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02 VOORWOORD

VOORWOORD

TIEN JAAR WERKEN AAN 
DEMENTIEVRIENDELIJK 
SAMENLEVEN 

Blijven deelnemen aan de samenleving. Je eigen wensen en voorkeuren 

uiten.	Bewustwording	over	de	frames	die	we	met	z’n	allen	gebruiken.	Mee	

beslissen	over	het	beleid.	Je	rechten	en	plichten	kennen…	Het	zijn	stuk	

voor	stuk	thema’s	die	een	tiental	jaar	geleden	veel	minder	prominent	op	

de	agenda	stonden	als	het	ging	over	mensen	met	dementie.	Allemaal	

hebben	ze	te	maken	met	hun	 levenskwaliteit	en	die	van	hun	naasten.	 

Ze	laten	iets	zien	over	de	levenskwaliteit	van	onze	samenleving	zelf.

 

Experts	 zijn	 het	 erover	 eens:	 de	 jongste	 tien	 jaar	 is	 dementie	 meer	

bespreekbaar	 geworden.	 We	 beschouwen	 de	 ziekte	 als	 een	 uitdaging	

voor de hele samenleving. Dit is inderdaad een problematiek die de 

zorgsector	 ruim	 overstijgt.	 Burgers,	 mantelzorgers,	 zorgverstrekkers,	

voorzieningen,	 juristen,	 politiemensen,	 handelaars,	 administraties	 en	

beleidsmakers van het lokale tot het Europese niveau: allemaal zijn we 

betrokken	partij.	En	de	cijfers	voor	de	toekomst	spreken	boekdelen:	het	

thema	‘levenskwaliteit	en	dementie’	zal	hoog	op	de	maatschappelijke	

agenda	 blijven	 staan.	 Neuroloog	 Adrian	 Ivanoiu	 drukt	 het	 kernachtig	

uit:	‘Deze	uitdaging	is	volgens	mij	even	belangrijk	als	het	klimaat.’
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Dit	impactrapport	belicht	tien	jaar	werken	aan	een	dementievriendelijke	

samenleving	 door	 de	 Koning	 Boudewijnstichting.	 We	 focussen	 op	 de	

sleutelboodschappen	en	op	de	diverse	projecten	en	initiatieven:	waarom	

werden	 ze	opgezet?	Wat	behelsden	 ze?	Wie	waren	stakeholders?	Wat	

was	hun	impact?	

Het	 werk	 van	 de	 Stichting	 staat	 niet	 op	 zich.	 Het	 is	 een	 tandwiel	 in	

een	groot	raderwerk,	een	beweging	waar	velen	aan	meewerken	en	bij	

betrokken	zijn:	experts	en	onderzoekers,	de	vele	initiatiefnemers	van	

projecten,	betrokken	organisaties	en	verenigingen,	juryleden	van	pro-

jectoproepen,	beleidsmakers	en	hun	administraties.	En	natuurlijk	in	de	

allereerste	plaats	de	mensen	met	dementie	zelf	en	hun	naasten.

We	 kijken	 ook	naar	 de	 toekomst.	Voor	 dit	 rapport	werden	gesprekken	

gevoerd met 25 experts in België: wat zijn de grote uitdagingen als we het 

over	‘levenskwaliteit	en	dementie’	hebben?	Welke	rol	kunnen	de	Stich-

ting,	andere	Europese	stichtingen	en	andere	actoren	(blijven)	opnemen?
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DEMENTIE:  
FEITEN EN CIJFERS

DEMENTIE? 

Dementie,	prioriteit	nummer	één	van	de	Wereld-
gezondheidsorganisatie	 (WHO),	 is	een	overkoe-
pelende term voor een reeks neurologische 
aandoeningen.	De	meest	voorkomende	vorm	is	
de	 ziekte	 van	 Alzheimer	 (ca.	 70%).	 De	 tweede	
belangrijkste	is	vasculaire	dementie,	het	gevolg	
van kleine hersenbloedingen. 

Er is op dit moment geen behandeling om demen-
tie te genezen. Geneesmiddelen kunnen het 
erger	worden	van	de	symptomen	vertragen	en	er	
bestaat	 veel	 gespecialiseerde	 hulp.	 De	 jongste	
tien	 jaar	 is	de	aandacht	voor	een	niet-farmaco-
logische	aanpak	sterk	gestegen,	met	ook	onder-
zoek	naar	evidence-based	practice.	

Prevalentie van dementie in West-Europa - %

LEEFTIJD VROUWEN MANNEN

60-64 2.0 1.1

65-69 3.2 1.8

70-74 5.2 2.8

75-79 8.7 4.7

80-84 14.6 7.8

85-89 23.7 12.6

90+ 45.1 23.7

World	Alzheimer	Report	-	Prince	et	al.	(2015)
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 WERELDWIJD 

50 

  MILJOEN

Wereldwijd schat de Wereldgezondheidsorga-

nisatie het aantal mensen met dementie op  

50	miljoen.	De	schattingen	voor	2050	gaan	rich-

ting 150 miljoen.

 IN EUROPA 

10 

  MILJOEN

In Europa evolueren we naar 10 miljoen mensen 

met	 dementie.	 Ook	 dit	 cijfer	 zal	 de	 komende	

jaren	en	decennia	stijgen.

Mensen met dementie leven gemiddeld acht 

jaar	met	de	aandoening.	Bij	gebrek	aan	exacte	

cijfers	moeten	we	een	beroep	doen	op	schat-

tingen.	Een	centraal	register	waar	informatie	

verzameld wordt over personen die de diagnose 

dementie	krijgen,	is	er	niet.	

IN BELGIË 

200 000
Het aantal personen met dementie in België 

wordt momenteel geschat op iets meer dan 

200.000. Tegen 2060 zal dat vermoedelijk ver-

dubbelen.	Eén	burger	op	twee	kent	in	zijn	omge-

ving een persoon met dementie.

IN BELGIË 

600 000  
MANTELZORGERS  
EN ZORGVERLENERS
Er	 zijn	 momenteel	 in	 België	 naar	 schatting	

600.000	mantelzorgers	en	zorgverleners	direct	

betrokken bij de dementieproblematiek. 

Ongeveer	 70%	 van	 de	 mensen	 met	 dementie	

woont thuis en wordt door hun omgeving ver-

zorgd. De meerderheid van oudere mensen met 

een	 grote	 zorgbehoefte	 kunnen	 thuis	 wonen	

dankzij een inwonende mantelzorger. 1

Het aantal mensen in België dat kampt met 

jongdementie	(jonger	dan	65	jaar)	 is	moeilijk	te	

schatten,	maar	kan	tot	12.000	gaan.

—
1		S.	Cès,	J.	Macq	e.a.,	 

Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België: 
een cruciale en complexe rol,	2016.

AANTAL MENSEN MET DEMENTIE
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10 JAAR WERKEN ROND 
‘LEVENSKWALITEIT  
EN DEMENTIE’ - 2007-2017

 − Meer dan 30 publicaties onder de noemer 

‘Naar	een	dementievriendelijke	samenleving’

 − Meer dan 150 000 keer verspreid

 − Meer dan 5 miljoen €	voor	ondersteuning	 

van	projecten	en	voor	gezondheidsonderzoek

 − Meer dan 150 projecten in België  

en meer dan 30 in Europa

MEER SOCIALE INCLUSIE
 − Onderzoek	naar	beeldvorming	en	bewust-

wording,	communicatie-aanbevelingen,	

grondslag voor grote mediacampagnes. 

Doel: een andere kijk op dementie

 − Dementievriendelijke gemeenten:	steun	

voor	projecten,	verspreiden	van	visievorming,	

intervisie,	ervaringsuitwisseling…	 

Doel: meer lokale aandacht voor mensen 

 met dementie

EEN EVENWICHT TUSSEN 
AUTONOMIE EN BESCHERMING

 − Kennisverspreiding over dementie:  

publicaties met inbreng van zowel  

juristen	als	medici.	 

Doelgroepen: mensen met dementie  

en	hun	naasten,	juristen,	zorgverstrekkers

 − Vroegtijdige zorgplanning: van onderzoek 

over	actieonderzoek	naar	ondersteuning	van	

proefprojecten.	Met	zeer	diverse	partners

 − Mantelzorgers: onderzoek.	Projecten:	hoe	

kunnen	we	hen	ondersteunen,	empoweren?

EUROPESE INITIATIEVEN
 − High level conference in 2010 n.a.v.  

het	Belgische	voorzitterschap	van	de	EU

 − ALCOVE	(2011-2013):	dementie	in	een	ethisch	

en juridisch daglicht

 − EFID	(2011-):	naar	een	 

dementievriendelijk Europa

WETENSCHAPPELIJKE FONDSEN
 − Steun voor onderzoek	naar	dementie	(bio-

medisch	en	psychosociaal)	 

Fondsen Aline en A.B.,	Marie Thérèse  

De Lava en Robert De Schneider,	Malou 

Malou en Perano	(in	totaal	1.250.000	€).	

MEER DAN  
150 PROJECTEN  
IN BELGIË 

MEER DAN 30  
IN EUROPA
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2007 MEI Oprichting	van	de	werkgroep	met	13	experts,	 

o.l.v.	minister	van	Staat	Magda	Aelvoet

2007-2008 DEC Multidisciplinair	onderzoek	rond	beeldvorming	en	dementie,	

juridische	facetten	van	dementie,	advanced	care	planning	

(vroegtijdige	zorgplanning)

2009 MAA  Bekendmaking van het eindrapport van de werkgroep  

en de aanbevelingen

AUG Lancering	van	de	eerste	van	drie	projectoproepen	

‘Dementievriendelijke	gemeente’	i.s.m.	VVSG,	UVCW	en	

BRULOCALIS

2010 SEP Lancering van het Dementieplan Vlaanderen 2010-2014  

Naar een dementievriendelijk Vlaanderen

NOV Organisatie	van	een	Europese	high	level	conference	in	het	kader	

van	het	Belgische	voorzitterschap	van	de	Europese	Unie

DEC Goedkeuring door de Waalse regering van het Programme wallon 

d’actions Alzheimer et maladies apparentées

2011 MEI Voorstelling	van	de	resultaten	van	de	dialoog	‘Vroeger nadenken… 

over later’.	De	Stichting	verleende	de	jaren	nadien	steun	aan	

projecten	rond	vroegtijdige	zorgplanning	(2012-2014)

SEP De campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’	wordt	in	

Vlaanderen	opgezet	door	de	overheid,	in	samenwerking	met	

betrokken	actoren,	waaronder	de	Koning	Boudewijnstichting

DEC De	Waalse	minister	van	Gezondheidszorg	financiert	mee	

de	derde	oproep	van	de	Koning	Boudewijnstichting	rond	

dementievriendelijke gemeenten

 Oprichting	van	EFID,	een	gezamenlijk	programma	van	

momenteel	vijf	stichtingen	die	streven	naar	dementievriendelijke	

leefomgevingen	over	heel	Europa	en	die	mensen	met	dementie	

actief	bij	hun	werking	betrekken

2007-2017  
EEN TIJDLIJN
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2012 JAN Bekendmaking	van	de	eerste	reeks	winnaars	van	de	EFID-Awards	

‘Living well with Dementia in the Community’:	tien	projecten	 

in acht landen in Europa

DEC ‘Dementie en beeldvorming’	wordt	in	2012	het	voorwerp	van	 

de	eindejaarsactie	van	Studio	Brussel/VRT	(Music	for	Life)

2013 MAA ALCOVE-rapport	over	de	autonomie,	waardigheid	 

en competentie van mensen met dementie vanuit een ethisch 

en	juridisch	standpunt	(ALCOVE = Alzheimer Cooperation and 

Valuation	in	Europe)

2014 MAA Bekendmaking van de tweede reeks winnaars van de EFID-Awards 

‘Living well with dementia’,	met	opnieuw	tien	projecten	 

in	acht	Europese	landen.	In	de	jury	zaten	voor	het	eerst	 

mensen met dementie

2015 JUL Lancering	van	een	projectoproep	voor	initiatieven	 

die	mantelzorgers	versterken	

ZOMER  Het	geactualiseerde	Dementieplan Vlaanderen	2.0	(2016-2019)	

wordt	voorgesteld.	Dat	bouwt	voort	op	het	eerste	plan

2017 JUN  Een coalitie van 20 Waalse partners communiceert over een 

gezamenlijk	project	rond	vroegtijdige	zorgplanning	(de	vereniging	

van	steden	en	gemeenten,	organisaties	voor	thuiszorg,	

huisartsen,	woonzorgcentra…)

OKT Een	jaar	voor	de	gemeenteraadsverkiezingen	zetten	 

het	Expertisecentrum	Dementie	Vlaanderen,	Alzheimer	Liga	

Vlaanderen	vzw,	de	Vereniging	van	Vlaamse	Steden	 

en	Gemeenten	en	de	Koning	Boudewijnstichting	het	concept	

‘dementievriendelijke	gemeente’	extra	in	de	aandacht

2018 JAN Bekendmaking van de derde reeks Awards van het EFID-

programma:	twaalf	projecten	in	tien	landen. 

