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Dementie en ‘thuis’ wonen nu en in de toekomst 
 
Wat kunt u als gemeente hieraan bijdragen? 
 

 
1. Pak als gemeente de regierol op om samen met lokale doelgroepvertegenwoordigers, 

partners en organisaties, actief op alle levensdomeinen, te werken aan het  

dementievriendelijk maken van de samenleving. 

 

2. Toets uw gemeentelijk dementiebeleid met behulp van de Dementieproofmeter, 

zodat u inzicht heeft/krijgt in hoeverre uw uitvoeringsbeleid aansluit bij de behoeften 

van de doelgroep Dementie. 

 

3. Toets het voorzieningenaanbod op buurt- en wijk/kern- en gemeenteniveau in  

hoeverre dit voldoende antwoorden geeft op de behoeften van mensen met  

dementie en hun mantelzorgers. 

 

4. Onderzoek samen met doelgroepleden Dementie aan welke vormen van respijt zij 

behoeften hebben en stimuleer en/of faciliteer de ontwikkeling en implementatie van 

vernieuwende respijtzorgvormen. 

 

5. Hanteer bij beleidsontwikkeling en uitvoering gericht op de doelgroep mensen met 

dementie en hun mantelzorgers de Zorgstandaard Dementie. 

 

6. Werk samen met de zorgverzekeraars om een integraal en samenhangend pakket 

van ondersteuning en zorg gewaarborgd kan worden. 

 

7. Stimuleer en faciliteer ontmoetingsmogelijkheden voor burgers, mensen met  

dementie en hun mantelzorgers in eigen buurt of wijk, zoals gemeenschapshuizen, 

MFA’s en specifieke ontmoetingsactiviteiten voor de doelgroep dementie. 

 

8. Stimuleer en faciliteer het verenigingsleven en vrijwilligersinitiatieven,  

die de sociale cohesie in buurten en wijken versterken en de mogelijkheden voor  

informele sociale steun, mantelzorgondersteuning, informele hulp en/of respijt verg-

roten. 

 

9. Faciliteer de Alzheimerafdeling, wijkorganisaties en/of welzijnsorganisaties 

zodat zij met inzet van vrijwilligers mantelzorgers van mensen met dementie  

ontmoetingsmogelijkheden en/of lotgenotencontact  kunnen bieden. 

 

10. Onderzoek welke kennis 50-plussers nodig hebben, zodat zij zelf tijdig hun eigen  

woning aanpassen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 

minder snel aangewezen zijn op huishoudelijke zorg of persoonlijke verzorging en 

ontwikkel op basis hiervan. 

 

11. Subsidieer/faciliteer groepsvoorlichting over woningaanpassingen en  

mogelijke woonvormen en individuele advisering en coaching/begeleiding 

van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers bij het beoordelen of 

woningaanpassingen en/of hulpmiddelen gewenst zijn en bij het leren omgaan met 

deze aanpassingen. 

 

12. Neem in de woonvisie prestatieafspraken op die het levensloopbestendig  

(ver-)bouwen, intergenerationeel wonen en de mogelijkheden om dichtbij 

mantelzorgers te wonen stimuleren. Neem ook passende criteria op in uw  

bouwvergunningenbeleid. 

 
In de studie Dementie en ‘thuis’ kunnen blijven wonen nu en in de toekomst van de PGraad  
en Tilburg University (november 2014) vindt u informatie over cijfers, feiten en oplossings-

richtingen, die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de mogelijkheden om  
kwalitatief goed ‘thuis’ te kunnen blijven wonen in eigen huis of wijk voor mensen met  
dementie. 


