


Armoede en Dementie 

DUBBEL PECH? 





vanuit armoede naar dementie 

Kijk op een leven met 
dementie 

Herbeleving van miserie 

• Voorkeur om eigen diagnose 
voor zich te houden 

• Bespreekbaar in theorie maar 
niet in praktijk 

• De wil om te sterven 

• bewogen levensgeschiedenis 
herbeleven 

• zonder leervermogen, iedere 
keer even pijnlijk 

• herhaaldelijk stress-respons  



aangetast 
gezondheids-

kapitaal, versnelde 
biologische 
veroudering 

minder 
cognitieve 

reserve  

beperkte 
toegang tot  

gezondheids-
zorg  

vanuit armoede naar dementie 

Verhoogd risico 
VASCULAIRE 
DEMENTIE 

DE ZIEKTE VAN 
ALZHEIMER 

SYNDROOM 
VAN KORSAKOV 



vanuit armoede naar dementie 

Verminderde zorg 

•minder sociaal contact  

•omgeving signaleert niet 
meteen de problemen  

•groter isolement 

•wankele sociaal netwerk 
snel contraproductief 

•bijna altijd (te) laat 

•niet deskundig op alle 
terreinen 

•unieke positie van de 
huisarts 

•niet automatisch 

•niet gekend 

•lokale verschillen 

•weinig en foute informatie 

•beperkte bronnen 

gebrek aan 
informatie 

op maat 

gebrek aan 
tegemoet-
komingen  

mantelzorg 
met minder 
draagkracht 

niet 
aangepaste 

professionele 
zorg 



vanuit dementie naar armoede 

Risico’s  
•bijbedoelingen of onbekwaamheid van mantelzorger 

•ongeremd verspillend gedrag 

•gebrek aan juridische bescherming 

•inkomensverlies (persoon met dementie en/of mantelzorger) 

•medische en zorgkosten 

financiële armoede  

•trekken zich meer en meer terug uit het sociale publieke leven 

•vrienden en familie blijven weg omdat het contact verstoord is  

•sociaal isolement, tot zelfs echtscheidingen nog voor de diagnose 
sociale armoede 

•onmacht door beperkte draagkracht 

•groter kans op ontspoorde zorg en zelfverwaarlozing 

•verhoogde kans op uitbuiting 
ouderenmis(be)handeling 



vanuit dementie naar armoede 

Risicogroepen  

• late diagnose 

• ongeremd gedrag kan leiden tot verkwisting 

• inkomensverlies 

• relaties onder druk 

jongdementie 

• minder beschermend netwerk 

• late detectie 

• grotere kwetsbaarheid 

dementie bij 
alleenstaanden 



Lessons learned 



Armoede en Dementie,  
Dubbel Pech? 

Beleidsadviezen 
 



Enkele adviezen 

 Armoedebestrijding = preventie dementie 

 Tijdige diagnose = armoedebestrijding 

 Armoede en dementie = meer dan de som van de delen => vraagt een bijzondere 

deskundigheid 

 Procedures dienen rekening te houden met dubbele problematiek 

 Mantelzorgers hebben ondersteuning nodig 

 



Armoede en Dementie,  
Dubbel Pech? 

Vorming voor 
professionelen 

 





Armoede en Dementie,  
Dubbel Pech? 

Ondersteuning 
mantelzorg 

 



Praatcafé Dementie 

  
Ideale formule voor personen die in armoede leven en toch niet toegankelijk 

Vrije inloop 

Geen voordracht maar 2 gesprekken 

Afwisselend  

Niets verplicht 

Ruimte voor een losse babbel 



Praatcafé Dementie 

  
Adviezen van mensen die in armoede leven 

gespreksleider  

cafébaas 

locatie 

tijdstip  

aankondiging  

lectuur 



Gespreksleider en cafébaas 

  

 warm onthaal 

 correcte informatie, kennis van de sociale kaart  

 notie van de leefwereld van personen met dementie en personen die in armoede leven 

 hanteert eenvoudig taalgebruik:  

 Eenvoudige woorden 

 Korte zinnen 

 Taalgebruik dat dicht bij de spreektaal ligt 

 Vermijd vaktermen en formele taal 

 Leg moeilijke woorden goed uit 

 Structureer de informatie zodat deze begrijpelijk en overzichtelijk is 

 Vat het gezegde samen in eenvoudige taal 

 Oppassen voor betutteling! 

 coacht de sprekers om het taalgebruik aan te passen 

 

 



Locatie en tijdstip 

neutrale en vaste plek 

laagdrempelig en bekend  

goed te bereiken met het openbaar vervoer 

minstens een aantal karaffen met water op de tafels 

liefst ook thee en koffie gratis 

 

rekening houden met schoolvakanties en schooluren 

rekening houden met de uren van het openbaar vervoer 
 



Aankondiging en lectuur  

Flyer, folder: 

 vaste herkenbare structuur 

 eenvoudig taalgebruik 

 

Legplaatsen:  

 verenigingen waar armen het woord nemen, 

 voedselbanken, 

welzijnsschakel, 

wijkgezondheidscentrum, … 

maar ook supermarkten (Aldi, Lidl, …), postkantoor, krantenwinkel, bibliotheken, markt,…. 

 

Outreachend:  

 persoonlijke voorstelling op verschillende plaatsen zoals welzijnsschakel, LDC, verenigen waar armen 
het woord nemen, …). 

 via verzorgenden, thuisverpleging, huisartsen om mensen persoonlijk toe te leiden, … 

mogelijkheid om in te schrijven met een groep 

 



Online  

dementie.be/vorming/draaiboek-praatcafes-dementie-2  
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