Thema: de inzet van ervaringsdeskundigheid  

van mensen met dementie



Ik zou willen dat jullie mij zien als wie ik ben.  
Ik ben niet alleen maar de optelsom van mijn symptomen.  
Ik ben het product van mijn ervaringen…  
De reactie van anderen op de stereotypes van dementie  
treft mij meer dan de symptomen zelf.
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TWEE CENTRALE THEMA’S 

SOCIALE INCLUSIE  
EN AUTONOMIE

In	de	 toekomst	zal	zowat	 iedereen	met	demen-

tie	 geconfronteerd	 worden:	 als	 patiënt,	 partner	

of	 (klein)kind,	 familie	 of	 vriend,	 collega	of	 buur.	

Zolang	de	aandoening	niet	te	genezen	is,	plaatst	

dementie de hele samenleving dan ook voor een 

uitdaging en verantwoordelijkheid. Alleen samen 

zullen	we	met	de	zorgbehoeften	kunnen	omgaan.	

De	 Koning	 Boudewijnstichting	 koos	 aan	 het	

begin van haar werking rond dementie voor twee 

grote	thema’s:

Bevorderen van sociale inclusie
Mensen met dementie maken deel uit van onze 

samenleving,	 zoals	 iedereen.	 We	 streven	 naar	

een	samenleving	die	oog	heeft	voor	hun	proble-

matiek en die van hun mantelzorgers. We delen 

de	 zorg.	 Het	 is	 daarbij	 nuttig	 om	 met	 z’n	 allen	

na	 te	 denken	 over	 hoe	 we	 zelf	 over	 dementie	

spreken.	Een	dementievriendelijke	omgeving	en	

beeldvorming zijn essentieel voor het bevorderen 

van de levenskwaliteit van mensen met demen-

tie.	Dat	was	de	focus	van	een	aantal	projecten	en	

initiatieven	met	een	groot	aantal	stakeholders.

Ik wilde naar een jaarlijkse conferentie voor 

zorgverleners gaan, maar mocht niet binnen. 

Omdat ik dementie had. Dat was voor mij de 

klik. Toen dacht ik bij mezelf: ‘Dit is fout.’  

Een jaar later was onze werkgroep opgericht 

en ging ik naar dezelfde conferentie.  

Nu als gast en officiële spreker.

James McKillop,	medeoprichter	van	 

de	Scottish	Dementia	Working	Group

Behoud van autonomie
Mensen	met	dementie	zijn	in	de	eerste	plaats	men-

sen	met	 rechten	en	plichten,	 zoals	wij	 allemaal.	

Hoe kunnen we daar als samenleving – artsen en 

andere	zorgverstrekkers,	juristen,	beleidsmakers,	

bedrijven,	 particulieren…	 –	 beter	 mee	 omgaan?	

Hoe kunnen we rekening houden met de wensen 

van mensen met dementie? En wat kunnen we 

ondernemen om mantelzorgers beter te onder-

steunen?	Hoe	doen	we	het	concept	‘vroegtijdige/

voorafgaandelijke	 zorgplanning’	 ingang	 vinden?	

Ook	daar	focuste	een	aantal	initiatieven	op.

01
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SAMEN  
VOOR IMPACT

Bij mensen met dementie zijn het vaak  

familieleden en artsen die beslissen over  

de zorgverstrekking en de behandeling.  

De meeste mensen met dementie overlijden 

dan ook zonder dat hun wensen in overwe-

ging zijn genomen.

Professeur Luc Deliens,	Onderzoeksgroep	

Zorg rond het Levenseinde

Ik heb altijd gedacht dat ik mijn moeder  

zou kwetsen als ik het met haar over  

de toekomst had. Ze zou misschien denken  

dat ik van haar af wil. Maar uiteindelijk zeg  

ik nu tegen mezelf dat het een bewijs  

van liefde van mijn kant zou zijn als ik dit 

gesprek met haar laat doorgaan…

Dochter van een vrouw met dementie

De Stichting combineert in haar werk diverse 

methodes, met elk hun eigen doelstelling en 

met als finaal doel: impact hebben.

 − Financiële	ondersteuning	voor	vernieuwende	

projecten	van	organisaties	die	werken	rond	

‘levenskwaliteit	en	dementie’,	via	pro-

jectoproepen	met	onafhankelijke	jury’s;

 − het	opzetten	van	onderzoeken	en	actieon-

derzoeken,	en	het	delen	van	hun	resultaten	

met	een	breed	publiek;

 − burgers	bewustmaken	van	het	belang	van	 

de	problematiek;

 − mensen	samenbrengen	op	studiedagen,	

intervisiemomenten	en	debatten	waarin	

diverse	visies	aan	bod	komen;

 − samenwerken	met	overheden,	beleidsma-

kers,	ngo’s,	onderzoekscentra,	organisaties	

uit	het	middenveld,	andere	stichtingen…;

 − het	opzetten	van	Europese	samenwer-

kingsvormen,	met	onder	meer	het	netwerk	

EFID	(European	Foundations’	Initiatives	on	

Dementia)	om	kennis	op	te	doen,	te	delen	 

en	te	verspreiden.

De ervaringsdeskundigheid van mensen met 

dementie,	van	hun	naasten	en	van	tal	van	orga-

nisaties wordt in de werking gecombineerd met 

facts	&	figures,	(actie)onderzoek,	de	inbreng	van	

experts	en	proefprojecten.
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ADVOCACY
Strategische communicatie  

Beleidsmakers sensibiliseren  
voor	specifieke	thema’s

FINANCIËLE  
ONDERSTEUNING

Grants voor individuen en organisaties 
Maatschappelijke	investeringen

FILANTROPIE PROMOTEN
‘Via’	en	niet	‘voor’	de	KBS

BURGERS MOBILISEREN
Burgers	bewustmaken	van	bepaalde	the-

ma’s	om	verandering	te	realiseren

SAMENBRENGEN
Stakeholders samenbrengen over  
maatschappelijke onderwerpen

ONDERZOEK
Relevante	feiten	 

en	cijfers	verzamelen

SOCIALE INCLUSIE EN AUTONOMIE

OP ZOEK NAAR IMPACT
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Wat	is	de	impact	geweest	van	tien	jaar	werken	

rond levenskwaliteit en dementie? 

Die	is	deels	meetbaar,	zoals	de	cijfers	in	dit	rap-

port laten zien. Maar er is meer. De aanbevelingen 

en	resultaten	van	de	vele	onderzoeken	en	studies	

werden	overgenomen,	gebruikt,	 ingezet	en	 ver-

spreid	door	beleidsmakers,	 van	 lokaal	 tot	Euro-

pees,	en	verder	ook	door	federaties,	centra	voor	

dementie,	 verenigingen	 van	patiënten,	 zorgver-

strekkers,	juristen…	Op	hun	beurt	inspireerden	zij	

nieuw	onderzoek.	Zo	ontstaat	een	wisselwerking	

die onderzoek ook praktijkgericht maakt.

 − De	werking	rond	dementie	had	een	platform-

functie:	diverse	actoren	uit	uiteenlopende	

disciplines	ontmoetten	elkaar	en	deelden	

informatie.	Daarnaast	had	deze	werking	ook	

een	belangrijke	netwerking	functie	over	de	

verschillende disciplines heen. Twee voor-

beelden:	artsen	en	juristen	gingen	in	dialoog	

over de thematiek van mensen met demen-

tie.	En	rond	vroegtijdige/voorafgaandelijke	

zorgplanning	namen	heel	diverse	stakehol-

ders	met	zeer	uiteenlopende	standpunten	

deel	aan	de	focusgroepen.

 − Vertegenwoordigers van de Stichting 

hebben	zitting	in	werk-	en	stuurgroepen	 

die beleidsvoorbereidend werk leveren.  

Ook via die weg dringen de resultaten  

van het onderzoek en de ervaringen  

van	projecten	door	tot	in	het	beleid.

 − De Stichting hecht veel belang aan de ‘ver-

spreidbaarheid’	van	projecten	die	zij	onder-

steunt.	De	disseminatie	van	best practices 

op nationale en Europese schaal is een rode 

draad	in	de	werking,	ook	rond	levenskwaliteit	

en dementie.

 − Voor personen en organisaties in het veld  

–	patiëntenorganisaties,	mantelzorgers,	

zorgverstrekkers,	notarissen	en	vrederech-

ters… – betekent de aandacht voor de vaak 

moeilijke problematiek van dementie een 

houvast	en	een	morele	ondersteuning.

De Stichting was het breekijzer om dingen  

in beweging te brengen. Zij heeft mee een 

kentering teweeggebracht in de geesten  

van de mensen in verband met de non medi-

cal approach. Ze heeft het maatschappelijk 

debat aangewakkerd.

Jurn Verschraegen,	directeur	 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Wat mij heeft getroffen zijn de stappen  

die de Stichting heeft gezet om de maat-

schappelijke beeldvorming rond de ziekte  

te veranderen, en voor alle betrokkenen in de 

samenleving. Dat is echt cruciaal geweest!

Jean-François Bier,	neuroloog,	 

Erasmusziekenhuis,	Brussel



HOE HET BEGON
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 − Streef	naar	een	meer	genuanceerde	beeld-

vorming over dementie. Vergroot zo het 

maatschappelijk draagvlak voor een betere 

omgang met mensen met dementie.

 − Besteed	meer	aandacht	aan	de	thuissituatie	

en	ondersteun	mantelzorgers.

 − Maak	dat	artsen	correct,	waarheidsgetrouw	

en	in	een	goed	kader	communiceren,	onder	

meer	bij	de	diagnose.	Geef	alle	zorgverstrek-

kers	vorming,	in	alle	(ook	niet-medische)	

facetten	van	de	dementieproblematiek.

 − Zorg	voor	een	beter	aangepast	en	vraagge-

stuurd	aanbod	in	de	thuiszorg,	onder	meer	

door nieuwe samenwerkingsvormen bij zorg-

aanbieders.	Steun	en	verspreid	goede	voor-

beelden van residentiële zorg.

 − Heb	aandacht	voor	‘vergeten’	groepen:	mensen	

met	jongdementie,	mensen	met	een	migra-

tieachtergrond	en	dementie,	vereenzaamde	

ouderen,	mensen	met	een	beperking…

HOE HET BEGON

2007.	De	Koning	Boudewijnstichting	brengt	een	werkgroep	samen.	De	cen-

trale vraag voor de dertien experts luidt: hoe kunnen we de levenskwaliteit 

van	mensen	met	dementie	en	hun	naasten	verbeteren?	

