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Geachte heer, mevrouw, 

In 2012 is de populatie mensen met dementie in NoordBrabant geschat op 34.000. Nu al woont 70
a

Zo 
van de mensen met dementie thuis als dan niet met voornamelijk steun van familieleden en mantel

zorgers. Dit percentage zal mede door de veranderingen binnen ons zorgstelsel als door de wens van 
burgers om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen snel stijgen naar 80

o

Zo. De vraag is hoe u, 
uw organisatie, (mede) zorg kunt dragen voor behoud van kwaliteit van leven voor thuiswonende 
mensen met dementie en hun mantelzorgers nu en in de toekomst. 

De PGraad heeft in samenwerking met Tilburg University in 2014 een verkenning uitgevoerd, naar welke 
interventies gewenst/nodig zijn én wie hieraan een bijdrage kan leveren, zodat goed ' thuis' wonen voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers ook in 2030 in NoordBrabant mogelijk is. In het proces 
van de verkenning zijn, naast l iteratuuronderzoek, burgerexperts (onder andere doelgroepvertegenwoor

digers) en experts uit het brede dementiezorgveld geraadpleegd. 

Uit deze verkenning zijn de volgende zes oplossingsrichtingen voortgekomen: 
Voorbereid zijn op je eigen toekomst. 

1 Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeenschap. 
Goede zorg in de buurt. 

1 De mantelzorg overeind houden. 
» Wonen in eigen huis al of niet samen met de mantelzorg. 
" Blijven wonen in eigen omgeving. 

In het rapport Dementie en 'thuis' kunnen blijven wonen nu en in de toekomst wordt achtergrond

informatie met feiten en cijfers over dementie gegeven. De zes oplossingsrichtingen zijn verder 
uitgewerkt, inclusief beleidsaanbevelingen voor de diverse stakeholders. U kunt dit rapport downloaden 
via: www.pqraad.com N i e u w s : december 2014 

Als bijlage treft u de beleidsaanbevelingen voor de gemeente kort samengevat. 
Hopelijk inspireren deze aanbevelingen u als gemeente bij het maken van beleidskeuzes, zodat ook voor 
de doelgroep dementie een goed woon en leefklimaat in uw wijken, buurten of kernen behouden blijft. 
Indien u nadere informatie wenst kunt u contact op nemen met Hilde Stoop, via emailadres 
hstoop@wijziinzet.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Harrie Kemps 
Voorzitter Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) 
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