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i . Aanleiding 
1.1. Naar een dementievriendelijke gemeente 
De komende jaren zal het aantal mensen met dementie 1 fors toenemen. Jaarlijks komen er 
in Nederland zo'n 10.000 mensen met dementie bij. Dat betekent dat er ook meer mantel
zorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in de dagelijkse praktijk te maken 
krijgen met dementie. 

Mensen met dementie willen over het algemeen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Zij willen zo veel mogelijk normaal aan het dagelijks maatschappelijk leven deel 
kunnen nemen. Zo'n 70% van de dementerenden woont nu nog thuis, het landelijke streven 
is om dat de komende jaren te verhogen naar 80%. 

Naarmate het dementieproces vordert wordt thuis wonen en in de eigen omgeving functio
neren steeds lastiger. Dementie is een ernstige progressieve ziekte en niet te genezen. Het 
duurt gemiddeld 2,8 jaar voordat de diagnose dementie is gesteld. Nadat de diagnose is 
vastgesteld leeft men nog gemiddeld acht jaar. 

Om er voor te zorgen dat mensen met dementie en hun partner zolang mogelijk in hun 
'gewone doen' kunnen blijven functioneren is hulp nodig. Die hulp komt vaak van hun 
directe omgeving. Professionele ondersteuning kan komen van een casemanager dementie. 
De gemeente heeft een belangrijke rol vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Immers zij heeft de zorg om inwoners zo lang mogelijk mee te laten doen aan en in 
de maatschappij. Waar nodig biedt zij daarbij voorlichting, advies of daadwerkelijke onder
steuning. Ook voor de ondersteuning van mantelzorgers ligt er een gerichte taak bij de 
gemeente. 

Alzheimer Nederland heeft de afgelopen jaren actieprogramma's opgezet om dementie meer 
onder de aandacht te brengen. Eén van hun acties is specifiek gericht op gemeenten 
'dementievriendelijk' te laten worden. 

In de dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het 
dagelijkse leven van mensen met dementie. In die gemeente gaat iedereen normaal om 
met dementie: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Mensen met dementie 
kunnen blijven functioneren. Ze mogen iets vergeten. Worden thuis gebracht als ze 
verdwalen. En ze kunnen zo lang mogelijk aan het verenigingsleven deelnemen. 

Om zo'n gemeente te zijn heeft Alzheimer Nederland een stappenplan ontwikkeld. Netwerk
participatie, kennisvergroting over dementie en meer mogelijkheden tot begeleiding op 
maat zijn de stappen die daarin gezet moeten worden. 

1 Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die de hersenen aantasten en waardoor Iemand steeds 
verder achteruitgaat in functioneren. Er zijn meer dan vijftig vormen van dementie, alzheimer Is de meest 
voorkomende. 



In deze notitie worden zeven actiepunten voorgelegd om Woudenberg het predicaat 
dementievriendelijk te kunnen laten voeren. Deze actiepunten sluiten aan bij de aandacht 
die er in Woudenberg al is voor het onderwerp. In deze notitie wordt daar ook op ingegaan. 

1.2. Dementie in Nederland en Woudenberg 
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie 
vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. 
Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40% van de mensen een vorm van dementie. Nederland 
telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder 
worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. 
Dementie komt ook voor bij jonge mensen. Zo'n 12.000 mensen onder de 65 jaar hebben 
dementie. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en worden ondersteund door hun partner 
en, soms nog thuiswonende, kinderen. 

Door Alzheimer Nederland zijn de hiervoor genoemde landelijke cijfers doorgerekend naar 
gemeenten 2 . In Woudenberg zouden in 2015 200 inwoners dementie hebben. Dit aantal 
loopt op tot 280 inwoners in 2020 en naar 640 in 2040. 
De Woudenbergse bevolking bestaat voor 18,6% uit ouderen boven de 65 jaar (in Neder
land 18,5%) 3 . De grijze druk 4 in Woudenberg is echter in vergelijking met Nederland wel 
hoger: 34,2% ten opzichte van 31,3%. 

2. Acties om te komen tot dementievriendelijk 
Woudenberg 
2.1. De aanpak 
Zoals gezegd is zorg en ondersteuning bij dementie een taak van de gemeente vanuit de 
Wmo. De gemeente stelt zich ten doel om haar inwoners zo lang en goed mogelijk te laten 
deelnemen aan de (lokale) maatschappij. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van mantelzorgers. Die mantelzorgers spelen in de begeleiding en de zorg 
voor mensen met dementie een grote rol. Afstemming met andere aanbieders die vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) worden gefinancierd is 
onontbeerlijk. Immers ook vanuit deze wetten wordt zorg en ondersteuning geboden voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Het stappenplan van Alzheimer Nederland om als gemeente te komen tot een dementie
vriendelijke gemeente bestaat uit drie stappen: 

1. Participeren in het dementienetwerk; 
2. De kennis over dementie vergroten; 
3. Het mogelijk maken van begeleiding op maat. 