Er worden studies opgezet en de werkgroep luistert naar een groot 

aantal	betrokkenen.	Begin	2009	formuleert	ze	in	een	eindrapport	haar	

aanbevelingen,	 meteen	 ook	 uitnodigingen.	 Die	 zullen	 de	 jaren	 nadien	

onder	meer	diverse	overheden	inspireren	bij	het	opstellen	van	(beleids)

plannen rond het thema. 

 − Promoot een cultuur van vroegtijdige 

zorgplanning	en	zorg	bij	het	levenseinde,	 

ook	als	er	sprake	is	van	dementie.

 − Versterk	en	verduidelijk	de	juridische	positie	

van mensen met dementie.  

Laat	wettelijke	bepalingen	beter	aansluiten	

bij	hun	noden.	Informeer	mensen	over	hun	

rechten en plichten.

De	Stichting	heeft	deze	aanbevelingen	ter	harte	

genomen,	zoals	uit	dit	rapport	blijkt.	Tot	op	van-

daag	 is	 zij	 er	 intens	 mee	 blijven	 werken,	 ook	

in Europees verband. Ze doet dat binnen haar 

actiedomein	Gezondheid.

NAAR EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING. 
DE AANBEVELINGEN UIT 2009
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Er is een meer ontspannen klimaat ontstaan
Magda Aelvoet,	minister	van	Staat	en	voorzitter	van	de	werkgroep	van	experts,	2007-2009

“Ik voel meer inleving. Dat hoort blijkbaar bij het 
ouder	worden	van	steeds	meer	mensen.	Ik	zeg	
dat	 op	 basis	 van	 contacten,	 zowel	 van	 men-
sen	die	er	direct	mee	te	maken	hebben	als	met	
anderen.	Dementie	 is	bespreekbaar	geworden	
en	 negatieve	 reacties	 hebben	 vaak	 plaatsge-
maakt voor aanvaarding en een soort van inle-
ving.	Er	verschuift	iets.	Dat	heeft	ook	te	maken	
met	het	 feit	dat	meer	en	meer	mensen	ermee	
geconfronteerd	worden.	Dat	denk	ik	echt.
Je	 ziet	 het	 ook	 aan	 films	 die	 gemaakt	 wor-
den,	 heel	 menselijk	 vaak,	 boeken	 die	 worden	
geschreven… Dat zou een aantal jaar geleden 

heel	anders	zijn	geweest.	Het	gaat	om	verhalen	
van mensen die op diverse manieren betrokken 
zijn. Dat draagt volgens mij allemaal bij tot een 
meer	ontspannen	klimaat.	Het	thema	zit	in	een	
bredere maatschappelijke inbedding. Je merkt 
ook	dat	die	films	getoond	worden	in	woonzorg-
centra	en	dat	erover	wordt	gesproken.

Ook	de	grote	campagnes	die	er	zijn	geweest,	zijn	
een	stap	vooruit.	En	heel	wat	gemeenten	hebben	
stappen	gezet	en	noemen	zich	dementievrien-
delijk.	Alleen	al	het	 feit	 dat	 je	 jezelf	 zo	noemt,	 
is	al	positief	en	doet	iets	voor	de	weerklank.”
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IN EEN OOGOPSLAG –  
HET OVERZICHT

MEER SOCIALE INCLUSIE :  
PROJECTEN & INITIATIEVEN – IMPACT
HOE PRATEN WIJ OVER DEMENTIE?  
BEELDVORMING

Het was destijds een bijzonder belangrijke 

keuze om te gaan voor beeldvorming:  

hoe kijken mensen naar dementie?  

Want dat is de voorwaarde voor een demen-

tiebeleid. Het gaat over living well met 

dementie, met alles wat daarbij komt kijken.

Jurn Verschraegen,	directeur	van	 

het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Er zijn minder en minder situaties waarin  

een familie u apart neemt en vraagt om  

in aanwezigheid van de patiënt zeker niet  

het woord ‘Alzheimer’ uit te spreken,  

zoals vroeger vaak gebeurde.

Adrian Ivanoiu,	neuroloog,	 

UZ	Saint	Luc,	Brussel

Waarom beeldvorming?
Dementie	 is	een	ernstige	ziekte,	maar	ook	een	

sociale	constructie.	We	praten	er	met	z’n	allen	

op	 een	 bepaalde	 manier	 over,	 media	 brengen	

mensen met dementie vanuit een bepaald 

perspectief	 in	beeld.	Ons	bewust	zijn	 van	onze	

manier	 van	 communiceren	 is	 nuttig	 en	 nodig.	

Ook en vooral omdat onze communicatie de 

levenskwaliteit van mensen met dementie en 

hun	naasten	grondig	mee	bepaalt.	Stigma’s	en	

taboes bijvoorbeeld worden een bijkomend deel 

van hun probleem en vergroten het isolement.

02



20 IN EEN OOGOPSLAG – HET OVERZICHT

Wat?
 − Goed	communiceren	steunt	op	kennis	 

van zaken. Daarom verscheen in 2010  

de brochure Een andere kijk op dementie,	

waarin	clichés	worden	doorbroken.

 − Hoe kunnen we genuanceerd over dementie 

communiceren? De kennis van veelgebruikte 

invalshoeken	(frames)	helpt.	Professor	Bald-

win Van Gorp onderzocht wat dominante 

frames	zijn	en	zocht	meteen	naar	counter-

frames	die	we	daartegenover	kunnen	zetten:	

Framing en reframing. Anders communiceren 

over dementie	(2011).

Met wie?
 − De resultaten van het beeldvormingsonder-

zoek	werden	op	studiedagen,	presentaties	en	

andere	bijeenkomsten	voorgesteld	en	bedis-

cussieerd met een groot aantal betrokkenen: 

medici	en	andere	zorgverstrekkers,	specialis-

ten	in	media	en	communicatie,	mensen	 

uit	de	welzijnssector...

Genuanceerde beeldvorming: de basis  

hiervan is gelegd door de Stichting, ongetwij-

feld. Dat is opgepikt en doorgetrokken.  

Dit is echt baanbrekend werk geweest, met 

een diepe impact tot in de voorzieningen.

Walter Brusselaers,	provinciaal	directeur	

Familiehulp	Antwerpen	en	Oost-Vlaanderen,	

voormalig kabinetsmedewerker

Uiteraard is de blik veranderd, en met  

name ook die van de huisartsen. De Koning 

Boudewijnstichting heeft echt aangetoond 

dat iemand tot op het einde in zijn waardig-

heid blijft, ook als de ziekte evolueert.

Michel Van Halewijn,	SSMG
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Impact
 − De bevindingen van het rapport-Van Gorp 

werden	omgezet	en	verspreid	in	een	prakti-

sche gids met communicatie-aanbevelingen 

voor	al	wie	over	dementie	spreekt,	schrijft,	

beelden maakt…: ‘Ik blijf een mens’.	 

Anders communiceren over dementie.  

Deze gids werd op Europese schaal voorge-

steld	en	verspreid	(www.efid.info).

 − Het beeldvormingsonderzoek vormde mee 

het	fundament	van	grootscheepse	media-

campagnes,	die	onder	meer	werden	opgezet	

door	de	Vlaamse	overheid	(‘Vergeet	demen-

tie,	onthou	mens’)	en	door	Studio	Brussel/

VRT	(Music	for	Life).

Onderzoek  
naar framing  
van dementie

Verspreiding  
resultaten

Mediacampagnes 
beeldvorming

Evolutie in  
beeldvorming

Negatieve beeldvorming  
over dementie

Grote nadruk op de eindfase  
van de ziekte 

Van taboe naar uitsluiting

Beeldvorming is geëvolueerd, 
maar moet blijvend aandacht krijgen.

Mede door de agendasetting  
rond de ziekte is dementie meer 
algemeen ingeburgerd.

Belang van rolmodellen: mensen  
met dementie die het woord nemen

VAN EEN TABOE NAAR EEN GENUANCEERDE BEELDVORMING 

2007 2017 

 − Het	framingonderzoek	over	dementie	is	 

in	academische	kringen	breed	verspreid.	 

Wie	in	Vlaanderen	en	Nederland	over	framing	

werkt	en	studeert,	kent	het.	Ook	internatio-

naal	werd	en	wordt	het	voorgesteld.	 

Het	idee	om	counterframes	te	ontwikkelen	 

is	met	dit	onderzoek	ontstaan.	Dat	maakt	van	

zo’n	onderzoek	een	combinatie	van	empirie	

(opsporen	van	frames)	en	creativiteit	 

(bedenken	van	counterframes).
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WELKOM IN JE EIGEN BUURT! –  
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTEN

Je doet tegelijk aan innovatie, vertrekt  

van het terrein en verandert de blik van 

mensen. Dankzij de initiatieven voor 

mantelzorgers en op het lokale niveau  

zijn we gekomen tot concepten die ons na 

aan het hart liggen: ‘Ville Amie des Aînés’  

en ‘Communes Alzheimer Admis’.

Brigitte Bouton,	AVIQ

Waarom dementievriendelijke 
gemeenten?
Omgaan met dementie is voor de hele samenle-

ving	een	leerproces.	Die	‘hele	samenleving’	begint	

in de eigen omgeving van mensen met dementie 

en	 hun	 familie:	 de	 buurt,	 wijk,	 gemeente,	 stad.	

Hoe	zorg	je	door	kleine	en	grotere	ingrepen,	en	ook	

door	bewustwording,	voor	een	dementievriende-

lijke	omgeving,	waar	mensen	met	dementie	zich	

thuis en welkom blijven voelen? Hoe veranker je 

dat? Hoe betrek je mensen met dementie en hun 

naasten	daarbij?
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Wat en hoe?
Naar het voorbeeld van een Japans en Duits con-

cept lanceerde de Stichting het idee ‘dementie-

vriendelijke	gemeenten’	in	België,	als	een	van	de	

eerste	landen	in	de	wereld.	

 − Bij	verschillende	projectoproepen	werden	

over	heel	België	zowat	honderd	projecten	

gesteund.	Daar	waren	zeer	uiteenlopende	

actoren	bij	betrokken:	politiemensen,	 

handelaars,	verenigingen,	culturele	centra,	

lokale	overheden,	inloophuizen,	woonzorg-	

en dagcentra enz.

 − Om	hen	te	inspireren	verscheen	Dementie-

vriendelijke gemeenten. Een inspirerende 

gids	(2011),	met	voorbeelden	uit	binnen-	 

en buitenland.

 − Ook in Europees verband werd het concept 

‘dementievriendelijke	gemeenschappen’	

intens	verspreid	(EFID,	zie	blz.	26).	

Met wie?
Rond dit thema werd samengewerkt met de  

Vereniging	van	Vlaamse	Steden	en	Gemeenten,	

het	 Expertisecentrum	 Dementie	 Vlaanderen,	

het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	(Brulocalis),	

de	Union	des	Villes	et	Communes	de	Wallonie	en	

de Alzheimer Liga.

Impact
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(VVSG)	 ontwikkelde	 in	 het	 zog	 van	 het	 netwerk	

van dementievriendelijke gemeenten in 2014 de 

Dementiemeter,	een	checklist	met	actiepunten.	

