
DEMENTIE

ZOOM
MENSEN MET DEMENTIE STAAN ER NIET ALLEEN VOOR

Dementie is een ziekte waar de komende decennia meer en meer mensen mee te maken zullen krijgen. De 
hele samenleving is betrokken partij. Die samenleving kan veel doen om mensen met dementie en hun 
omgeving te ondersteunen, en een kwaliteitsvol leven te helpen leiden.

De vergrijzing wordt zoals bekend de komende jaren 
een van de grote demografische veranderingen in Eu
ropa. Dementie is geen automatisch gevolg van de 
vergrijzing, maar duidelijk is wel dat het aantal men
sen met dementie zal toenemen. Een geneesmiddel 
of doeltreffende behandeling zijn er voorlopig niet.

Mensen met dementie maken onverkort deel uit van de 
samenleving, als volwaardige en actieve burgers. Het is 
dan ook aan die samenleving om naar sociale inclusie 
te streven, mantelzorgers te ondersteunen en ‘demen
tievriendelijk’ te zijn. Dat vergt zowel creativiteit als 
deskundigheid. De Koning Boudewijnstichting zet haar 
inspanningen in dit verband voort. Onder meer dankzij 
de samenwerking met andere stichtingen kunnen we 
intussen van een Europese beweging spreken.

IN EEN OOGOPSLAG 

Het aantal mensen met dementie zal toenemen. Dat 
hun leefomgeving dementievriendelijk wordt, is dan 
ook in ieders belang.

›› Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam. Het gaat om ziekten 
die de informatieverwerking in de hersenen verstoren. 
Het verdwijnen van zenuwcellen veroorzaakt geheu
genstoornissen, desoriëntatie in plaats en tijd, uitdruk
kingsproblemen, moeilijkheden met herkenning, 

abstraheren en doelgericht handelen. Ook andere 
symptomen kunnen prominent aanwezig zijn, zoals 
gedragsstoornissen, agressie, depressiviteit... Dementie 
klachten nemen met de jaren  toe. De  ziekte  van  
Alzheimer  is  de meest voorkomende vorm (tot 70%).

››  Meer dan een ziekte

Behalve een ziekte is dementie ook een sociale con
structie. Onderzoek in opdracht van de Koning Boude
wijnstichting toonde aan dat de beeldvorming over 
dementie vaak erg negatief is en eenzijdig focust op 
de eindfase. Zo’n negatieve beeldvorming heeft ver
woestende gevolgen: taboes, negativiteit, isolement, 
gebrekkige zorg…

››  Belang van de omgeving

Bij het leven van een persoon met dementie is ook de 
dichte omgeving nauw betrokken. Uit cijfers blijkt dat 
in België meer dan twee derde van hen thuis woont, 
en een klein derde in woonzorgcentra. 

Ook de ruimere leefomgeving bepaalt mee de levens
kwaliteit van mensen met dementie. En dat is opnieuw 
een zaak van de hele samenleving: overheden, organi
saties en verenigingen, bedrijven, individuen…
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››  Het onderzoek: afremmen 
en diagnose stellen

Dementie is tot nu toe ongeneeslijk. Er wordt intens 
onderzoek naar gedaan, ook in ons land. Geneesmid
delen en andere vormen van behandeling kunnen de 
gevolgen tijdelijk afremmen, de (neven)symptomen 
verlichten, zoals depressie en agressie, en het verloop 
van de aandoening vertragen. Andere behandelingen 
helpen de persoon met dementie en zijn omgeving om 
met de aandoening om te gaan.

Dat veronderstelt in de eerste plaats een duidelijke 
diagnose. Tussen de eerste tekenen en die diagnose 
liggen vaak twee tot drie jaar. Als de diagnose een
maal is gesteld kan men gericht ingaan op de behoef
ten van de persoon met dementie en zijn familie en 
naasten, en overgaan tot geschikte interventies.

››  Mantelzorgers

Dat veel mensen met cognitieve problemen, zoals 
dementie, langer thuis kunnen blijven wonen, is omdat 
ze beschikken over een mantelzorger, van wie in ons 
land meer dan de helft inwonend is (57%). Inwonende 
mantelzorgers besteden tot wel 10 uur per dag aan 
hun zorgtaak, zo blijkt uit een grootschalig kwantitatief 
onderzoek. Voor niet-inwonende mantelzorgers (39%) 
gaat het om een kleine drie uur. 5% van de mensen 
met dementie hebben geen mantelzorger.

››  Dementievriendelijk?

Het ruime, veelomvattende begrip ‘dementievriende
lijke samenleving’ maakt opgang en is voorwerp van 
onderzoek binnen de European Foundations’ Initiative 
on Dementia (EFID), waar zeven stichtingen bij 
betrokken zijn. Het onderzoek wijst uit dat de meeste 
initiatieven in dit verband zich op regionale of lokale 
schaal afspelen en dat er in zes Europese landen, 
waaronder België, door de overheid gestuurde pro
gramma’s bestaan die de ontwikkeling naar een 
dementievriendelijke samenleving ondersteunen.

