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Onze regionale afdeling van Alzheimer Nederland is zeer actief in uw
gemeente via informatie, deskundigheidsbevordering en voorlichting.
Tevens zijn wij de spreekbuis voor mensen met dementie en hun
naasten. Daarom stuur ik u deze brief.
Er zijn in Nederland 270.000 mensen met dementie.
In Zwolle hebben 1400 mensen dementie. Naar verwachting stijgt het
aantal mensen met dementie in 2040 in Nederland naar meer dan
500.000, In Zwolle zal dat aantal stijgen tot 3500.
Van de mensen met dementie woont 70% thuis.
Omdat het langer thuis wonen gestimuleerd wordt, stijgt de behoefte aan
zorg en ondersteuning thuis ook.
Dat maakt dat er in toenemende mate een appèl wordt gedaan op hulp
van familie en anderen in de informele omgeving.
Daarbij komt dat 40% van de mensen met dementie alleen woont.
Mantelzorgers nemen dagelijks de vaak toenemende zware zorgtaak op
zich.
Ruim één op de zes van de mantelzorgers van mensen met dementie is
zwaar belast met een groot risico op overbelasting waardoor druk op
zorgkosten ontstaat (denk aan toename bezoek huisartsenposten en
crisisopnamen). De last mag niet alleen daar liggen want (inwonende)
mantelzorgers leveren 24 uurs zorg bij dementie. Ook niet alleen bij
professionele zorg.
Als samenleving moeten we nu, maar ook in voorbereiding op de
toekomst in verband met de verwachte stijging van het aantal mensen
met dementie, toegankelijke en kwalitatief goede ondersteuning bieden
aan mensen met dementie en mantelzorgers, en dat begint thuis in de
eigen woonomgeving, in de eigen buurt.
Als regionale afdeling van Alzheimer Nederland bouwen wij aan
dementievriendelijke buurten en wijken. Want we hebben elkaar hard
nodig. Bouwt uw partij met ons mee?
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Wat wij vragen
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Als partij bent u bezig met het verkiezingsprogramma van uw gemeente.
U zult ongetwijfeld als programmacommissie opnemen hoe de
ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie en hun
mantelzorgers verder vorm en inhoud dient te krijgen.
Wij vragen u daarom als programmacommissie de volgende 3 punten
mee te nemen in uw programma:
1.Dagbesteding, huishoudelijke hulp & vervoer: een drie-eenheid
Dagbesteding en huishoudelijke hulp staan al jaren in de top 3 van
mantelzorgers om het thuis langer vol te kunnen houden. Investeren in
deze belangrijke vormen van hulp dienen daarom voor gemeenten
prioriteit te hebben. Maar dan echt afgestemd op mensen met dementie.
Dit kan bewerkstelligd worden doordat dagbestedingen werken met
professionals met kennis van dementie en dat medewerkers
huishoudelijke hulp een signaleringsfunctie hebben op het gebied van
dementie. Vervoer naar dagbesteding dient beschikbaar te worden
gemaakt voor iedereen. Zonder vervoer hebben mensen met dementie
lastiger toegang tot ondersteuning zoals dagbesteding. De drempel om
het huis te verlaten is zeer groot omdat dit onveilig voelt.
Zeker bij alleenwonenden vormt dit een groot obstakel met kans op
vereenzaming en snellere achteruitgang.
Tekstvoorstel voor uw programma: dagbesteding, huishoudelijke hulp &
vervoer geven wij onze prioriteit in ons beleid voor passende zorg bij
dementie.
2. Ondersteuning van de mantelzorger
De gemeente dient ondersteuning te bieden om overbelasting van de
mantelzorger te voorkomen. Denk hierbij aan voorlichting/informatie over
dementie, respijtzorg, tijdelijke opvang, mantelzorgcursussen specifiek
gericht op dementie en persoonlijke en individuele begeleiding thuis.
Sociale wijkteams dienen deze bagage te hebben dan wel te verwijzen
naar de expert op dit gebied: de casemanager dementie.
Maar daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid voor gemeenten om
de zorg/begeleiding niet onnodig duur en complex te maken. Onder
andere door de stapeling van eigen bijdragen maar ook door overgangen
in financiering van Wmo/Zvw naar Wlz waardoor mantelzorgers vaak van
het ene loket naar het andere loket worden gestuurd. Juist bij
dementiezorg wordt door de doelgroep gebruik gemaakt van zorg en
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hulp uit verschillende financieringsvormen.
Een vast aanspreekpunt helpt hierin.
Tekstvoorstel voor uw programma: wij bieden allerlei vormen van
ondersteuning voor de mantelzorger bij dementie zodat deze het langer
thuis vol kan houden.

3. Dementievriendelijke gemeente
We kunnen allemaal een steentje bijdrage om het dagelijks leven van
mensen met dementie en hun familie wat makkelijker te maken: de
buurman, de supermarkt, de chauffeur enz. Bekijk hiervoor
www.samendementievriendelijk.nl. Zo loopt in de provincie NoordBrabant een ambitieus project Brabant in samenwerking met Samen
Dementievriendelijk met als doel: in 2020 dementievriendelijk.
De gemeente kan dit bewustzijn onder haar burgers aanmoedigen door
zelf het goede voorbeeld te geven door haar medewerkers hierin te
trainen en daarnaast door haar burgers maar ook oa bedrijven, winkels,
kerken organisaties en verenigingen op te roepen dementievriendelijk te
worden.
Lees hier het 3 stappenplan voor een dementievriendelijke gemeente.
Tekstvoorstel voor uw programma: wij gaan voor een
dementievriendelijke gemeente waarin iedereen kan helpen: van bakker,
sportvereniging tot gemeenteloket.
Randvoorwaarden voor bovenstaande drie punten zijn:
Het welslagen van ervan staat of valt met een toegankelijke en
servicegerichte instelling van uw gemeente die weet wat voor mensen
met dementie en hun naasten speelt, waar zij behoeften aan hebben en
daarop kan inspelen.
Begrip voor de situatie en het ziekteproces tijdens het
keukentafelgesprek met een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen
hier behulpzaam in zijn.
Ook is het van belang dat uw gemeente aangesloten is bij het lokale
dementienetwerk: dit is het samenwerkingsverband van zorg en welzijn
rondom de persoon met dementie en zijn naaste. Leidraad voor goede
ondersteuning bij dementie vormt daarin de Zorgstandaard Dementie
(2013).
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Wat is onze belofte?
Er liggen nog voldoende uitdagingen om dementiezorg kwalitatief goed in
te richten in uw gemeente. Iedereen kan daarbij helpen. Ook
zorgprofessionals, vrijwilligers, ondernemers, verenigingen,
mantelzorgers en wetenschappers bouwen met ons mee aan een
dementievriendelijke samenleving. Wij zullen graag hiervoor de
fundamenten blijven verstevigen door te verbinden, informatie te bieden
en te ondersteunen. Als partner van u, de gemeente, en alle andere
betrokkenen.
Natuurlijk zijn wij bereid om deze brief middels een gesprek of telefonisch
toe te lichten, graag zelfs.
U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende.
Onze activiteiten als regionale afdeling kunt u nalezen in de
meegezonden afdelingsbrochure of via onze regionale pagina op
www.alzheimer-nederland.nl

Met hartelijke groeten,

Afdeling IJssel-Vecht van Alzheimer Nederland
Jan Heining (voorzitter)
Mevrouw Stoelstraat 9
8017 HE Zwolle
tel. 0648284321