Na	een	evaluatie	stippelde	men	 in	 2017	 voor	dit	

instrument	een	groeipad	uit.	De	Dementiemeter	

stelt	steden	en	gemeenten	 in	staat	om	demen-

tievriendelijke beleidsbeslissingen te nemen en 

ze	ook	in	de	praktijk	om	te	zetten.	

www.dementievriendelijk.vlaanderen

www.dementie.be

In Wallonië kregen de Communes Alzheimer 

Admis	in		2010	van	het	ministerie	van	Gezondheid	

een	substantiële	ondersteuning.	De	Ligue	Alzhei-

mer	 promoot	 het	 concept	 Ville	 Amie	 Démence,	

waar al enkele tientallen lokale overheden het 

charter van ondertekenden. En het Waalse 

Gewest	rolt	een	concept	uit	dat	 is	opgezet	door	

de	 Wereldgezondheidsorganisatie:	 WADA	 staat	

voor ‘Wallonie Amie des Aînés’.
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DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN GERELATEERD AAN EEN 
‘DEMENTIEVRIENDELIJKE SAMENLEVING’

STEUN AAN SAMENLEVING
Nadruk van DVS-activiteit ligt bij  
het aanbieden van zorg en ondersteuning 
van mensen met dementie en zijn  
of haar omgeving

BETROKKENHEID  
VAN DE SAMENLEVING
Nadruk van DVS-activiteit ligt bij 
behulpzaamheid vanuit de samenleving 
voor mensen met dementie

–	 Fundamentele	bewustwording	in	de	

samenleving gericht op de nodige zorg en 

onder	steuning	voor	personen	met	dementie

–	 Sociale	inclusie	en	‘participatiekansen’	voor	

mensen met dementie om hun autonomie  

te	versterken	via	maatschappelijke	vereni-

gingen,	familiegroepen,	inloophuizen	enz.

–	 Geleid	door	een	dienstverlenende	

organisatie	uit	de	zorg,	sociale	dienst	of	

gespecialiseerde	organisatie	zoals	een	

expertisecentrum op het gebied  

van dementie - kleine partnerschappen 

kunnen	opgezet	worden,	beperkt	tot	 

het	voltooien	van	bepaalde	taken	of	 

een beperkte tijdsduur.

– Bevordering van een genuanceerde 

beeldvorming en het wegwerken van taboes  

over dementie onder verenigingen zoals 

publieke	diensten,	winkels,	bedrijven	enz.,	

mogelijk	met	‘dementievriendelijke’	sessies,	

tentoonstellingen,	films,	enz.

–	 Mogelijkheden	tot	inclusie,	ontmoeting	 

en	participatie	omvatten	een	breed	scala	

aan	laagdrempelige	activiteiten,	zoals	

wandelingen,	tentoonstellingen,	clubs,	

maatschappelijke	groepen	enz.,	waardoor	

mensen met dementie zichtbare aanwezig-

heid in de gemeenschap krijgen.

– Een diversiteit binnen het partnerschap 

versterken	(nu	te	vaak	geleid	door	dementie-

NGO’s	en/of	gezondheidszorg-	en	sociale	

diensten	of	te	grote	partnerschappen	maar	

minder	actieve	leden).
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GEHELE SAMENLEVING  
EN BURGERSCHAP
Nadruk van DVS-activiteiten ligt op 
partnerschappen vanuit de samenleving 
die een alomvattende ‘gehele samenleving’ 
en burgerschapsbenadering coördineren 
met actieve betrokkenheid van een 
verscheidenheid aan organisaties, 
middelen en mensen met dementie.

Burgers zoals u en ik.

– Actieve deelname van mensen 

met dementie en andere leden van 

de samenleving in alle aspecten 

van een dementievriendelijke 

samenlevingsactiviteit	(als	individuen	

en	via	groepen,	als	gelijkwaardige	

burgers en gewaardeerde leden van een 

partnerschap),	waaronder	bewustmaking	

en	evaluatie	van	effecten.

– Democratische verantwoording en 

maatschappelijke partnerschappen 

en	netwerken,	gecoördineerd	door	

organisaties met het vermogen om middelen 

vrij te maken voor maatschappelijke 

activiteiten,	maar	die	ook	diversiteit	

kunnen	ondersteunen	en	respecteren,	

lokale	burgerinitiatieven	en	de	actieve	

betrokkenheid van mensen met dementie – 

de	meeste	organisaties	zijn	actief	betrokken	

en	er	zijn	middelen	en	afspraken	tot	

duurzaamheid.

–	 Bewustwording	in	maatschappelijke	

organisaties,	bedrijven,	openbare	

diensten	enz.;	is	goed	toegerust,	omvat	

actieve	betrokkenheid	van	mensen	met	

dementie;	leidt	tot	positieve	activiteiten	

waarmee	houdingen	en	gedrag	veranderen;	

verwijdert barrières en verbetert toegang. 

Ondersteuning	van	de	integratie	en	

participatie van mensen met dementie in 

de	samenleving;	wordt	geëvalueerd	om	

effecten	te	beoordelen.

www.efid.info/wp-content/uploads/2016/05/Executive-Summary-Mapping-DFC-across-Europe_NL-1.pdf
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NAAR EEN DEMENTIEVRIENDELIJK 
EUROPA’ – EFID  
(EUROPEAN FOUNDATIONS’ INITIATIVE ON DEMENTIA) 

Dankzij EFID zijn wij tot internationale 

samenwerkingsvormen gekomen.  

Dat biedt ons ontzettend veel inspiratie.

Bart Deltour,	directeur	Methodiekontwikkeling	

en Doelgroepen bij het Regionaal  

Expertisecentrum Dementie Foton

We hebben het hier over een problematiek  

op Europese schaal. Waardoor je dus ook 

elders goede ideeën kunt vinden.  

En omgekeerd heeft het werk van de  

Stichting mee invloed gehad op projecten  

in andere Europese landen.

Eric Salmon,	neuroloog,	 

Geheugenkliniek,	Université	de	Liège

Wij beschouwen dementie niet als een ‘last’ 

voor de samenleving, maar eerder als  

een kans om ons van stereotypes te bevrij-

den en de samenleving en haar praktijken  

te veranderen.

EFID

Je kunt niet in woorden uitdrukken hoe 

waardevol de netwerking met de andere 

Awards-winnaars is kan zijn voor een per-

soon met dementie…  

Je maakt nieuwe vrienden, deelt ervaringen 

en wordt een lid van de EFID-familie.

Helen Rochford Brennan,	heeft	jongdementie	

en	is	voorzitter	van	de	Irish	Alzheimer	Society’s	

National Dementia Working Group 
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MISSING PERSONS  
Het HEKLA-project

Een	van	de	EFID-prijswinnaars	is	het	project	
‘Missing	persons’	van	de	Antwerpse	politie-
zone	Hekla,	dat	 inmiddels	over	heel	België	
navolging	kreeg.	Het	heeft	als	doel	om	men-
sen	met	dementie	die	vermist	zijn	sneller	op	
te	sporen.	Die	snelheid	is	van	levensbelang	
en	is	dankzij	het	project	mogelijk	gemaakt	
omdat	 zorgorganisaties	 en	 politiediensten	
nauwer samenwerken.
De	jongste	jaren	stapten	meer	dan	85	poli-
tiezones	 in	 België	 in	 het	 project.	 Er	 is	 een	
merkbare vermindering in het aantal dra-
matische	aflopen	van	verdwijningen.

Waarom?
Over heel Europa is het verbeteren van de 

levenskwaliteit van mensen met dementie een 

behoefte	 en	 een	 nood.	 Het	 Europese	 verhaal	

begon	 voor	 de	 Koning	 Boudewijnstichting	 in	

november	2010,	met	de	organisatie	van	de	high 

level conference	over	dementie,	in	het	kader	van	

het	Belgische	EU-voorzitterschap.	De	drie	grote	

conferentiethema’s	 van	 toen	 blijven	 actueel:	

ethische	en	juridische	facetten,	levenskwaliteit	

en maatschappelijke beeldvorming

Wat en hoe?
In	2011	was	de	Koning	Boudewijnstichting	initia-

tiefnemer	en	co-stichter	van	EFID,	de	European	

Foundations'	 Initiative	 on	Dementia,	 een	uniek	

initiatief	 op	 Europese	 schaal.	 Dit	 is	 de	 missie	

van EFID: de levenskwaliteit van mensen met 

dementie	verbeteren,	door	een	dementievrien-

delijke	en	inclusieve	leefomgeving	te	creëren	in	

gemeenschappen over heel Europa.

Om dat doel te bereiken worden ideeën en 

nieuwe	 perspectieven	 uitgewisseld.	 Essentieel	

voor	 EFID	 is	 de	 actieve	 betrokkenheid	 van	 de	

mensen	met	dementie	 zelf	 en	ook	het	 respect	

voor de cultuur en tradities in de diverse Euro-

pese landen en gebieden.
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 − EFID kende inmiddels drie reeksen Awards 

toe,	goed	voor	32	projecten	in	13	landen.	De	

eerste	twee	reeksen	heetten	‘Living	well	

with	Dementia	in	the	Community’,	de	laatste	

reeks kreeg de naam ‘Valuing the expertise 

of	people	living	with	Dementia’.	Deze	naams-

verandering is betekenisvol: mensen met 

dementie zijn al sinds 2013 als ervaringsdes-

kundigen betrokken bij de besluitvorming 

voor de toekenning.

 − Het	Capacity	Strengthening	Fund	(CSF)	

ondersteunt	awardees	en	andere	organisa-

ties	om	samen	projecten	op	te	zetten	en	bij	

elkaar	op	studiebezoek	te	gaan	(netwerking).	

Er worden ook workshops georganiseerd.

 − In 2016 publiceerde EFID een mappingonder-

zoek. Dat biedt een overzicht van demen-

tievriendelijke gemeenten en initiatieven in 

Europa,	met	hun	gelijkenissen	en	verschillen.	

Het onderzoek werd uitgevoerd door de  

Mental	Health	Foundation	UK.

https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/

mapping-dementia-friendly-communities-

across-europe_en 

Met wie?
Het	European	Foundations’	Initiative	on	Demen-

tia is een samenwerkingsverband van de Koning 

Boudewijnstichting	 (BE)	 met	 The	 Atlantic	 Phi-

lanthropies	 (IE),	 Fondation	 Médéric	 Alzheimer	

(FR),	 Robert	 Bosch	 Stiftung	 (D)	 en	 Genio	 Trust	

(IE)	 in	het	kader	van	het	Netwerk	van	Europese	

Stichtingen NEF.

Impact
 − De gemeenschapsbenadering van dementie 

wordt	verspreid	op	nationale	en	Europese	

fora,	onder	meer	bij	en	via	Alzheimer	Europe.

 − De bonding van organisaties uit diverse  

Europese landen die op lokaal niveau  

werken is een belangrijke meerwaarde bij  

het	verspreiden	van	good practices.

 − EFID	is	een	instrument	om	bewustwordings-

boodschappen	internationaal	te	verspreiden,	

zoals is gebeurd met de brochure I’m still the 

same person,	de	vertaling	van	de	KBS-bro-

chure ‘Ik blijf een mens’.

 − EFID is een pionier en een rolmodel als  

het gaat om het betrekken van mensen  

met	dementie	en	hun	naasten	als	actieve	

partners	bij	het	opzetten	van	projecten,	 

initiatieven enz.

EFID Awards
Nieuws uit Bulgarije

Bulgarije	 was	 in	 de	 eerste	 editie	 geselec-
teerd voor de EFID Awards in 2012 met hun 
project	'Twinning	programme	of	Alzheimer’s	
Disease International'. De Foundation Com-
passion	 Alzheimer	 Bulgaria	 gaf	 toen	 aan	
dat het thema dementie helemaal nog niet 
op	 de	 agenda	 te	 stond.	 Ondertussen	 hield	
EFID in 2018 haar plechtige prijsuitreiking ‘De 
expertise van mensen met dementie naar 
waarde	 schatten’	 aan	 de	 Universiteit	 van	
Sofia,	tijdens	het	Bulgaarse	voorzitterschap	
van	de	Europese	Unie,	 in	aanwezigheid	van	
de bevoegde beleidsmakers. 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/mapping-dementia-friendly-communities-across-europe_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/mapping-dementia-friendly-communities-across-europe_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/mapping-dementia-friendly-communities-across-europe_en
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Dementie is vermaatschappelijkt
Herman Nys	is	professor	emeritus	aan	de	KU	Leuven,	waar	hij	medisch	recht	doceerde.	 

