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Lessen van de experten 

“Ik zeg altijd: voor mij draait de wereld  

veel te snel. Daarom ben ik zo dankbaar  

met de ondersteuning  

van de buddies bij Het Ventiel.  

Ik vergeet het gevaar, ik vergeet  

het verkeer als we gaan wandelen en …  

Weet je, voor mijn echtgenote is het zo  

belangrijk dat ze kan vertrouwen  

op anderen voor mijn veiligheid als ze  

er zelf niet kan bij zijn.  

Begrepen en geholpen worden,  

daar begint toch alles bij?”  

 



Lessen van de experten 

“Vorige week liep ik een oude schoolvriendin  

tegen het lijf die ik drie jaar niet meer  

had gezien. Bleek dat ze net als ik dementie  

had en we hebben daar heel open over gepraat.  

We hebben zelfs veel gelachen en …  

als we niet op een woord konden komen voelde  

dat helemaal niet erg. Omdat je mekaar  

zo goed kent hadden we er op de duur plezier in.  

Elkaar aanvaarden, dat is zo belangrijk.  

En het zelf aanvaarden. Ik probeer gelukkig  

te zijn met wat ik nu heb.  

Je kan er niks aan veranderen, toch?” 



Wat leren onderzoek en de dagelijkse 

zorgpraktijk? 

• Impact communicatie op  

    andere uitdagingen is immens 

• Rechtstreeks verband tussen  

     stigma en: 

 - tijdige diagnose 

 - hulpacceptatie 

 - vroegtijdige zorgplanning 

 - bereidheid deelname klinische trials 

 - sociaal netwerk (mantelzorger!) 

 - … 

     



Wat leren onderzoek en de dagelijkse 

zorgpraktijk? 

• Naast een medisch gegeven,  

    dementie ook een sociologische realiteit 

• Dominante visie: negatieve impact op mensen  

     met dementie en hun omgeving 

• Mensen worden vaak herleid tot hun aandoening 

• Eenzijdige focus op latere fases 

• Individu verdwijnt in communicatie 

• Gevaar: self-fulfilling prophecy  

• Gevolg: ‘excess disability’ 

• Mensen behouden rijk emotioneel leven, 

    nood aan contact en blijven dromen koesteren  

 

 

 









Campagne 2.0 - wat staat er op het menu? 

• Dementieplan Vlaanderen: 

     verduurzaming en verdieping 

• Focus op media en onderwijs 

• Leren van de experten! 

• Opstart Vlaamse ‘Werkgroep voor  

     mensen met dementie’ 

• Pro-actieve mediastrategie 

• Stem van mensen met  

     dementie duidelijk laten weerklinken:  

     awareness, beleid, projecten,  

     onderzoek, … 

• Publicatie communicatieadvies media:  

     voor en door mensen met dementie 



Campagne 2.0 - wat staat er op het menu?  

• Promotie intergenerationele initiatieven 

     (bvb. De Rusthuisklas) 

• Verdere verspreiding campagneboodschap  

      in onderwijs en media via concrete tools 

• Publicatie ‘Intergenerationeel leren in een  

      dementievriendelijke samenleving’ 

• Verspreiding scholenkoffers LO en SO 

• Nieuwe fotodatabank 

• Nieuwe reeks cartoons 

• Beeldverhaal ‘Communicatie in de  

      latere fases van dementie’ 

• Animatiefilm ‘Vergeet dementie, onthou  

      mens’ en … 

 



Campagne 2.0 - wat staat er op het menu?  

• Meer dan 30 nieuwe videogetuigenissen 

• Drie centrale ideeën: 

 - Wat kunnen we leren van mensen met dementie? 

 - Hoe kunnen we hen en hun naasten beter op weg 

 helpen naar ondersteuning op maat (hulpaanvaarding!)? 

 - Hoe kunnen we mensen met dementie zoveel mogelijk 

 blijven betrekken in het sociale netwerk? 

•  Acht thema’s:  

1. Wilsbekwaamheid/financiële regelingen 

2. Pad naar informatie/hulp   

3. Diagnose/ondersteuning 

4. Communicatie/beeldvorming (cf. media)  

5. Thuiszorg/buddyprojecten 

6. Residentiële zorg/dagopvang 

7. Inclusie/intergenerationele projecten (cf. onderwijs) 

8. Cultuur/sociaal contact 

 

 

 

     

 



Een dementievriendelijke samenleving = …  



Van harte bedankt! 
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