Eén model voor zo’n samenleving is er niet, wel zijn er 
terugkerende kenmerken. Uit internationaal onderzoek 
blijkt alvast ook dat een dementievriendelijke omge
ving de opname van mensen met dementie substanti
eel kan uitstellen en dat investeren in dementievrien
delijkheid ook besparend werkt.

FEITEN EN ANALYSE
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Gemiddelde tijd die mantelzorgers
besteden aan hun zorgtaak

Volgens Europees onderzoek (ALCOVE, 
2013) lijdt 7,23% van de 65-plussers 
aan dementie. In Europa wordt hun aan
tal geschat op 8,7 miljoen. Voor België be
tekent dit ongeveer 202.000 mensen. 
Tegen 2030 komt daar een kwart bij, en 
tegen 2060 kan hun aantal verdubbelen. 
Voor Vlaanderen zijn dit de cijfers: 
122.000, 152.000 (2030) en ca. 240.000 
(2060).

Ook een (beperkt) aantal jongere mensen 
(-65’ers) heeft dementie.

Mensen met dementie leven gemiddeld 
acht jaar met de ziekte, maar de diagnose 
wordt vaak pas twee tot drie jaar na de 
eerste tekenen gesteld. Een belangrijk 
aantal mensen wordt niet gediagnosti
ceerd. Die cijfers gaan zelfs van 40% tot 
60% (ALCOVE, 2013).

Onderzoek mantelzorgers UCL-KBS 2016

 Nietinwonende mantelzorgers
 Inwonende mantelzorgers
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››  Dementievriendelijk: meer dan een woord

De Koning Boudewijnstichting is medeoprichter van 
EFID, het netwerk van stichtingen dat in alle EU-lan
den het idee van de dementievriendelijke samenleving 
promoot en kennis en ervaringen uitwisselt. Dat 
gebeurde door het uitreiken van awards, wat in 2015 
leidde tot een mapping met een overzicht van een vijf
tigtal inspirerende initiatieven in Europa.

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten 
ontwikkelde in het zog van de oproep ‘dementievrien
delijke gemeenten’ in 2014 een handboek met goede 
praktijken en een dementiemeter, een checklist van 
actiepunten. Zo kunnen steden en gemeenten hun 
dementiebeleid over de beleidsdomeinen heen in kaart 
brengen en aan de slag gaan.

Een genuanceerde beeldvorming, het concept ‘demen
tievriendelijke gemeente’ en de versterking van de 
autonomie van de persoon met dementie en zijn man
telzorgers: het zijn ook speerpunten in het Geactuali
seerd Dementieplan Vlaanderen (2016-2019) van de 
Vlaamse overheid.

››  Wanneer ben je dementievriendelijk?

Er wordt op initiatief van EFID onderzoek gevoerd: 
wanneer is een samenleving ‘dementievriendelijk’? 
Aan welke kenmerken moet ze dan beantwoorden en 
hoe kunnen we ernaar streven om ze duurzaam te 
maken? Duidelijk is alvast dat zo’n samenleving op 
heel diverse manieren vorm kan krijgen. Vier factoren 
blijken essentieel te zijn:

1. het aanbieden van vorming en onderwijs met het 
oog op bewustwording, en het bevorderen van een 
meer genuanceerde beeldvorming en communica
tie. Dat is het begin van sociale inclusie;

2. actieve inclusie en de participatie van mensen met 
dementie in hun gemeenschappen;

3. het stimuleren en ondersteunen van samenwer
king en netwerking over sectoren en domeinen 
heen. Anders gezegd:  geen enkele organisatie 
kan in haar eentje de ontwikkeling van een 
dementievriendelijke samenleving op zich nemen;

4. de duurzaamheid van en waarborg op middelen 
die worden ingezet voor de ontwikkeling van een 
dementievriendelijke samenleving.

VAN ANALYSE NAAR ACTIE

“Streven naar een dementievriendelijke samen-
leving is een sociale beweging die alle sociale 
lagen van de gemeenschap mobiliseert.”

“Werken met groepen op een positieve manier, 
om te kijken hoe we dingen dementievriendelijker 
kunnen maken en wat werkt. De persoon met 
dementie staat centraal in zo’n gesprek.”

››  Naar een zorgcultuur op maat en met 
meer autonomie

Sinds enkele jaren zet de Koning Boudewijnstichting 
het concept ‘vroegtijdige zorgplanning’ op de kaart. 
Uitgangspunt is dat mensen, ook als ze cognitieve pro
blemen hebben, actief betrokken worden bij keuzes en 
beslissingen over hun leven. Zorgplanning is per defi
nitie zorg op maat.