Hij werkte mee aan ALCOVE.

Blijven	behandelen	is	bij	zorgverstrekkers	nog	
altijd de mentaliteit. Dat veranderen vergt 
tijd. Wat ook nog beter kan is de deregulering  
van de dagelijkse basiszorg. In de wet op de 
Patiëntenrechten moet ‘samen keuzes maken 
en	beslissingen	nemen’	meer	aandacht	krijgen.

Uiteraard	 moet	 de	 overheid	 haar	 werk	 blijven	
doen	in	de	zorg,	maar	je	ziet	ook	meer	en	meer	
burgerinitiatieven van onderuit groeien. Dat is 
goed en de Stichting kan hier een belangrijke rol 
spelen	om	die	beweging	te	ondersteunen.”

“We praten heel anders over dementie dan pak-
weg	tien	jaar	geleden.	Men	spreekt	er	met	meer	
respect	over.	Het	 is	maatschappelijk	veel	meer	
aanvaard. Je zou dus kunnen zeggen: ‘Stich-
ting,	prima	werk!’	Er	is	echt	veel	veranderd,	ook	
doordat	 steeds	 meer	 mensen	 ermee	 worden	
geconfronteerd.	 De	 problematiek	 is	 vermaat-
schappelijkt. We missen wel bepaalde lagen 
van de bevolking. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
etnisch-culturele diversiteit en dementie.

Het	wettelijke	instrumentarium	is	er	en	is	goed,	
maar de toepassing en uitvoering ervan… 
Ik denk dan aan de regeling voor bewindvoer-
ders	en	voorafgaande	wilsverklaringen.
In	 het	 eerste	 geval	 gebruiken	 vrederechters	
nog	graag	standaardformules.	En	wat	de	wils-
verklaring	betreft:	men	 is	op	de	hoogte,	maar	
op het terrein is er nog veel werk… 
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COMMUNITY SUPPORTS MODEL PERSONALISED

AN INFORMED CARE  
AND SUPPORT ECOSYSTEM

Comprising	a	dementia	aware	community	 
with	knowledge	and	active	circles	of	support

PERSON WITH 
DEMENTIA AND 
THEIR FAMILY

PERSONALISED COMMUNITY SUPPORTS
EARLY TO ADVANCED

Clock Timely diagnosis

  Info Post diagnosis  

information & support

  Code-Merge Support to maintain connection

thumbs-up Support to maintain ability

 Flexible and responsive  

respite support

 MOBILE-ANDROID Assistive technology

MAINSTREAM 
ORGANISATIONS

HEALTH & 
SOCIAL CARE

FAMILY
WIDER SOCIAL 

CIRCLE
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EEN MODEL DAT WERKT
Wat zijn de resultaten van dementievriende-
lijke	 projecten	 die	 al	 enkele	 jaren	 bezig	 zijn?	
Deze vraag lag aan de basis van het Community 
Supports Model for People with Dementia dat de 
Ierse EFID-partner Genio publiceerde. 

Enkele bevindingen:
‘Living	well	with	dementia’	betekent	in	de	eerste	
plaats dat men het recht aanvaardt van mensen 
met dementie om zo lang als mogelijk in hun 
eigen gemeenschap te blijven wonen. 
Overheden	kunnen	dat	streven	ondersteunen	door	
diensten	en	middelen	te	heroriënteren,	in	de	rich-
ting van een zorg die op individuen is gericht en 
die	vertrekt	van	de	gemeenschap.	Dat	hoeft	geen	
grote	investeringen	met	zich	mee	te	brengen.

Een aanzienlijk aantal mensen met dementie 
kan	 dankzij	 zo’n	 nieuwe	 ondersteuning	 langer	
thuis	blijven	wonen.	Voor	de	families	en	de	over-
heid	is	dat	een	besparing.	
Anders	 gezegd:	 een	 relatief	 beperkte	 inves-
tering in innovatieve en gepersonaliseerde 
ondersteuning	 verandert	 levens	 en	 vermindert	
de	 kosten	 voor	 residentiële	 zorg.	 De	 gemeen-
schapsaanpak biedt value for money.

De ervaring die is opgedaan laat zien wat suc-
cesfactoren	zijn	bij	de	evolutie	naar	een	omvat-
tend gemeenschapsmodel in de zorg voor men-
sen met dementie. Deze lokale lessen kunnen 

op	brede	schaal	toegepast	worden.

www.genio.ie/our-impact/research-evidence/community-supports-model-dementia

  DEMENTIA CO-ORDINATOR

 − Lead on developing & promoting  

a personalised approach to  

service delivery

 − Single point of contact for a designa-

ted area providing specialist dementia 

information, advice & support to health 

and social care professionals

 − Work with community to develop &  

promote integration of person  

with dementia

 − Promote dementia awareness and  

education opportunities for family,  

community & health and social  

care professionals

  DEMENTIA CONSORTIUM 

People living as included  

and valued citizens 

 − People with dementia & family carers

 − GPs & primary health care services

 − Acute hospitals

 − Mental health services

 − Home help & home support services

 − Mainstream services agencies

 − Non-health agencies e.g. Transport

 − Community & volontary organisations

https://www.genio.ie/our-impact/research-evidence/community-supports-model-dementia
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EEN EVENWICHT TUSSEN AUTONOMIE  
EN BESCHERMING :  
PROJECTEN & INITIATIEVEN – IMPACT 

WAT? WAAR? BIJ WIE? WAAROM? –  
KENNISOPBOUW EN -VERSPREIDING

Waarom?
Wat	 moet	 je	 doen	 bij	 de	 diagnose	 ‘dementie’?	

Waar vind je hulp en opvang? Wat is een vertrou-

wenspersoon?	Wat	zijn	rechten	en	plichten	van	

mensen met dementie? Mensen met dementie 

en	 hun	 naasten	 hebben	 nood	 aan	 duidelijke,	

kwaliteitsvolle	en	geactualiseerde	antwoorden	

op	 hun	 vele	 vragen.	 Die	 informatie	 is	 op	 veel	

plaatsen	verspreid.

Maar	ook	professionals	voelen	de	nood:	artsen	

aan	een	juridische	basiskennis,	vrederechters,	

notarissen,	 advocaten,	 bewindvoerders	 aan	

een basiskennis over dementie… Hun beslis-

singen hebben een grote invloed op het leven 

en de autonomie van mensen. Hen voorzien 

van	kennis	en	informatie	over	specifieke	aspec-

ten van de ziekte is belangrijk om goede beslis-

singen te kunnen nemen.

De Koning Boudewijnstichting heeft een belangrijke rol gespeeld: met het werk over beeldvorming 

rond dementie, de andere blik, de kwestie van de rechten en plichten waar notarissen en rechters 

bij betrokken waren, alles rond dementievriendelijke gemeenten…  

Het gaat allemaal over de bewustwording dat de groep actoren die je moet mobiliseren,  

veel ruimer is dan zorgverstrekkers. En dat mensen met dementie niet alleen patiënten zijn,  

maar ook burgers. In de verschillende projecten zie je dat terugkomen,  

en wel op een hanteerbare manier.

Fabrice Gzil,	filosoof,	Fondation	Médéric	Alzheimer	(Frankrijk)
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Impact?
Dat er nood is aan gedrukte en toegankelijke 

informatie	 die	 alle	 facetten	 belicht,	 bewijst	 de	

ruime	 verspreiding	 van	 de	 brochure	 Dementie, 

hoe ermee omgaan?:	zowat	70.000	exemplaren.	

In	2017	werd	de	gids	 in	een	nieuwe	druk	up-to-

date gebracht.

Wat en hoe?
De	 Koning	 Boudewijnstichting	 deed	 dienst	 als	

platform	en	forum	waar	betrokkenen	uit	diverse	

domeinen	elkaar	ontmoetten.	Doel:	de	versprei-

ding	van	kwaliteitsinformatie	over	omgaan	met	

dementie	 door	medici	 en	 andere	 zorgverstrek-

kers,	en	door	 vrederechters,	notarissen,	advo-

caten…	Dergelijke	multidisciplinaire	gesprekken	

van mensen die levensbepalende beslissingen 

nemen	zijn	zeldzaam	maar	bijzonder	nuttig.

 − De Stichting en de Koninklijke Federatie van 

het Belgische Notariaat publiceerden samen 

de brochure Dementie, hoe ermee omgaan? 

(2011;	herdruk	in	2017).

 − Een	andere	praktische	gids,	De rechten van 

personen met dementie	(2010),	beantwoordt	

veelgestelde	juridische	vragen	in	verband	

met dementie.

 − Specifiek	voor	juristen	werkte	de	Stichting	

samen	met	een	expertcomité	een	praktische	

gids uit: Juristen en ouderen personen met 

cognitieve moeilijkheden. Naar een betere 

interactie	(2011).

Met wie?
De Stichting werkte samen met de Koninklijke 

Federatie van het Belgische Notariaat en het 

Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politie-

rechters v.z.w.

BESCHERMINGSSTATUUT

Sinds 1 september 2014 is er in ons land 
een	 nieuw	 statuut	 voor	 beschermde	 per-
sonen van kracht. Dat vervangt alle vorige 
regelingen. De nieuwe wet wil zogeheten 
‘kwetsbare’	mensen	een	zo	groot	mogelijke	
autonomie laten behouden: deze mensen 
moeten	 hun	 rechten	 zo	 veel	 mogelijk	 zelf	
kunnen	uitoefenen	en	dus	actief	betrokken	
worden bij beslissingen over hen. Er wordt 
gezorgd voor een begeleiding en bescher-
ming op maat.

Dementie,	hoe	ermee	omgaan	?	

http://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170918-PP
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HULP VOOR DE HELPERS - MANTELZORG

Initiatieven in verband met de psycho- 

educatie van mantelzorgers hebben een 

bewezen nut. Ze vertragen de opname in een 

woonzorgcentrum en ze zijn dus besparend, 

in de eerste plaats voor de families zelf.  

Psycho-educatie leidt ook tot groepsvorming 

bij lotgenoten en dus tot nieuwe contacten.

Kurt Segers,	neuropsychiater,	 

UVC	Brugmann,	Brussel

Ik heb de indruk dat er meer expertise  

is als het gaat over communiceren met  

mensen met dementie. De psycho-educatie 

van mantelzorgers werpt duidelijk vruchten 

af: hoe dialogeren, hoe toon je  

je welwillendheid enz.?

Géry de Walque,	vrederechter

Waarom?
Het	cijfer	 is	al	 jaren	stabiel:	ongeveer	 70%	van	

de mensen met dementie woont thuis. In de 

zorg	voor	hen	spelen	mantelzorgers	een	essen-

tiële	rol:	de	partner,	kinderen	en	kleinkinderen,	

andere	familieleden,	buren	en	vrienden…

Hoe	 kunnen	we	hun	 capaciteiten	 ondersteunen	

en	versterken,	en	beter	 inspelen	op	hun	noden?	

Hoe	 kunnen	 we	 instaan	 voor	 een	 zorgnetwerk	

rond	 een	 oudere	 persoon	 met	 dementie,	 met	

name	voor	kwetsbare,	 vereenzaamde	ouderen?	