2 Gegevens www.alzheimer-nederland.nl per 25/1/2016 
3 Gegevens CBS statllne per 1/1/2017 
4 Grijze druk= de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen In de 
zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar. 



Het volgen van deze stappen geeft richting om voor mensen met dementie een basis te leg
gen zodat zij nog zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven 
en thuis kunnen blijven wonen. Voor hun mantelzorgers kan zo ook de best mogelijke 
ondersteuning worden opgezet om hen zo lang mogelijk te verzorgen. 

2.2. Dementienetwerk 
In Nederland zijn tal van dementienetwerken die bestaan uit partners in zorg, wonen en 
welzijn. De gemeente Woudenberg participeerde samen met de gemeenten Amersfoort, 
Leusden, Achterveld en Bunschoten-Spakenburg in het dementienetwerk DementieD. Daarin 
waren verder aangesloten: Alzheimer Nederland afdeling Amersfoort, Beweging 3.0, 
Birkhoven Zorggoed, Meander Medisch Centrum, RIAGG Amersfoort & Omstreken, Welzijn 
Leusden en GGz Centraal. 

Dit regionale netwerk is op dit moment in transitie. De coördinatie van dit netwerk door 
Beweging3.0 is opgehouden te bestaan. Veel gemeenten hebben in hun eigen sociale teams 
een consulent dementie opgenomen en er zijn wijkverpleegkundigen beschikbaar die case-
management dementie bieden. De in de gemeenten werkzame casemanagers en/of 
consulenten dementie weten elkaar te vinden en/of worden door huisartsen of specialisten 
benaderd wanneer bij een inwoner de diagnose dementie is gesteld. 

Een echt regionaal overleg en daarmee dus netwerk wordt op dit moment niet meer 
gecoördineerd. Echter vanuit het door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport opgezette actieplan casemanagement dementie en het nieuwe programma 'Dementie-
zorg voor elkaar' mag verwacht worden dat dit netwerk door één van de zorgpartijen weer 
zal worden opgestart. De zorgkantoren hebben hierin ook een rol. 

Binnen het sociaal team van Woudenberg is een consulent dementie werkzaam. Zij heeft de 
nodige contacten met andere in de gemeente Woudenberg werkzame casemanagers 
dementie, huisartsen en specialisten die met haar overleggen en praktijksituaties 
uitwisselen. Ook heeft zij de nodige regionale contacten. Dit informele netwerk werkt op dit 
moment goed. 

Actie 1: 
1. Ons door de regionaal coördinator van Alzheimer Nederland laten adviseren of we 

moeten wachten op regionale initiatieven die het regionale netwerk DementieD weer 
'nieuw leven Inblazen' en welke rol de gemeente Woudenberg daarin kan hebben. 

2. Met de leden die op dit moment het informele lokale netwerk rond dementie vormen 
te overleggen of formalisatie van dit overleg nodig is. 

2.3. Kennis over dementie vergroten 
Aandacht voor dementie schept begrip voor de situatie waarin degene met dementie en zijn 
of haar partner en mantelzorger(s) in verkeren. De afgelopen ti jd is er landelijk veel aan
dacht voor deze problematiek. Vaak worden daarbij dan schrijnende situaties getoond 
waarin mensen terecht komen wanneer de indicatie dementie wordt gesteld. Daarbij wordt 
dan zowel aandacht geschonken aan degene die dementie heeft als de partner, ouders en 



kinderen, die te maken krijgen met iemand die hen uiteindelijk niet meer kent 5 . Overigens 
zijn er ook veel initiatieven getoond waarbij de zorg voor de dementerende en de onder
steuning voor hun partners op een vernieuwende manier wordt aangeboden. 

Uit een laatste onderzoek van het CBS naar de sterftecijfers en - redenen van overlijden 
blijkt dat dementie in Nederland doodsoorzaak nummer één is 6 . 

