‘Dementie?
Samen keren
we het tij’
Dementie heeft veel gezichten

Achter dementie gaan veel verschillende ziekten
schuil, met de ziekte van Alzheimer als belangrijkste.
Met het stijgen der jaren neemt de kans op dementie
steeds verder toe maar ook relatief jonge mensen
worden ziek. Dé dementiepatiënt bestaat niet, iedereen is anders en de dementie zelf kent door de
verschillende fasen van de ziekte meerdere gedaanten. Maar altijd grijpt dementie diep in op het leven
van de patiënt en zijn of haar familie. Niet voor niets
wordt dementie gerekend tot de ziekte met de hoogste ziektelast.

telzorg, op het gebied van wonen, van zo lang mogelijk kunnen meedoen en ga zo maar door. We moeten
ook de ziekte doorgronden en nieuwe aanknopingspunten vinden voor preventie en behandeling. En
we zullen, tegen de achtergrond van een krimpende
arbeidsmarkt en begrensde financiële middelen,
moeten innoveren en oplossingen vinden voor deze
alsmaar groeiende patiëntengroep.

Dementie: we kunnen er niet omheen

Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met
dementie de komende decennia sterk. We zien dat
onder onze ogen gebeuren. Nu al kennen we vrijwel
allemaal wel iemand met dementie. Dementie mag
zich dan ook in een grote belangstelling ‘verheugen’. En terecht. Veel organisaties zetten zich in voor
mensen met dementie; in de zorg, door onderzoek, in
de advisering en ondersteuning. Ook de overheid en
in toenemende mate het bedrijfsleven richten zich op
deze groeiende doelgroep.

Er zijn werelden te winnen

Dat alles draagt enorm bij aan het leven van mensen
met dementie en van hun naasten. Nederland doet
het internationaal gezien goed en toch zijn echt er
nog werelden te winnen: op het gebied van begrip,
bejegening en benadering, van kennis, van zorg en
ondersteuning van de patiënt en vooral ook de man-

Samen keren we het tij

Dit alles vraagt om een gezamenlijke aanpak. En precies daarom is het Deltaplan Dementie opgericht. Er
zijn voor mensen met dementie werelden te winnen
maar dat vereist nú actie en verbinding. We moeten
kennis en krachten bundelen binnen één nationale
aanpak, verschillen zijn waardevol, samenwerking is
nodig.

Het Deltaplan Dementie

De Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. is opgericht
als hét samenwerkingsplatform op het gebied van
dementie. Al meer dan zestig organisaties doen mee.
Samen zetten we ons in om concrete projecten en
programma’s te realiseren op het gebied van onderzoek, zorg en ondersteuning en een dementievriendelijke samenleving.

We gaan uit van de ongedeelde leefwereld van de
patiënt en willen de schotten tussen zorg, welzijn, wonen en werken slechten. Daarbij willen we richtinggevend zijn en verbindend, verschillen overbruggen en
bouwen aan draagvlak voor duurzame verandering.

Meedoen

De leden van de coöperatie zijn daarbij enorm belangrijk. Leden brengen kennis en expertise samen,
brengen ideeën in en denken mee over te nemen
initiatieven. Het Deltaplan Dementie is voor leden ook
een ontmoetingsplek en helpt hen bij profilering van
eigen activiteiten of het vinden van partnerships.
Daarbij kunnen we niet anders dan uiterst ambitieus
zijn: we willen concrete resultaten boeken en impact
hebben op de kwaliteit van leven voor mensen met
dementie en duurzame oplossingen bieden voor
maatschappelijke vraagstukken.
Organisaties die op welke wijze dan ook actief zijn op
het gebied van dementie roepen we op om het Deltaplan Dementie actief te steunen en zich aan te sluiten.
Neem hierover gerust contact met ons op, we maken
graag een afspraak voor een nadere kennismaking.
www.deltaplandementie.nl
info@deltaplandementie.nl

Binnen elk van de drie pijlers – onderzoek, zorg en een dementievriendelijke
samenleving – kwam een meerjarenprogramma tot stand

Memorabel is het onderzoeks- en
innovatieprogramma en wordt uitgevoerd door ZonMw. Doel van het
programma is de kwaliteit van leven
van mensen met dementie en de aan
hen geleverde zorg en ondersteuning
te verbeteren. Het programma richt
zich op de mensen met dementie
van nu en patiënten van morgen.
Al meer dan 130 (stand van zaken
begin 2018) studies en projecten
worden uitgevoerd verdeeld over vier
thema’s;
(1) oorsprong en mechanisme van de
ziekte, (2) diagnostiek, (3) preventie
en behandeling en (4) doelmatige
zorg en ondersteuning. Memorabel
(fase I en II) heeft een looptijd van 8
jaar tot en met 2020.

In het Verbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ staat het verbeteren in de dagelijkse praktijk van
de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten
centraal.
Het programma is bedoeld voor
professionals in samenwerkingsverbanden en duurt 4 jaar. Het leidt naar
een persoonsgerichte en integrale
zorg en ondersteuning voor mensen
met dementie in aansluiting op hun
leefwereld.
Een consortium van partijen (Vilans,
Movisie, Trimbos-instituut, Pharos
en NIVEL) voeren Dementiezorg voor
elkaar uit. Ook andere leden van het
Deltaplan Dementie worden betrokken.

Op weg naar een dementievriendelijk
Nederland is de 5-jarige campagne
‘Samen dementievriendelijk’ ontwikkeld. Het doel is dat vóór 2020
iedereen in Nederland meer weet
van dementie én iets kan betekenen
voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Met meer oog voor
wat iemand met dementie nog wél
kan. De basistraining GOED omgaan
met dementie en branchegerichte
trainingen voor bedrijven vormen belangrijke elementen van de campagne. Het programma wordt – in nauwe
samenwerking met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport –
uitgevoerd door Alzheimer Nederland
en PGGM.

www.zonmw.nl/memorabel

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

www.samendementievriendelijk.nl