Sinds de wet van 3 april 2014 zijn mantelzorgers 

officieel	erkend,	maar	sociale	rechten	of	financi-

ele	ondersteuning	zijn	daar	niet	mee	verbonden.
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Wat en hoe? 
Een	grootschalig,	kwantitatief	onderzoek	(2016)	

dat	de	UCL	op	vraag	van	de	Koning	Boudewijn-

stichting	uitvoerde,	bekeek	de	situatie	van	meer	

dan 5000 kwetsbare ouderen en hun mantelzor-

gers. Men onderzocht de rol van inwonende en 

niet-inwonende mantelzorgers. Dat leverde een 

beeld	op	van	hun	situatie,	hun	behoeften	en	de	

risico’s	die	 ze	 zelf	 lopen,	 bijvoorbeeld	op	over-

belasting	en	uitputting.	Over	het	algemeen	blijkt	

dat personen met een gevorderde dementie 

langer thuis blijven wonen als er een inwonende 

mantelzorger is. 

 

Enkele cijfers over mantelzorgers van 
mensen met cognitieve beperkingen:

 − inwonende mantelzorgers zijn tot meer dan 

10	uur	per	dag	bezig	met	de	zorg;

 − als	we	de	zorgtijd	omzetten	in	de	vergoe-

ding	die	professionelen	zouden	ontvangen,	

bedraagt	de	economische	waarde	van	(een)	

niet-inwonende	mantelzorger(s)	tot	1194	€	

per	maand;

 − bij	personen	met	functionele	en	cognitieve	

beperkingen	en	gedragsproblemen	vermin-

dert de aanwezigheid van een inwonende 

mantelzorger	de	hospitalisatieduur	 

van	gemiddeld	15	naar	5	dagen,	een	 

belangrijke	besparing.

De	 Stichting	 steunt	 vernieuwende	 initiatieven	

die mantelzorgers helpen om hun rol zo goed 

mogelijk	op	te	nemen.	Het	gaat	om	projecten	die	

het	 netwerk	 van	 (in)formele	 zorgpartners	 van	

ouderen	in	de	thuisomgeving	versterken.

Mantelzorgers	 spelen	 een	 belangrijk	 rol	 in	 de	

gezondheidszorg. Bij mensen die niet meer zo 

goed	zijn	in	Activiteiten	van	het	Dagelijks	Leven	

(ADL)	zoals	aankleden,	eten,	naar	het	toilet	gaan	

en	 in	 Instrumentele	 Activiteiten	 van	het	 Dage-

lijks	 Leven	 (IADL)	 zoals	 boodschappen	 doen,	

koken,	 poetsen,	 afwassen	 of	 vervoer,	 leidt	 de	

hulp van een inwonende mantelzorger tot een 

betere	valpreventie,	voldoende	voeding	en	een	

tijdige medische interventie bij problemen. 

Mantelzorgers	 zijn	 gemiddeld	 4,2	 uur	 per	 dag	

bezig met zorg. Bij personen met dementie kan 

dat tot 10 uur per dag oplopen. 
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STEUN VOOR MANTELZORGERS

Het project Isidèr van het gezondheids-
centrum van Ciney wil mantelzorgers in 
landelijke gebieden opsporen, informe-
ren en een netwerk opzetten om hen te 
ondersteunen.  

“Mantelzorgers lopen een hoog risico op 
uitputting of andere gezondheidsproble-
men,” zegt	Claire	Vanderick,	coördinator	
van het gezondheidscentrum.  
“Zij gaan vaak over hun eigen grenzen  
heen in de zorg voor de kwetsbare persoon, 
maar ze voelen zich schuldig als ze hulp 
willen inschakelen, zoals van een dagcen-
trum. Ook de mantelzorger heeft dus die 
psychosociale begeleiding broodnodig.”

Claire Vanderick, coördinator,	 

gezondheidscentrum	van	Ciney 

Mantelzorgers zijn de eerste partner in 

de zorg, maar hebben zelf natuurlijk ook 

behoeften. Je merkt in de zorg wel een mind-

shift, richting contextuele zorg voor een 

gezin, maar de systemen werken dat tegen. 

Je moet de mantelzorgers hun verdiende 

plaats geven, maar alles wordt opgehangen 

aan de patiënt in patiëntendossiers, waar wij 

als thuiszorgers geen toegang toe hebben.

Walter Brusselaers,	provinciaal	directeur	 

Familiehulp	Antwerpen	en	Oost-Vlaanderen

Niet-inwonend ■
Inwonend ■ 
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We worden zelf onderhand ook weerbaar
Elena Bins-de Ru,	mantelzorger	van	Nico

“Zeven jaar geleden kwamen wij voor het 
eerst	 naar	 Foton.	 We	 waren	 gestuurd	 door	
onze huisarts. Tot dat moment kenden we 
niemand in onze situatie: een echtpaar waar 
de	man	toen	al	gevorderde	dementie	had,	en	
de	 vrouw	 met	 enige	 spijt	 een	 fulltime	 man-
telzorger	was	geworden.	Vrienden	en	 familie	
hielden	meer	afstand.

Foton	heeft	ons	leven	en	dat	van	velen	enorm	
veranderd en verrijkt. We hebben elkaar 
getroost,	 samen	 gelachen	 en	 geweend,	 we	
hebben	uitstappen	gedaan	en	maken	hechte	
nieuwe	 vriendschappen,	 met	 mensen	 die	
ons begrijpen. Foton bereikt nog veel meer 
mensen dan wij weten: niet iedereen wil aan 
publieke	activiteiten	deelnemen	en	er	 is	nog	
altijd een taboe rond dementie.

Foton	baant	 voor	 ons,	 en	 samen	met	 ons,	 de	
weg naar een dementievriendelijke midden-
stand	 en	 horeca,	 al	 gaat	 dat	 langzaam.	 Maar	
we	 worden	 zelf	 onderhand	 ook	 weerbaar.	 We	
hebben	ook	weer	toegang	tot	musea	en	cultuur,	
met gidsen die opgeleid zijn voor ons. We leren 
open te zijn over dementie en het te aanvaar-
den. We blijven thuis zorgen en doen dat goed.

En mijn partner? Prachtig vindt hij het: onge-
limiteerd	koekjes	snoepen	en	koffietjes	drin-
ken,	wat	hij	vroeger	nooit	deed.	Hij	zou	er	nooit	
meer weg willen. Ooit zei een Engelse kennis 
tegen	 hem,	 nadat	 ze	 hem	 een	 aantal	 jaar	
niet	had	gezien:	 ‘Are	you	still	around?	Oh,	of	
course	you	have	Foton!’”	

 



39IN EEN OOGOPSLAG – HET OVERZICHT

ZORGEN VOOR MORGEN –  
VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING 

Waarom?
Vroegtijdige	 zorgplanning	 (VZP)	 is	 een	 dyna-

misch	 en	 continu	 proces.	 In	 samenspraak	 met	

zijn	 naasten	 en	 hulpverleners	 formuleert	 een	

persoon op voorhand voorkeuren over de manier 

waarop	hij	verzorgd	wenst	te	worden	wanneer	hij-

zelf	niet	langer	in	staat	is	beslissingen	daarover	

te	nemen.	De	‘zorgdoelen’	kunnen	steeds	aange-

past	worden	aan	de	veranderende	situatie.	

Maar vroegtijdige zorgplanning – en vragen over 

het	 levenseinde	 –	 blijven	 (ook)	 bij	 mensen	 met	

dementie	vaak	onbesproken.	Dat	heeft	met	veel	

facetten	 te	 maken:	 het	 taboe	 op	 dementie,	 te	

weinig	 vorming	 bij	 zorgverstrekkers,	 te	 weinig	

informatie	over	de	mogelijkheden,	de	keuzes	en	

de	flexibiliteit…	

Vaak nemen artsen de beslissingen. Als er over-

leg	 is,	 is	het	 in	veel	gevallen	crisisoverleg.	Doel	

moet zijn dat keuzes van mensen met dementie 

beter	 gerespecteerd	 worden	 wanneer	 de	 com-

municatie	hierover	lastig	wordt.

Zorg bij het levenseinde en vroegtijdige  

zorgplanning blijven een enorm taboe en  

een uitdaging. Praten over sterven en  

het levenseinde is niet onze sterkte.  

Men wil het soms niet horen. Ik vermoed dat 

dit positief zal evolueren met de vergrijzings-

golf en de goede rolmodellen die talrijker zul-

len worden. Dat is al het geval met kanker.

Chantal Van Audenhove,	vicerector	 

KU	Leuven	en	directeur	Lucas
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Wat en hoe?
 − Rond	dit	thema,	toegespitst	op	dementie,	

legde de Stichting een langetermijntra-

ject	af	dat	begon	met	het	verzamelen	van	

wetenschappelijke	kennis,	en	van	bestaande	

modellen	en	voorbeelden	(2009).

 − Burgers,	zorgverleners,	psychologen,	maat-

schappelijk	werkers,	geestelijk	begeleiders	

en	directies	van	woonzorgcentra	traden	met	

elkaar	in	dialoog	in	focusgroepen.	 

Daar namen mensen met uiteenlopende 

standpunten	aan	deel.	De	resultaten,	 

met	concrete	mogelijkheden,	moeilijkheden	

en	praktijkvoorbeelden,	vonden	hun	weer-

slag in de publicatie Vroeger nadenken…  

over later. Reflecties over de toepassing  

van vroegtijdige zorgplanning in België (met 

bijzondere aandacht voor dementie;	2011).

 − De	Stichting	lanceerde	een	actieonderzoek	

met	twaalf	uiteenlopende	proefprojecten,	 

die	werden	begeleid	door	LUCAS	en	Braises.	

Dat leidde tot adviezen en beleidsaanbevelin-

gen,	met	als	leidraad:	dé	goede	handelwijze	

bestaat	niet	en	elke	organisatie	moet	haar	

visie	ontwikkelen	(Vroegtijdige zorgplanning 

voor personen met dementie in praktijk,	2014).

 − Voor	zorgverstrekkers	verscheen	de	prakti-

sche brochure Vroegtijdige zorgplanning voor 

personen met dementie. Hoe pakt u het aan? 

(2014).	In	2015	volgde	een	nieuwe	oproep	 

voor	proefprojecten.

Verouderen, dat is iets waar mensen  

niet te veel over willen horen praten.  

Maar net dat maakt hen ongelukkig.  

Je moet je afvragen hoe je je erop voorbe-

reidt, aanpast, dingen verandert.  

Dat kan deel uit maken van je levensproject, 

een beetje zoals een verzekering.

Eric Salmon, neuroloog,	Geheugenkliniek,	

Université	de	Liège

Wij hebben ons ingezet voor het project 

‘Penser plus tôt à plus tard’ en die ervaring 

heeft ons geleerd hoe moeilijk het is om het 

onderwerp aan te snijden. Het heeft bij onze 

professionals en vrijwilligers een ingrijpende 

sensibilisering teweeggebracht.

Nathalie de Wouters,	psycholoog,	en	Anouk	

Dufour,	ergotherapeut,	bij	Alzheimer	Belgique
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Met wie?
Er werd rond dit thema samengewerkt met 

LUCAS	(Centrum	voor	Zorgonderzoek	en	Consul-

tancy,	 KU	 Leuven)	 en	 Braises	 (interuniversitair	

netwerk	voor	onderzoek	naar	het	ouder	worden).