2.3.1. Training voor de gemeente 
Wanneer mensen meer weten over dementie kunnen zij het eerder herkennen en weten ze 
ook beter hoe hier mee om te gaan. Door Alzheimer Nederland zijn diverse trainingen ont
wikkeld binnen het programma 'Samen dementievriendelijk'. In dit programma worden de 
gratis online basistraining "GOED omgaan met dementie" en diverse branchetrainingen aan
geboden. De specifieke branchetrainingen worden op maat gemaakt voor de verschillende 
doelgroepen en op locatie gegeven. In zo'n training komen ook praktijksituaties aan de orde 
en/of vertelt iemand met dementie over zijn/haar ervaringen. 

In Woudenberg heeft in het voorjaar 2016 een deel van het personeel van de Albert Heijn 
(AH) zo'n specifieke dementietraining gevolgd. De reacties van het deelnemende personeel 
waren positief 7 . De AH Woudenberg draagt ook het certificaat 'dementievriendelijk' van 
Alzheimer Nederland. 

Act ie 2: 
1. Als eerste stap is het belangrijk dat medewerkers van de gemeente kennis hebben 

van en getraind zijn in het herkennen van dementie. Daarom zal in het najaar van 
2017 een programma worden opgezet voor medewerkers van het KCC, Burgerzaken 
en de buitendienst. Zij worden uitgenodigd de online training "op het gemeentehuis" 
te doen. Daarna zal aan hen ook de meer intensieve training worden aangeboden. 

Opzetten van het programma; 
Regelen dat men de online training kan doen; 
Afspraken maken voor een intensieve training; 
Inventariseren of de online-training ook relevant is voor andere medewerkers op 
het gemeentehuis. 

2.3.2. Trainingen voor bedrijven en vri jwil l igersorganisaties 
Zoals al aangegeven heeft de AH Woudenberg begin 2016 haar medewerkers een 
dementietraining laten volgen. Het is echter belangrijk dat ook andere bedrijven en 
vrijwilligersorganisaties kennis hebben van dementie en weten hoe zij hiermee om kunnen 
gaan. Als gemeente kunnen we dit stimuleren en faciliteren. In een overleg met 
ondernemers in Woudenberg heeft het college al aangegeven hierin stappen te willen 
zetten. De aanwezige ondernemers herkennen de problematiek en staan open voor verdere 
initiatieven. 

5 O.a. in "Voor ik het vergeet' van RTL4 zijn een aantal mensen tussen de 31 en 65 jaar een jaar lang gevolgd die 
de diagnose dementie kregen. 
6 https://www.cbs.nl/nl-nl/nleuws/2017/29/dementle-oorzaak-een-op-de-tlen-sterfgevallen 
7 http://dewoudenberger.nl/lokaal/posltleve-reactles-op-dementietrainlng-ah-159162 



Naast ondernemers zijn er ook de vrijwilligersorganisaties in Woudenberg die te maken 
hebben met bezoekers en deelnemers met dementie. Ook voor hen is het van belang om 
dementie te herkennen en om te weten hoe ermee om te gaan. 

Actie 3: 
1. Samen met de regiocoördinator van Alzheimer Nederland een programma opzetten 

en aanbieden aan de ondernemers van Woudenberg. 
2. Het aanbieden van de informatieavond "Omgaan met dementie" aan vrijwill igers

organisatie door de vrijwilligerscoördinator van de gemeente Woudenberg. Deze 
wordt in het najaar 2017 aangeboden. 

2.3.3. Voorlichting en advies 
Mensen met dementie en hun naasten en mantelzorgers hebben ook vragen en behoefte 
aan informatie. Alzheimer Nederland biedt de nodige informatie en voorlichting middels een 
uitgebreide website, de Alzheimer Telefoon, welke 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur 
bereikbaar is, en een lotgenotenforum. 

Zoals al aangegeven heeft de gemeente binnen het Sociaal Team een consulent dementie. 
Er is een vrijwilligerscoördinator en voor voorlichting en advisering van mantelzorgers is 
structureel formatieruimte gecreëerd. 

In Woudenberg wordt iedere tweede woensdagavond van de maand het Alzheimer Café 
gehouden in het Multifunctioneel Centrum de Schans. Dit is een initiatief van de regio 
Amersfoort e.o. van Alzheimer Nederland. De consulent dementie uit het Sociaal Team is als 
gespreksleider en bestuurslid actief betrokken bij het Alzheimer Café Woudenberg/-
Scherpenzeel. 

