
         

 

PROGRAMMARAAD ZORGVERNIEUWING PSYCHOGERIATRIE  
 

 
Dementie is een van de grote maatschappelijke vraagstukken nu en in de toekomst.  
Zeker in een sterk vergrijzende provincie als Noord-Brabant is dit vraagstuk zeer actueel 
en zal, mede gezien de toename van de doelgroep en de afname van het potentieel aan  

mantelzorg (familiezorgers), de ontwikkelingen in de zorg (en zorgwetgeving), de komende  
decennia hoog op de agenda blijven. De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) 
wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van dit grote  maatschappelijke vraagstuk. 
Haar rol hierin is:  
• Signaleren 
• Agenderen 
• Adviseren 

• Verbinden 
• Op vraag van lokale overheden (tijdelijk) ondersteuning bieden in ontwikkelingstrajecten. 
• Met het veld nieuwe oplossingen ontwikkelen of implementatie hiervan stimuleren. 
 
Het programma Zorgvernieuwing Psychogeriatrie richt zich op: 

• Verbetering van de ondersteuning en zorg voor de (thuiswonende) mensen met dementie. 
• Versterking van de mantelzorg. 

• Verbeteren van de kwaliteit van  ondersteuning, dienstverlening en zorg. 
De PGraad is een Brabants kennis- en expertisenetwerk. Naast doelgroep-belangenbehartigers 
(Alzheimerafdelingen) zijn alle disciplines op het gebied van psychogeriatrie met deskundigen uit de 
verschillende sectoren vertegenwoordigd.  
 
HOOFDTHEMA’S 

1. ‘Naar een dementievriendelijk Brabant in 2020 ’. 
Vanaf 2012 samen met vier Brabantse en vier Belgische koplopergemeenten gestart. 
Vanaf 2013 uitrollen van de beweging ‘Dementievriendelijke  gemeente/gemeenschappen’ binnen 

heel Brabant, met als eindresultaat dat alle Brabantse gemeenten met hun lokale netwerken de 
gemeente/gemeenschap dementievriendelijk maken en realiseren.  

2. Kennis over (nieuwe) ontwikkelingen binnen de dementiezorg verzamelen, bundelen en delen. 
3. Innovatie en conceptontwikkeling, onder andere: dementie en wonen met welzijn en 

ondersteuning, natuur en dementie, familienetwerk-coaching. 
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