Het project  
Vroegtijdige zorgplanning

Het	 project	 ‘Vroegtijdige	 zorgplanning	 in	West-	
Vlaanderen’	 stelde	 een	 charter	 op	 waarbij	 de	
ondertekenaars de visie onderschrijven en zich 
ertoe verbinden om deze visie te helpen uitdra-
gen	in	West-Vlaanderen,	met	behulp	van	de	ont-
wikkelde	instrumenten,	o.a.:

 − het	communicatieplan	(met	een	infokaartje	

voor	de	burger,	stappenplan	voor	

professionals,	transferdocument…),

 − de	website	en	sociale	media,

 − overeenkomsten	met	sprekers	 

en	referentiepersonen,

 − noden en aanbevelingen…

Gerealiseerd	door	de	West-Vlaamse	Samenwer-
kingsinitiatieven	Eerstelijnsgezondheidszorg	
(SEL)	en	Netwerken	Palliatieve	Zorg	en	LEIF

Impact?
Het	 concept	 ‘vroegtijdige	 zorgplanning’	 vindt	

bij	 belangrijke	 actoren	 ingang,	 over	 filosofische	

en communautaire grenzen heen. Zo wordt het 

meer en meer een van de kwaliteitsindicatoren 

voor organisaties in de ouderenzorg. Vorming en 

sensibilisering	van	de	mensen	op	het	terrein	blijft	

hard	nodig	om	deze	dynamiek	gaande	te	houden.
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VZP Verkennen
Consultatie van 
stakeholders

Pilootprojecten
Verankering  
en netwerking

Gebrek aan aandacht voor  
de wensen en voorkeuren  
van personen met dementie

Gebrek aan kennis 

Negatieve perceptie en taboe  
op vroegtijdige zorgplanning

Ideologische polarisatie

VZP staat op de agenda

Begin van 

– Verbetering van het dialoogproces

– Verandering van attitude en mentaliteit

VAN VERKENNING VZP NAAR VERDUURZAMING 

2007 2017 

Domus Medica 
Domus	Medica,	de	belangenbehartiger	van	
Vlaamse	en	Brusselse	huisartsen,	stelde	met	
de	steun	van	de	KBS	een	pakket	samen	over	
vroegtijdige	zorgplanning.	Dat	is	bestemd	
voor	LOK’s	(lokale	kwaliteitsgroepen	van	
zorgverstrekkers).	Daarvan	zijn	er	meer	dan	60,	
met een bereik van 600 artsen.

En route pour la vie
En route pour la vie	is	een	ambitieus	project.	 
Er zijn 15 partners bij betrokken in het Frans-
talige landsgedeelte: organisaties in de 
gezondheidszorg,	thuiszorg,	woonzorgcentra,	
platforms	voor	palliatieve	zorg,	verenigingen	
van	ouderen…	Samen	met	de	SSMG	(Société	
Scientifique	de	médecine	générale)	werd	een	
e-learningpakket ontwikkeld.

PROJECTEN IN DE PRAKTIJK. TWEE VOORBEELDEN



43IN EEN OOGOPSLAG – HET OVERZICHT

DEMENTIE IN EEN ETHISCH  
EN JURIDISCH DAGLICHT - ALCOVE
(Alzheimer	Cooperation	and	Valuation	in	Europe)

Op	vraag	van	de	toenmalige	minister	van	Volksge-

zondheid was de Stichting partner in het tijdelijke 

Europese	 netwerkproject	 ALCOVE	 (2011-2013),	

waar kennis en expertise over dementie werden 

gedeeld.	Dit	zogeheten	Joint	Action	Project	werd	

mede	 gesteund	 door	 de	 Europese	 Commissie.	

Er namen 30 partners uit 19 landen aan deel. De 

nood	aan	meer	en	betere	informatie,	onder	meer	

voor	beleidsmakers,	lag	er	aan	de	basis	van.

Een	 van	 de	 vijf	 focussen	 betrof	 de	 rechten,	

autonomie en waardigheid van mensen met 

dementie.	 De	 Koning	 Boudewijnstichting	 nam	

daar de leiding van waar. In 2013 publiceerde 

een werkgroep onder leiding van de Leuvense 

professor	 Herman	 Nys	 (Interfacultair	 Centrum	

voor	 Biomedische	 Ethiek	 en	 Recht)	 hierover	

een	 (deel)rapport	met	aanbevelingen,	bekeken	

vanuit een ethisch en juridisch oogpunt. Onder 

meer praktijken in Europa rond de wilsverklaring 

werden in kaart gebracht. Een Europese expert-

groep	werkte	voorstellen	en	aanbevelingen	uit.
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STEUN VOOR ONDERZOEK NAAR DEMENTIE –  
FONDSEN VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK 

De Koning Boudewijnstichting steunde een aantal 

projecten, zowel voor biomedisch als psychosociaal 

onderzoek naar dementie. Een 15-tal projecten ont-

vingen in totaal 1.250.000 €.

De fondsen Aline en A.B. richten zich op biome-

disch onderzoek. Zij werken in een partnerschap 

met de Stichting Alzheimeronderzoek. 

De fondsen Marie-Thérèse De Lava en Robert 

Schneider	geven	steun	aan	geriaters,	en	de fond-

sen Malou Malou en Perano bieden onderzoekers 

kansen	 om	 niet-farmacologische	 behandelingen	

van onder meer dementie te verkennen. Zo wordt 

nagegaan	wat	de	impact	is	van	psycho-educatie	

bij mantelzorgers van personen met dementie: 

blijven de mensen langer thuis? Is de levenskwa-

liteit van de persoon met dementie en dat van de 

mantelzorger beter? Een ander onderzoek bekijkt 

of	stepdance	bij	personen	met	dementie	een	aan-

moediging	is	om	meer	te	bewegen,	het	sociaal	iso-

lement te doorbreken en het valrisico vermindert.

NAAR EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE 
WERELD?

Ook	de	Wereldgezondheidsorganisatie	(WHO)	
is intens bezig met de dementieproblema-
tiek.	Zo	richtte	zij	eind	2017	een	observato-
rium op om de evolutie te monitoren. 

Het	Global	Dementia	Observatory	zal	onder	
meer	 nagaan	 of	 er	 nationale	 dementie-
plannen	 zijn,	 welke	 inspanningen	 geleverd	 
worden om het risico op dementie te vermin-
deren,	 wat	 de	 psychosociale	 gevolgen	 zijn	
van dementie…

Voor de periode tot 2025 werkt de WHO met 
een	 plan	 van	 zeven	 ‘dementie-werven’,	
waaronder	 ook	 dementievriendelijkheid,	
sensibilisering	 en	 de	 ondersteuning	 van	
mantelzorgers. De andere werven zijn: 
preventie,	research	en	innovatie,	diagnos-
tiek en behandeling.

Behalve	 een	 aantal	 landen	 steunt	 ook	 de	
Europese Commissie het WHO-werk. Nu al 
blijkt dat er in heel wat landen initiatieven 
zijn	 rond	 dementievriendelijkheid,	 sensi-
bilisering,	de	participatie	van	mensen	met	
dementie aan het maatschappelijk leven…
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WAT NU? 
Aanbevelingen voor toekomstige uitdagingen 03
Er is de voorbije tien jaar veel gebeurd rond het thema levenskwaliteit en dementie.  

Wat zijn uitdagingen op de korte en middellange termijn? 25 experts uit diverse domeinen werden 

hierover individueel bevraagd. Stuk voor stuk zijn zij nauw betrokken bij de problematiek van 

mensen met dementie. Uit de gesprekken kwam een aantal terugkerende thema’s naar voren.

In een notendop
Continuïteit:	de	thema’s	waar	de	voorbije	tien	jaar	
rond	werd	gewerkt	blijven	onverkort	actueel	en	
urgent:	beeldvorming	en	taboes,	sociale	inclusie,	
dementievriendelijke	 omgevingen,	 vroegtijdige	
zorgplanning,	 nood	 aan	 vorming	 van	 medici	 en	
juristen,	steun	voor	mantelzorgers…

Gecombineerde problematieken:	 het	 heeft	 er	
alle schijn van dat situaties waarin dementie 
verbonden is met een andere maatschappelijke 
problematiek de komende jaren talrijker zullen 
worden: dementie bij mensen met een cultureel 
diverse	 achtergrond,	 dementie	 en	 vereenza-
ming,	dementie	en	kansarmoede,	dementie	bij	
mensen met een beperking…

Empowerment:	 mensen	 met	 dementie	 zelf	
vaker	het	woord	geven	en	mee	laten	beslissen,	
de	kracht	 van	cultuur	 inzetten,	burgerinitiatie-
ven	steunen,	de	wetgeving	aanpassen…	
Er dienen zich tal van mogelijkheden aan voor 
een beter leven met dementie. Ingebed in de 
samenleving	en	met	respect	voor	autonomie.
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Wie de aanbevelingen uit 2009 van de werk-

groep-Aelvoet	 bekijkt	 (zie	 blz.	 16)	 of	 ook	 de	

aanbevelingen	 die	 in	 2010	 werden	 geformu-

leerd	na	de	Europese	high	level	conference	(zie	

blz.	49),	zal	het	merken:	veel	aanbevelingen	en	

tal van uitdagingen rond sociale inclusie en het 

bevorderen van de autonomie van mensen met 

dementie blijven onverkort geldig. 

Dat	bevestigen	de	gesprekspartners:

 − Is de maatschappelijke beeldvorming over 

dementie veranderd? De meningen lopen 

uiteen	–	van	“ja,	er	is	veel	veranderd”	tot	 

“het	gaat	erg	traag”.	Een	recente	‘meting’ 

 is er niet. Beeldvorming is hoe dan ook 

nooit verworven. Je moet het op de agenda 

blijven zetten	en	daar	partners	bij	betrekken,	

met name in de media. Doordat meer en meer 

mensen in hun nabije omgeving met demen-

tie	te	maken	krijgen,	lijkt	de	gewenning	toe	te	

nemen	en	kunnen	taboes	en	stigma’s	sneu-

velen.	Vanzelf	gaat	dat	niet.	Het	monitoren	

van de evolutie dringt zich op. Ook volgens 

EFID	blijven	stigma	en	sociale	uitsluiting	

belangrijke	thema’s.

 − Het fenomeen van de dementievriendelijke 

omgevingen en gemeenten is in opmars,	

ook op Europese schaal. Toch is het geen 

sinecure politieke interesse te krijgen voor de 

problematiek.	Onder	meer	door	het	stijgende	

percentage mensen met dementie kan dat in 

de	toekomst	wellicht	makkelijker	worden.	Dat	

is des te meer van belang omdat in ons land 

het lokale niveau meer bevoegdheden krijgt.

 − Er is een blijvende nood aan goede oplei-

dingen en vorming in	alle	facetten	die	met	

de dementieproblematiek verband houden: 

artsen	en	alle	andere	zorgverstrekkers	 

(met	name	ook	in	woonzorgcentra),	juristen,	

mantelzorgers,	referentiepersonen…	

CONTINUÏTEIT
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 − Het verspreiden van kwaliteitsvolle en 

toegankelijke informatie voor een breed 

publiek	is	een	blijvende	opdracht,	in	samen-

werking	met	notarissen,	bewindvoerders	en	

vrederechters	,	met	zorgverstrekkers	en	 

met andere experts.

 − De psycho-educatie van mantelzorgers 

blijft	een	ongemeen	belangrijk	aandachts-

punt.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	goed	‘uitge-

ruste’	mantelzorgers	de	levenskwaliteit	van	

mensen	met	dementie	positief	beïnvloeden	

en kunnen zorgen voor een verlengd thuis-

verblijf.	Louter	economisch	bekeken	bete-

kent	investeren	in	mantelzorg	ook	besparen,	

zowel	voor	families	als	voor	de	overheid.

 − De	gesprekspartners	zijn	het	erover	eens	

dat een platform en forum inzake demen-

tie	een	goede	zaak	is.	Betrokken	actoren	

komen	er	samen,	inspireren	elkaar,	lichten	

elkaar	in,	vormen	een	netwerk…	Er	wordt	

gesuggereerd om een permanente werk-

groep op te richten die de huidige ad-hoc-

contacten	kan	verankeren.

 − Het blijvend verspreiden van goede voor-

beelden en praktijken,	nationaal	en	 

internationaal,	kan	nooit	genoeg	gebeuren.	 