Actie 4: 
1. Belangrijk is dat constant aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden die er zijn 

en de ondersteuning die Alzheimer Nederland en ook de gemeente bieden aan 
mensen met dementie, hun naasten en hun mantelzorgers. Dat gebeurt op dit 
moment vanuit het Alzheimer Café en de consulent dementie van de gemeente, 
maar dit kan nog beter. In het najaar van 2017 wordt een plan opgesteld om 
faciliteiten en ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht te brengen. 
• Samen met communicatie en de regiocoördinator van Alzheimer Nederland een 

specifiek communicatieplan opstellen. 
• Samen met dementieconsulenten van Scherpenzeel en Renswoude en de mantel

zorgondersteuning en SWO van Woudenberg wordt actie ondernomen om het 
theaterstuk 'Dag mama' naar deze regio te laten komen. 'Dag mama' gaat over 
een vrouw, die zichzelf aan het verliezen is. Met de brandende vraag voor doch
ter hoe daarmee om te gaan. Het stuk speelt zich af in de nieuwe leefomgeving 
van moeder: haar kamertje in het verpleeghuis. Hier moeten de werelden van 
moeder, dochter en zorgprofessional samenkomen. 

Het theaterstuk is interessant voor iedereen die meer inzicht wil hebben over 
dementie en wat er om gaat in het hoofd van de dementerende. Het past dan 
ook uitstekend in de acties om het inzicht in dementie te vergroten. Eventuele 



kosten die met het naar de regio halen van dit theaterstuk gemoeid gaan worden 
gedeeld door de drie gemeenten. 

2.4. Het mogelijk maken van begeleiding op maat 
Begeleiding voor mensen met dementie, hun naasten en hun mantelzorgers is belangrijk. 
Het is de gemeente die hiervoor vanuit de Wmo verantwoordelijk is. Binnen de dienstverle
ning van het Sociaal Team is de consulent dementie het aanspreekpunt voor collega's wan
neer dementie aan de orde is bij inwoners die zich richten tot het Sociaal team. Wanneer 
noodzakelijk gaat zij bijvoorbeeld samen met de Wmo-consulent mee op huisbezoek en/of 
vindt er collegiaal overleg plaats. 

2.4.1. Lokaal ontmoetingscentrum dementie 
Door de Moriahoeve wordt op dit moment een ontmoetingscentrum Dementie opgezet in de 
Kersentuin. Hier kunnen zowel mensen bij wie dementie is gediagnostiseerd als mensen 
waar de eerste verschijnselen van dementie optreden terecht voor een kop koffie, gezel
schap, advies en/of een dagactiviteit. Binnen deze locatie houdt ook een geriatrie-
fysiotherapeut haar praktijk. 

Act ie 5: 
1. De Moriahoeve faciliteren en indien nodig financieel ondersteunen in het opzetten 

van het ontmoetingscentrum dementie. 
In gesprek blijven met de Moriahoeve over haar plannen; 

- Waar nodig en mogelijk (financiële) ondersteuning bieden bij het uitwerken van 
de plannen; 

- Te zijner t i jd het ontmoetingscentrum meenemen in de communicatie van de 
gemeente. Enerzijds om dementerenden, naasten en mantelzorgers op de hoogte 
te brengen van de mogelijkheden tot ondersteuning. Anderzijds om zo bij te 
dragen aan het meer herkenbaar en bespreekbaar maken van dementie. 

2.4.2. DemenTalent 
Om mensen met dementie niet zorgafhankelijk te maken, maar hun talenten te blijven be
nutten is het project DemenTalent ontwikkeld. Dit biedt mensen met dementie een zinvolle 
levensinvulling. Het opzetten en leiden van zo'n project wordt gedaan door DAZ. DAZ is een 
kenniscentrum voor vernieuwing binnen de ouderenzorg en richt zich voornamelijk op mo
derne dementiezorg. Het begeleidt veel landelijke projecten op het gebied van dementie en 
geeft ook trainingen over het aanboren van het lerend vermogen bij mensen met dementie. 

Door de Moriahoeve is aangegeven dat zij bij de verdere uitwerking van hun ontmoetings
centrum ook een soortgelijk project op te willen zetten. Ook vanuit Zorgroep Charim is hier 
belangstelling voor. Om dit alles verder uit te werken is t i jd en inzet nodig en zullen ook 
middelen om de ondersteuning vanuit DAZ te bekostigen. 

Actie 6: 
1. Verder in overleg gaan met Moriahoeve en Zorgroep Charim om de mogelijkheden 

van het opzetten van DemenTalent in Woudenberg te onderzoeken. 



