DOELSTELLINGEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENTE
10 DOELSTELLINGEN
DE DVG-BEWEGING RICHT ZICH OP:
1

Naar een andere beeldvorming



Weg met het taboe!

2

Naar meer kennis



Inzicht biedt uitzicht

3

Naar een betere integratie



Mensen met dementie tellen mee

4

Naar meer ontmoetingen



Samen

5

Naar betere contacten tussen generaties



Voor jong en oud

6

Naar meer welzijn



Warme zorg

7

Naar meer autonomie



Burgers zoals u en ik

8

Naar lagere drempels



Iedereen welkom

9

Naar een veiligere samenleving



Veilig thuis

Naar de mobilisatie van een hele gemeente



Gemeente-breed

10

TOELICHTING OP DE 10 DOELSTELLINGEN
1

WEG MET HET TABOE!

De beeldvorming rond dementie is overwegend negatief, dat blijkt ook uit onderzoek. Het is daarom
belangrijk om het taboe rondom dementie weg te nemen. Dit is de basis voor een dementievriendelijke
gemeenschap. .
2

INZICHT BIEDT UITZICHT

Een gebrek aan kennis over dementie is de oorzaak van problemen in het omgaan met mensen met
dementie. Er is veel informatie beschikbaar maar niet iedereen is hiervan op de hoogte of kan de weg
hiernaar toe vinden. Training en scholing zijn daarom noodzake lijk.
3

MENSEN MET DEMENTIE TELLEN MEE

Veel mensen met dementie voelen zich buitengesloten. Projecten die streven naar een betere integratie
van mensen met dementie zijn dan ook essentieel. Dit verbetert voor hen de kwaliteit van leven.
4

SAMEN

Veel mensen met dementie leven geïsoleerd en hebben we inig contact met andere mensen. Projecten die
gericht zijn op ontmoetingen zijn onmisbaar om dat gevoel van isolement te verkleinen.
5

VOOR JONG EN OUD

Er zijn weinig ontmoetingen tussen de verschillende generaties. Bijzondere vormen van ontmoeting
tussen verschillende leeftijdsgroepen kunnen leiden tot een andere beeldvorming bij jonge mensen en het
vergroten van het welzijn bij ouderen.
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6

WARME ZORG

De gezondheidszorg in Nederland kan altijd beter. Het doel is zorg en ondersteuning, met meer
persoonlijke aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit is belangrijk voor het
vergroten van het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers.
7

BURGERS ZOALS U EN IK

Mensen met dementie worden vaak betutteld en er wordt vaak over hen gepraat in plaats van met hen.
Veel mensen met dementie willen juist autonoom functioneren en als zelfstandige burger worden
behandeld. Dit vraagt om een andere houding bij hun omgeving.
8

IEDEREEN WELKOM

Onbewust werpen wij in onze maatschappij vaak zowel fysieke als psychologische drempels op voor
mensen met dementie. Bijvoorbeeld in het verenigingsleven, in de contacten met de gemeente en in de
openbare ruimte. Toegankelijkheid en inclusie is een belangrijk streven voor een (dementie)vriendelijke
gemeenschap.
9

VEILIG THUIS

Mensen met dementie kunnen soms zowel binnen als buiten in onveilige situaties ter echt komen. Daarom
is het van belang alert te zijn en adequaat te reageren, zeker voor bijvoorbeeld politiemensen, winkeliers,
wijkbewoners en hulpverleners.
10

STADSBREED

Lokale Netwerken Dementievriendelijk kunnen kiezen voor een integrale benadering over domeinen en
sectoren heen. Om dit te verwezenlijken is een langetermijnvisie, meerjaren aanpak en een breed
draagvlak nodig.
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