Ook	buddywerkingen	met	een	groot	 

empathisch	vermogen,	zoals	Het	Ventiel,	 

zijn cruciaal in een goede dementiezorg.  

Het gaat bij hen om een combinatie van  

persoonlijkheidskenmerken,	kennis	en	 

ervaring.	Hun	voorbeelden	zijn	inspirerend	 

en	verdienen	verspreiding.

BLIJVENDE BOODSCHAPPEN

Het rapport dat de Europese high level 
conference van 2010 over dementie voor-
bereidde begint met een 15-tal belangrijke 
boodschappen en maatregelen. We citeren 
er	enkele	om	de	continuïteit	van	thema’s	en	
problematieken	te	onderstrepen.	

Belangrijke	thema’s	waren	en	zijn:

 − Levenskwaliteit	en	sociale	uitsluiting,	

nood aan meer sensibilisering en minder 

stigmatisering

 − Respect	voor	de	autonomie	van	 

mensen met dementie

 − Een waardige behandeling van  

mensen met dementie die rekening 

houdt met hun wensen

 − Lokale	ondersteuning	om	uitsluiting	

te voorkomen: dementievriendelijke 

gemeenten

 − Ondersteuning	voor	mantelzorgers

 − Het promoten van goede praktijken
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 − Andere gecombineerde problematieken zijn 

‘dementie en kansarmoede’ en ‘dementie 

en mensen met een beperking’. Een dialoog 

met organisaties en bewegingen die zich met 

hen inlaten dringt zich op: wat zijn noden en 

behoeften?	Welke	specifieke	moeilijkheden	

ervaren deze mensen? Wat kan er gebeuren 

om dat te verhelpen? 

KANSEN VOOR  
EMPOWERMENT

 − Het gebeurt in ons land nog te weinig dat 

mensen met dementie zelf aan het woord 

komen en actief betrokken worden bij 

beslissingen die hen aangaan. Dat kan 

zowel	individueel	als	collectief.	Gelijkwaar-

digheid	en	inclusie	moeten	het	motto	en	

streven	zijn,	zoals	dat	ook	in	de	geestelijke	

gezondheidszorg meer en meer het geval 

is.	Wat	met	name	de	zorg	betreft,	moeten	

we verder evolueren naar user involvement,	

zoals dat in de EFID-groep al gebeurt.

 − Een nog grotendeels onontgonnen terrein is 

de kracht van cultuur bij mensen die met 

dementie kampen. Er zijn kwaliteitsvolle ini-

tiatieven,	met	name	in	verband	met	muziek	

en	erfgoed,	maar	er	zijn	nog	veel	meer	moge-

lijkheden. Samenwerking met de cultuursec-

tor is hierbij een evidentie. In een passende 

culturele omgeving komt bijvoorbeeld goed 

tot uiting dat de communicatie van mensen 

veel rijker is dan alleen maar via taal.

GECOMBINEERDE 
PROBLEMATIEKEN

 − Grote eensgezindheid is er bij alle experts 

over de urgentie van de thematiek 

‘etnisch-culturele diversiteit en dementie’,	

o.a. bij laaggeschoolde mensen. Het preva-

lentiecijfer	van	dementie	zal	ook	bij	mensen	

met een migratieachtergrond toenemen. Dat 

is	een	demografisch	feit.	Hoe	treed	je	hen	

tegemoet	(cultuursensitieve	zorg)?	En	hoe	

evolueert	de	beeldvorming	specifiek	bij	men-

sen met een diverse culturele achtergrond? 

Er	ontstaan	initiatieven,	met	name	in	 

de	grootsteden,	maar	het	gebeurt	nog	

schoorvoetend. Dit kan in een breder  

diversiteitsbeleid kaderen.

 − Eenzaamheid bij ouderen en dementie is 

een moeilijke problematiek die meer en meer 

voorkomt	en	zal	voorkomen.	Dat	heeft	te	

maken	met	de	toegenomen	‘levensmobiliteit’	

van	mensen	waardoor	families	verder	uit	

elkaars	buurt	wonen,	met	nieuw	samenge-

stelde	gezinnen,	met	de	toegenomen	tijds-

druk en individualisering. Buurtgericht werk 

en buurtgerichte zorg kan een belangrijke rol 

spelen.	In	deze	context	is	het	belangrijk	om	

(burger)initiatieven	van	onderuit	te	onder-

steunen,	als	zij	dat	tenminste	zelf	wensen.
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 − Er	ontstaan	meer	en	meer	burgerinitiatieven 

rond levenskwaliteit en dementie.  

Zij	richten	zich	doorgaans	op	hun	lokale/regi-

onale	omgeving.	De	effecten	op	mensen	met	

dementie	kunnen	spectaculair	zijn.	Deze	evo-

lutie	kan	worden	gestimuleerd,	bijvoorbeeld	

in	het	kader	van	buurtgerichte	projecten.

 − Volgens	een	aantal	gesprekspartners	zit	het	

in ons land goed met de wetgeving rond 

bewindvoering en de voorafgaande wils-

verklaring,	maar	laat	de	toepassing	van	de	

goede	regelgeving	‘op	de	vloer’	nog	vaak	te	

wensen	over,	zowel	bij	vrederechters	als	bij	

naasten.	Onder	meer	dagzorgcentra	kunnen	

werk	maken	van	de	verspreiding	van	 

dit gedachtegoed.

Wat ook aan het veranderen is, is dat er een 

veel grotere bekommernis is om de patiënten 

zelf het woord te geven. Je voelt dat dit als 

thema internationaal belangrijker is gewor-

den en dat het ook hier begint te komen.  

Dat is een echte verandering: bedenken dat 

niet alleen de naasten iets te vertellen heb-

ben, maar ook de patiënten zelf.

Nathalie Rigaux,	socioloog,	 

Université	de	Namur

Leg de nadruk op wat mensen  
wél nog kunnen
Anita Gancwajch,	OCMW	van	Charleroi

“Dementie	blijft	een	ziekte	die	velen	schrik	
inboezemt en die voor de mensen die er in 
hun dichte omgeving mee worden gecon-
fronteerd	zwaar	is	om	te	dragen.	De	media	
blijven ook bijdragen aan een kwalijke 
beeldvorming.	 Nu,	 ik	 ben	 van	 nature	 eer-
der	optimistisch	en	ik	zie	ook	dat	er	zich	in	
de	 sector	 zeer	 bemoedigende	 veranderin-
gen	voordoen.	Dat	heeft	wel	dertig	jaar	tijd	
gekost.	Je	hebt	een	generatie	nodig	om	een	
mentaliteit	te	veranderen.”

“Wat er volgens mij nog meer moet verande-
ren? Het is zeer goed dat er gewerkt wordt 
aan	 de	 ondersteuning	 van	 mantelzorgers,	
zoals onder meer de Stichting doet. Maar er 
is meer nodig. Nu benadrukken we in onze 
begeleiding voortdurend wat mensen niet 
meer kunnen – dat moet je ook doen voor 
je	 financiering	 –	 maar	 om	 de	 beeldvor-
ming	écht	te	veranderen,	moet	je	je	juist	de	
nadruk	leggen	op	wat	mensen	wél	nog	kun-
nen. En we moeten mensen met dementie 
meer het woord geven. Als de wetgeving 
dat	belet,	dan	moeten	we	al	het	mogelijke	
doen	om	die	wet	te	veranderen.”
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MET DEZE EXPERTS SPRAKEN  
WE VOOR DIT RAPPORT

Magda Aelvoet,	minister	van	Staat	 

en	voorzitter	van	de	werkgroep	 

die naar haar is genoemd

Stefaan Berteloot,	adviseur	kabinet	 

minister	Jo	Vandeurzen	en	voormalig	 

directeur	dienst	Gezins-	en	Thuiszorg

Jean-François Bier,	neuroloog,	

Erasmusziekenhuis,	Brussel

Brigitte Bouton,	Inspectrice	générale,	AVIQ

Sandrine Boyals,	Attachée-Expert	 

bij	het	Département	des	Ainés,	AVIQ

Sigrid Brisack,	directeur	 

bij de asbl Aidants proches

Caroline Ducenne,	coördinator	 

bij de asbl Aidants proches

Walter Brusselaers,	provinciaal	directeur	

Familiehulp	Antwerpen	en	Oost-Vlaanderen

Bart Deltour,	directeur	Methodiekontwikkeling	

en Doelgroepen bij het Regionaal 

Expertisecentrum Dementie Foton

Géry de Walque,	vrederechter

Nathalie de Wouters,	psycholoog	 

bij	Alzheimer	Belgique

Anouk Dufour,	ergotherapeut	 

bij	Alzheimer	Belgique

Anita Gancwajch,	OCMW	van	Charleroi

Fabrice Gzil,	filosoof,	 

Fondation	Médéric	Alzheimer	(Frankrijk)

Adrian Ivanoiu,	neuroloog,	 

UZ	Saint	Luc,	Brussel

Hilde Lamers,	directeur	Vlaamse	Alzheimerliga

Herman Nys,	professor	emeritus	 

Medisch	Recht	aan	de	KU	Leuven

Nathalie Rigaux,	socioloog,	 

Université	de	Namur

Eric Salmon,	neuroloog,	 

Geheugenkliniek,	Université	de	Liège

Kurt Segers,	neuropsychiater,	 

UVC	Brugmann,	Brussel

Lise Switsers,	stafmedewerkster	 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Chantal Van Audenhove,	vicerector	 

KU	Leuven	en	directeur	Lucas

Roel van de Wygaert,	stafmedewerker	 

bij Zorgnet-Icuro

Baldwin Van Gorp,	hoogleraar	Journalistiek	en	

Communicatiemanagement	aan	de	KU	Leuven

Michel Van Halewijn,	huisarts,	SSMG

Jurn Verschraegen,	directeur	

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
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PUBLICATIES (2007-2017)

Peter Raeymaekers en Karin Rondia.  

Naar een dementievriendelijke samenleving: 

aanbevelingen en actiespistes. Rapport van  

een	pluridisciplinaire	werkgroep,	 

onder	voorzitterschap	van	Magda	Aelvoet

Apprivoiser la maladie d’Alzheimer (et les 

maladies apparentées): recommandations 

et pistes d’action. Rapport	d’un	groupe	

pluridisciplinaire,	sous	la	présidence	 

de	Magda	Aelvoet,	2008

Herman Nys en Sarah Defloor. 

Dementie en de rechten van de patiënt. 

Overzicht van de wettelijke bepalingen die 

de personen met dementie en hun omgeving 

beïnvloeden. In welke mate houdt de Belgische 

wetgeving rekening met de specifieke noden 
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Dit impactrapport belicht tien jaar werken aan een dementievriende-

lijke samenleving door de Koning Boudewijnstichting. We focussen 

op de sleutelboodschappen en op de diverse projecten en initiatie-

ven: waarom werden ze opgezet? Wat behelsden ze? Wie waren sta-

keholders? Wat was hun impact? 

Het werk van de Stichting staat niet op zich. Het is een tandwiel in 

een groot raderwerk, een beweging waar velen aan meewerken en bij 

betrokken zijn: experts en onderzoekers, de vele initiatiefnemers van 

projecten, betrokken organisaties en verenigingen, juryleden van pro-

jectoproepen, beleidsmakers en hun administraties. En natuurlijk in 

de allereerste plaats de mensen met dementie zelf en hun naasten.

We kijken ook naar de toekomst. Voor dit rapport werden gesprek-

ken gevoerd met 25 experts in België: wat zijn de grote uitdagingen 

als we het over ‘levenskwaliteit en dementie’ hebben? 

Welke rol kunnen de Stichting, andere Europese stichtingen en 

andere actoren (blijven) opnemen?
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