2.4.3. Daadwerkeli jke ondersteuning 
Daar waar voorzieningen via de Zvw of Wlz niet of nog niet mogelijk zijn wordt, indien 
noodzakelijk, vanuit de Wmo ondersteuning verleend. Dit kan zijn bij de uitvoering van 
huishoudelijke taken, door het inzetten van hulpmiddelen of door een beroep te doen op 
respijtzorg. Zoals al aangegeven werken de Wmo-consulenten en de consulent dementie 
nauw samen bij het zorgdragen van de ondersteuning voor zowel de mensen met dementie 
als hun mantelzorger. 

Om mantelzorgers te ontlasten kent de gemeente een speciale regeling voor huishoudelijke 
ondersteuning. Tevens kunnen zij voor advies en voorlichting terecht bij de mantelzorg
consulent en wordt jaarli jks voor hen een blijk van waardering georganiseerd. Overigens 
kan voor hen ook respijtzorg worden ingezet. 

3. Beoogd resultaat 
Het op een rij zetten van wat in Woudenberg op dit moment al mogelijk is aan informatie
voorziening en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers geeft het 
nodige inzicht. Er gebeurt namelijk al veel. 

Maar dat kan altijd beter en dat is nu ook verwoord in acties. Die moeten er voor zorgen dat 
de gemeente Woudenberg straks het predicaat 'dementie vriendelijke gemeente' mag 
dragen. 

Het streven is er op gericht om eind 2017/begin 2018 samen met Alzheimer Nederland de 
resultaten van de acties te bespreken en hen dan een uitspraak laten doen over het 
predicaat 'dementie vriendelijke gemeente Woudenberg'. 

Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de 
deskundigheid van de verschillende disciplines in Woudenberg. In ieder geval is het ver
standig om een begeleidingsgroep/werkgroep in te stellen met daarin verschillende 
disciplines. 

Actie 7: 
1. Een begeleidings- danwel werkgroep instellen met daarin verschillende disciplines die 

in Woudenberg een rol spelen rond het thema dementie. Met hen de acties verder 
bespreken en hen laten meedoen met de uitvoering daarvan. 

4. Haalbaarheid en risico's 
• Er wordt gewerkt met verschillende partijen waar het normale werk ook doorgang moet 

hebben. Door onvoorziene omstandigheden kan zo de eindtijd langer worden dan aan
vankelijk ingeschat; 

• Binnen de afdeling Beleid en Ontwikkeling is thans de werkdruk hoog. Er zal ruimte 
moeten worden gevonden om ook dit project te kunnen begeleiden en ondersteunen; 

• Binnen de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan de inclusie-agenda. Daarin 
komen ook onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de doelgroep dementie. 
Samenwerking tussen beide projecten is daarom noodzakelijk. 



Bij de verdere oprichting van de Coöperatie de Kleine Schans zijn voor dit najaar een 
aantal netwerkbijeenkomsten gepland. Hierin komen dit onderwerp en de wensen van 
betrokkenen ook zeker aan de orde. We moeten waken voor goede afstemming zodat er 
niet 'dubbel' uitgevraagd wordt en zodat de acties van de coöperatie aansluiten bij die 
van de gemeente en andere betrokken partijen. 
Eventuele benodigde middelen zullen moeten worden gevonden binnen het budget Wmo 
en/of het innovatiebudget van de gemeente. Benutten van de middelen ten behoeve van 
deze doelgroep kan ten nadele zijn van andere doelgroepen/initiatieven. 
Binnen een netwerkorganisatie ambieert de gemeente de rol van regisseur op afstand. 
Er bestaat het risico dat de werkgroep een meer sturende en proactieve rol van de 
gemeente verwacht. Dit kan van invloed zijn op de uitvoeringsagenda en de rol van de 
gemeente. 

5. Projectorganisatie 
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder D.P. de Kruif 

Ambtelijk opdrachtgever Secretaris/directeur S.M.T. van der Marck-Verschoor 
(In de functie van afdelingshoofd Beleid en Ontwikkeling) 

Opdrachtnemer (werk
groepleider) 

Hans de Bruin (afdeling Beleid en Ontwikkeling) 

Stuurgroep Wethouder 
Afdelingshoofd B&O 
Werkgroepleider 

Begeleidings- of werkgroep de dementieconsulent, 
de regio coördinator van Alzheimer Nederland, 
de directeur van de Moriahoeve, 

- de manager van Zorggroep Charim in Woudenberg, 
de ouderenadviseur van SWO, 
de vrijwilligers coördinator, 
vertegenwoordiging Adviesraad Sociaal Domein, 

- beleidsmedewerker(s) Sociaal Domein, 
- voor verder opzetten DemenTalent ondersteuning van 

DAZ. 
Beleidsondersteuning B&O en secretariaat 
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