
Dementievriendelijk Roermond wil een 

gemeente zijn waar mensen met dementie 

zolang mogelijk meedoen in de samenleving. 

Een gemeenschap waar iedereen dementie 

accepteert; van bakker en buurman tot 

sportclub en wijkagent. Een gemeenschap waar 

inwoners en professionals goed omgaan met 

mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Dementievriendelijk

Roermond 2017

In deze supermarkt zijn medewerkers erg 
behulpzaam. Het geeft me rust omdat ik 
weet dat zij mij helpen met zoeken.

Voor mijn vrouw en voor mij was het fijn dat 
zij nog lang aan haar vereniging kon blijven 
deelnemen door steun van clubgenoten.

• Goede zorg en ondersteuning voor mensen met 

 dementie

• Goede ondersteuning voor mantelzorgers

• Bespreekbaar maken van dementie

• Bevorderen van deskundigheid omgaan met dementie

• Het organiseren van ontmoetingen

• Mensen met dementie blijven meedoen in het 

 dagelijks leven

een initiatief van

Doelen Dementievriendelijk Roermond

Mensen met dementie, familie en vrienden in hun 

dagelijkse leven; daar gaat het om bij Dementievriendelijk 

Roermond.

Het dagelijkse leven met dementie

In 2017 hebben 20 organisaties  en bedrijven meegedaan 

aan Dementievriendelijk Roermond samen met Alzheimer 

Midden Limburg, Alzheimer Centrum Limburg, Hulp bij 

Dementie en Gemeente Roermond. In 2017 zijn we flink 

gegroeid.

Samen met anderen

Een succesvolle rondleiding in het museum voor 
mensen met dementie.
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De werkgroep voorlichting verzorgt voorlichtingsbijeen-

komsten en trainingen voor inwoners, organsaties en 

bedrijven in Roermond over het omgaan met dementie. 

De werkgroep werkt samen met de landelijke campagne 

Samen dementievriendelijk.

Voorlichting en training

Roermond neemt deel aan een driejarig Euregionaal 

Project gericht op seniorvriendelijke gemeenten. In 2017 

vond een assessment plaats naar de stand van zaken 

van het lokale beleid op het gebied van dementie en 

depressie. Het assessment bestond uit een vragenlijst 

en de inzet van 2 mysteryguests. Uit de resultaten van 

het verschenen rapport blijkt dat Roermond op beide 

gebieden voor loopt op de meeste gemeenten.

Assessment EU Prevent; 
Roermond loopt voorop

Rond de Wereldalzheimerdag van 21 september vonden 

gedurende een hele week 28 activiteiten plaats. Erg 

succesvol waren de film in de Eci, de kunstexpositie 

in de Graasj, de Sjinderhannesmiddag in ‘tParadies, de 

vertelmiddag in de Laeskamer in Swalmen en de lezing 

in de bibliotheek. Daardoor zijn een aantal nieuwe 

initiatieven ontstaan waaronder een wandelgroep, een 

voorleesmiddag en een muziekmiddag. De inloop in de 

Graasj voor mensen met dementie en hun mantelzorger 

en de rondleiding in het Cuijpershuis voor mensen met 

dementie worden in 2018 voortgezet en verder uitgebreid. 

Op allerlei manieren werd in deze week opgeroepen om 

oog te hebben voor medeburgers met dementie.

Aan deze week deden 480 mensen mee.

WereldAlzheimerWeek

Op verzoek van mantelzorgers is een training gestart voor 

mantelzorgers. Hoe zorg je als mantelzorger dat je je 

goed blijft voelen en de zorg kunt volhouden?  De reacties 

van de deelnemers zijn erg positief. Mantelzorgers voelen 

zich sterker en vinden ook steun bij elkaar.

Zorgen voor een naaste met dementie

De zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en 

mantelzorgers wordt uitgevoerd door het ketennetwerk 

Hulp bij Dementie in samenwerking met huisartsen, 

zorginstellingen en gemeenten. Goede zorg en 

ondersteuning is de basis van een Dementievriendelijk 

Roermond. Dementievriendelijk Roermond zet zich in 

om eventuele signalen en knelpunten te bespreken. 

Ook zoekt zij mee naar oplossingen om de zorg en 

ondersteuning te verbeteren als dat nodig is. Zo zijn o.a. 

gesprekken gevoerd over de aanpak van de wachtlijst 

voor casemanagers. In de loop van 2017 is de formatie 

uitgebreid en was er geen wachtlijst meer.

Zorg en ondersteuning

een initiatief van

5
Nieuwe initiatieven

4 / 44
Trainingen / deelnemers

20
Organisaties

10 / 123
Voorlichtingen / deelnemers

Interactieve bijeenkomst van het netwerk 
Dementievriendelijk Roermond
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