT KUNNEN BEDRIJVEN/
VERENIGINGEN DOEN?
•	Een avond organiseren over dementie
•	Dementie en de omgang met mensen
met dementie bespreekbaar maken
•	Personeel of leden de training over
dementie laten volgen
•	Als organisatie mensen met dementie
een handje helpen

JOUW
IDEE
IS GOUD
WAARD!
De beste ideeën leven in onze samenleving.
Een simpele oplossing zoals een
boodschappenservice voor ouderen in
een wijk of een buurtapp voor klusjes in
en rondom het huis, deze ideeën kwamen
allemaal van inwoners zelf.
Naar ideeën zoals deze zijn we op zoek!
Zie jij mogelijkheden en kansen voor
mensen met dementie? Deel ze met ons!
Stuur een e-mail naar info@loonopzand.nl.
Samen met inwoners, mantelzorgers,
verenigingen en ondernemers en de
gemeente kunnen we deze ideeën
werkelijkheid laten worden!

CONTACTGEGEVENS PARTNERS:
STICHTING MAASDUINEN
www.maasduinenzorg.nl
STICHTING SCHAKELRING/ DE EEKHOF
informatie.en.advies@schakelring.nl
DE DEMENTIECONSULENT /DE GEHEUGENWERKPLAATS
Marlies Smulders
epm.smulders@dewever.nl
THEBE / CASEMANAGER DEMENTIE
www.thebe.nl
STICHTING ALZHEIMER
www.alzheimer-nederland.nl
STICHTING ZET
www.wijzijnzet.nl
WMO ADVIESRAAD
wmoadviesraadloz@gmail.com

Gemeente Loon op Zand
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