Mantelzorgers van
dementerenden
In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Dit aantal zal de komende
decennia verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij.
Twee derde van de mensen met dementie wordt thuis verzorgd, meestal dankzij grote
en langdurige inzet van hun naaste omgeving. Ook na opname van de dementerende
in een zorginstelling blijven mantelzorgers een belangrijke rol spelen. Zes op de tien
mantelzorgers voelen zich onvoldoende ondersteund bij hun zorg voor de dementerende.
Één op de vijf is zodanig overbelast, dat de eigen gezondheid gevaar loopt.
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Zorgaanbod nog onvoldoende
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terwijl vroegtijdige ondersteuning juist cruciaal is. Een integrale aanpak, zoals in de Ontmoetingscentra dementie, biedt
daarvoor een goede basis.

* Faciliteer toepassingen van domotica die het toezicht op de
dementerende vergemakkelijken voor de mantelzorger.

* Stel mantelzorgers in staat de zorg dichtbij huis te verlenen
door een actief beleid te voeren op het gebied van mantel-

Ontmoetingscentra
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Een goed voorbeeld van ondersteuning van mantelzorgers en
mensen met dementie zijn Ontmoetingscentra dementie. De

Meer weten?
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geboden. Mantelzorgers kunnen er het hele jaar deelnemen
aan een gespreksgroepen en informatieve bijeenkomsten.

Goed voor Elkaar

Daarnaast geeft het personeel in het centrum zo nodig prak-
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lerlei (re)creatieve activiteiten, zoals tekenen, schilderen en
de krant lezen. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten voor
mantelzorgers en dementerenden, zoals het tweemaandelijks
centrumoverleg, feesten en uitjes. Voor deskundig advies en
individuele begeleiding kunnen mantelzorgers en mensen
met dementie terecht op het wekelijks spreekuur. Kijk voor
meer informatie op www.ontmoetingscentradementie.nl.

Wat kan de gemeente doen?
De gemeente kan vanuit haar regiefunctie betrokken
partijen bij elkaar brengen rond de ontwikkeling van een
geïntegreerde en preventieve aanpak van de ondersteuning
van mantelzorgers van dementerenden.
Hierbij kunt u denken aan:

* Onderzoek naar de samenstelling en problematiek van
de doelgroep en het ondersteuningsaanbod in de regio
(eventueel in samenwerking met het lectoraat van een
hbo-instelling).
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