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Volgens de laatste berekeningen telt Vlaanderen vandaag 122.000 mensen met dementie. 
Tegen 2030 zal door de langere levensverwachting dat aantal stijgen met een derde tot meer 
dan 152.000 en tegen 2060 zelfs verdubbelen. De kans om dementie te ontwikkelen stijgt 
namelijk met de leeftijd. 70% van de personen met dementie woont thuis, al dan niet omringd 
door familie, kennissen en vrienden. De jaarlijkse kost voor de zorg en ondersteuning van 
personen met dementie wereldwijd wordt geschat op meer dan 465 miljard euro. Dit is 
vergelijkbaar met het jaarlijks bruto binnenlands product van België. De zorg en ondersteu-
ning voor personen met dementie is met andere woorden een zeer grote uitdaging voor 
mantelzorgers, zorgverleners, welzijnsvoorzieningen en beleid. 

Het dementieplan, dat op 8 juli 2016 aan de Vlaamse regering werd voorgelegd, versterkt 
daarom het streven naar een dementievriendelijk Vlaanderen en zet bijkomend in op 
preventie. 

Uit de lijst geplande acties : 

1. Het beleid van morgen zal resoluut inzetten op preventie en sensibilisering tot een 

gezonde leefstijl. “Gezond leven en een gezonde leefomgeving zijn niet alleen 

belangrijke stappen op weg naar een toekomst met minder hart- en vaatziekten of 

diabetes. We weten nu dat een gezonde levensstijl ook effectief kan helpen om 

dementie langer voor te blijven of te voorkomen “Wat goed is voor het hart, is ook 

goed voor de geest”. 

2. Een genuanceerde beeldvorming over dementie is en blijft belangrijk. Daarom wordt 

de campagne ‘Vergeet Dementie, Onthou mens’ wegens succes verdergezet. Ook 

het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ zal in de toekomst verder gepromoot 

worden als onderdeel van de leeftijdsvriendelijke gemeenten.  

3. Kwaliteit van zorg en ondersteuning. Een gedegen zorg en ondersteuning doorheen 

alle fasen van het dementieproces zijn een essentiële voorwaarde voor de kwaliteit 

van leven voor personen met dementie en hun naaste. 

4. De Vlaamse overheid ontwikkelt criteria die de zorgverlener helpen om kwalitatieve 

zorg op maat te bieden aan personen met dementie en hun kennissen en vrienden. 

5. Vroegtijdige detectie en goede zorg in alle fasen van het dementieproces zijn een 

belangrijk onderdeel van het plan. De aandacht voor verschillende en aangepaste 

woonvormen, groeipaden in zorg en ondersteuning,  ondersteunende mantelzorg en 

de zorg voor het levenseinde worden verdergezet. 

6. Specifieke aandacht gaat naar mensen met jongdementie. Naar schatting leven in 

Vlaanderen 5.400 personen met jongdementie. Hiervoor zijn de opnamecriteria in 

woonzorgcentra reeds versoepeld voor personen onder de 65 jaar. Het 

expertisecentrum dementie zal met de betrokken actoren bestaande 

ondersteuningsmethodieken voor personen met jongdementie verder verfijnen.  
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De Vlaamse Ouderenraad heeft op 7 september in een uitvoerig advies 2016/5 zijn waarde-

ring uitgesproken voor de geplande concrete acties maar heeft tegelijkertijd ook een priori-

teitenlijst vooropgezet. Zo wordt ondermeer gewezen op : 

-  het noodzakelijk en dringend afstappen van de zwaar negatieve beeldvorming rond de-

mentie, die de vroegtijdige diagnose hypothekeert en de personen met dementie isoleert; 

-   het met de hulp van het middenveld (denk daarbij o.m. aan de lokale seniorenraden en de 

ouderenorganisaties) uitbouwen van dementievriendelijke gemeenten; 

-  doelgerichte en aangepaste zorg en ondersteuning, niet alleen voor de personen met 

dementie maar evenzeer voor hun mantelzorgers; 

-   de nood aan beleidsacties rond de mogelijk bedreigde rechten van personen met dementie 

(patiëntenrechten, wettelijke vertegenwoordiging, recht op euthanasie, beheer goederen, 

regelen nalatenschap,…).  

 

 

    

Met de financiële steun van de provincie zijn er in Oost-Vlaanderen 10 Praatcafés Dementie 

actief. Het Praatcafé Dementie regio Oudenaarde is een initiatief van  Expertisecentrum 

Dementie Paradox , AZ Oudenaarde, Bond Moyson, CM, Liberale Mutualiteit, Thuiszorg-

centrum Oudenaarde en de woonzorgcentra van de streek. 

Het Praatcafé Dementie regelt een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en 

vrienden van mensen met dementie. 

Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken Elke keer staat een ander thema centraal 

met telkens een deskundige rond een bepaald aspect van dementie.. 

Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om 

ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Gewoon komen 

luisteren kan uiteraard ook. 

Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en 

twijfels terecht kunnen. Dit is een gratis initiatief. U bent van harte welkom! 

Locatie : de bijeenkomsten gaan door in ’t Eeckenhof, Sint Jozefsplein 9 Oudenaarde 

Voor meer info : tel. 0491 34 40 56 
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Op 3 oktober 2014 bracht de seniorenraad van Oudenaarde een bezoek aan de collega’s 

van Ieper. We werden er bijzonder hartelijk ontvangen met in de voormiddag een zeer 

interessante ervaringsuitwisseling. Na een uiterst gesmaakt middagmaal werd een bezoek 

gebracht aan het Flanders Field Museum en de impressionante oorlogskerkhoven in de 

omgeving. Na  het avondmaal werden we meegesleept in de massale belangstelling voor de 

traditionele Last Post aan de Menenpoort 

Op 11 oktober brengen onze collega’s een tegenbezoek aan Oudenaarde en we zullen ons 

best doen voor een interessante en aangename dag. 

 

 

 

 

  

 

En een paar gezegden kunnen misschien ook helpen  

 Rijkdom bestaat niet uit het hebben van veel bezittingen, maar in het hebben van 

weinig behoeften . 

 Een druppel tederheid is meer dan geld en rijkdom.  

  

 

Ouderen - en zeker de meest kwetsbaren onder 
hen - maken zich zorgen over het steeds maar 
duurdere leven. In onze nieuwsbrief reserveren we 
wat ruimte voor tips die ons kunnen helpen om de 
uitgaven te beheersen.  
 

Vorig jaar genoten 40.000 Belgen hun pensioen in het buitenland.  

Dat zijn er  66 % meer dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit de cijfers 

van de pensioendiensten. Frankrijk is met 18.068 Belgen het 

favoriete land van onze gepensioneerden. Daarna volgt Spanje 

met 5.286 gepensioneerden en Nederland met 3.253. 

De meesten kiezen voor een verhuis naar het buitenland omwille 

van het klimaat. Maar ook de lagere kosten voor levensonderhoud 

(Spanje en Frankrijk) spelen een rol. En gepensioneerden trekken 

eveneens naar het buitenland om zich daar bij hun  broer, zus of 

kinderen te voegen die daar al wonen. 

11 OKTOBER 2016 

DE SENIORENRAAD VAN IEPER 

KOMT OP BEZOEK 