In diverse publicaties krijgen zorgverstrekkers prakti
sche handvaten en inspirerende praktijkvoorbeelden 
aangereikt. Het gaat over omgaan met taboes, het 
levenseinde en de bespreekbaarheid daarvan, omgaan 
met veranderende inzichten bij mensen…

››  Mantelzorgers: kostbare schakels

Mantelzorgers zijn kostbare schakels in het zorgnet
werk rond een oudere persoon. De Koning Boudewijn
stichting liet een onderzoek uitvoeren naar mantelzor
gers (inwonend of niet, belasting…) en steunt sinds 
2015 initiatieven die de capaciteiten van mantelzor
gers versterken: door het solidariteitsnetwerk rond 
kwetsbare oudere mensen te steunen, door uitputting 
te helpen voorkomen, door bestaande (andere) hulp
mogelijkheden beter bekend te maken…

“Mensen in publieke functies en personeel aan het 
loket moeten worden opgeleid hoe om te gaan 
met gedesoriënteerde mensen (banken, openbaar 
vervoer, politie, winkels, enz.).”
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VAN ANALYSE NAAR ACTIE Meer weten?
ALCOVE (Alzheimer Cooperative Valuation in 
Europe), The European Joint Action on Demen-
tia. Synthesis Report, 2013. Met o.m. het rap-
port Epidemiological data on dementia.

Vroegtijdige zorgplanning voor personen met 
dementie. Zorg op maat: hoe pakt u het aan?, 
in de reeks: Naar een dementievriendelijke 
samenleving, 2014. 

Dementia-friendly community case studies 
across Europe. A mapping commissioned by 
the European Foundations’ Initiative on 
Dementia (EFID). 

ZOOM:  Mantelzorgers van thuiswonende 
ouderen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Een ana-
lyse (oktober, 2016)

U kunt de publicaties van de Koning Boude
wijnstichting gratis downloaden of bestellen 
via www.kbsfrb.be

Verantwoordelijke uitgeVer

Luc Tayart de Borms 
Brederodestraat 21 - 1000 Brussel
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de koning Boudewijnstichting
SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE SAMENLEVING

De Koning Boudewijnstichting is een onafhan
kelijke en pluralistische stichting die actief is 
op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees 
als internationaal niveau. We willen de maat
schappij ten goede veranderen en investeren 
daarom in inspirerende projecten en indivi
duen. In 2015 gaven de Koning Boudewijn
stichting en de Fondsen die ze beheert 34,8 
miljoen euro steun aan 264 individuen en 
1.813 organisaties voor projecten rond 
armoede, gezondheid, ontwikkeling, maat
schappelijk engagement, erfgoed,…

De Stichting werd opgericht in 1976, toen 
Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle 
schenkers voor hun gewaardeerde steun.

www.kbsfrb.be

BINNENLOPEN IN GENT

Het concept ‘inloophuis’ is stilaan beproefd, ook in het buitenland. 
Op een welbepaalde plek in een stad of gemeente kunnen men-
sen met dementie en hun mantelzorgers vrij terecht: voor infor-
matie, om andere mensen te ontmoeten, de krant te lezen, aan 
activiteiten deel te nemen, te worden doorverwezen, hun hart te 
luchten… Zo ontmoeten zij ook lotgenoten. Maria: “Mijn moeder 
is net gediagnosticeerd met Alzheimer. In het Inloophuis kon ik 
terecht met mijn eerste vragen en kreeg ik de informatie op maat 
mee. Nu ga ik met mijn moeder af en toe langs voor een ont-
moeting met lotgenoten en een gezellig potje koffie.”

DEMENTIEVRIENDELIJKE ONTMOETINGEN  
(Vorarlberg, Oostenrijk)

Al jaren ijvert Aktion Demenz in Vorarlberg zonder stoppen (ook 
belangrijk!) voor dementievriendelijke gemeenten. Die worden bij 
hun acties ondersteund met vormingsactiviteiten, sensibilise-
ringsinstrumenten en allerlei andere initiatieven. Het uitgangs-
punt is duidelijk: aangezien mensen met en zonder dementie 
samenleven, zijn we maar beter op de hoogte van de problema-
tiek: als politieman, winkelbediende, ambtenaar… De actie 
bereikte inmiddels zowat 60% van alle inwoners van de regio 
Vorarlberg.

www.aktion-demenz.at/modellgemeinden-vorarlberg.html
Volg ons op :

DRIE VOORBEELDEN VAN HOE HET KAN

EEN ONDERSTEUNEND NETWERK IN CINEY (ISIDéR)

Veel mantelzorgers zijn zelf ook kwetsbaar en riskeren uitputting 
en gezondheidsproblemen. Zeker in landelijke gebieden hebben 
ze bovendien minder toegang tot diensten en hulpverlening, en is 
hun mobiliteit vaak beperkter. Het gezondheidscentrum in Ciney 
zet daarom een ondersteunend netwerk op. De noden van man-
telzorgers worden onderzocht, eerstelijnshulpverleners (apothe-
kers, dokters, kinesisten…) worden gesensibiliseerd en mantel-
zorgers worden opgespoord en ondersteund: door een mobiel 
team, een lokale praatgroep, een plaatselijk informatieloket…

“Burgers uitdagen om te praten over dementie, taboes kwijt te 
raken en mensen met dementie als ‘normale’ burgers met 
bepaalde specifieke behoeften te omarmen.”


