
Impressie Brainstormsessie Dementievriendelijke Samenleving 

De Wmo-raad ontving een uitnodiging om op 11 oktober ervaringen, ideeën of anderszins 

gegevens aan te dragen voor een te ontwikkelen beleidsstuk in de gemeente Hellendoorn 

t.b.v. een dementievriendelijke samenleving.  

Dementie is een ernstige ziekte die in de toekomst alleen maar meer zal voorkomen. 

In de gemeente Hellendoorn waren er in 2015 zeshonderdvijftig patiënten die aan deze 

ziekte leden en de verwachting is dat dat er in 2040 elfhonderd zullen zijn.

 
Beleidsmedewerker Bert Protzman heeft de taak opgepakt om initiatieven te ontwikkelen 

die ertoe bij zullen dragen dat patiënten maar ook vooral de omgeving beheersbaarder met 

de ziekte kan omgaan. 

Hij heeft vooralsnog een driestappenplan ontwikkeld dat als leidraad zou kunnen dienen: 

 Een dementienetwerk vormen voor vroegtijdige signalering 

 Voldoende kennis omtrent dementie verzamelen 

 Zorgen voor begeleiding op maat 

Bert komt met een aantal voorbeelden hoe anderen dat doen. 

Trudy geeft aan dat ook in onze gemeente datgene al wel gebeurd maar de coördinatie te 

wensen overlaat. Een expertisecentrum zou wenselijk zijn.  Stichting Evenmens bijvoorbeeld 

verzorgt cursussen en geeft ondersteuning aan seniorenvoorlichters en mantelzorgers. 

In de gemeente Wierden schijnt een dementienetwerk goed te functioneren waar onze 

gemeente voordeel kan halen uit de daar opgedane ervaringen. 

Signaleren en communiceren blijkt een heikel punt. Hoe doe je dat en wel zodanig dat de 

patiënt op tijd de juiste zorg krijgt en de omgeving en mantelzorgers de juiste 

ondersteuning.  

Diverse leden van de Wmo-raad hadden tips. Er ontstond een levendige discussie en wel 

zodanig dat de voorzitter moest ingrijpen om het centraal te houden.  

(Ik kan me niet herinneren eerder een dergelijke vurige discussie in de Wmo-raad te hebben 

meegemaakt) 

 



Maar het belangrijkste was toch dat Bert liet weten voldoende stof te hebben voor verdere 

uitwerking van het beleidsplan.  

Wij gaan hier ongetwijfeld meer van horen. 

RB 
  

 

  

   


