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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.

“Geweldig een symposium waar ook
mensen met dementie aan kunnen
deelnemen”
“Na een zoektocht vond ik eindelijk
een professional die me begreep en
met me meedacht in mogelijkheden”
“Deze training is heel concreet
en toepasbaar”

Doelen Dementievriendelijk Roermond
• Goede zorg en ondersteuning voor
mensen met dementie
• Goede ondersteuning voor mantelzorgers
• Bespreekbaar maken van dementie
• Bevorderen van deskundigheid omgaan
met dementie
• Mensen met dementie blijven
meedoen in het dagelijks leven
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Mensen met dementie doen mee
In verschillende verenigingen blijven mensen meedoen, ook als ze dementie hebben. Daarnaast zijn in
2018 nieuwe initiatieven ontstaan als deelname aan
reguliere activiteiten niet meer gaat.
Zo is er een inloop voor mensen met dementie en
mantelzorgers, een gymgroep voor mensen met dementie en is het koor voor stem en geheugen opgericht. In het Cuijpershuis zijn rondleidingen voor mensen met dementie.

Mantelzorgers denken en doen mee
Mantelzorgers van mensen met dementie denken
actief mee over de aanpak van Dementievriendelijk
Roermond. Ook geven zij aan wat er goed gaat en beter kan op het gebied van zorg en ondersteuning. In
2018 verscheen een infographic over hoe respijtzorg
geregeld is binnen de regelgeving.
Casemanagers Hulp bij Dementie en het Zorgteam
maakten afspraken om de dienstverlening aan mensen met dementie af te stemmen en te verbeteren.
Ook individuele inwoners weten de weg naar dementievriendelijk Roermond te vinden. In 2018 hebben
verschillende mensen hun hun persoonlijk verhaal
m.b.t. dementie gedeeld, met als doel om de positie
van mensen met dementie te verbeteren.
Dementievriendelijk Roermond is een initiatief van
Gemeente Roermond in samenwerking met Alzheimer
Midden Limburg, Hulp bij Dementie Midden Limburg
en Alzheimer Centrum Limburg.
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Deelname aan onderzoek Mijn breincoach.
Alzheimer Centrum Limburg is een bewustwordingscampagne gestart m.b.t. de relatie van leefstijl en
dementie. ACL doet in Limburg onderzoek naar de
effecten van deze campagne onder andere in de wijk
Hoogvonderen. De resultaten worden in 2019 bekend
gemaakt.

We doen het samen
Dementievriendelijk Roermond (DVR) is een initiatief van de Gemeente Roermond in samenwerking
met Alzheimer Midden Limburg, het netwerk Hulp bij
Dementie Midden-Limburg en Alzheimer Centrum
Limburg. Ruim 20 organisaties maken deel uit van het
netwerk. Wonen Limburg en Bibliorura behaalden het
predicaat Dementievriendelijk.
Rond de WereldAlzheimerdag van 21 september vond
een week lang tal van activiteiten plaats. Erg succesvol waren de verschillende lezingen verspreid door de
stad, de Alzheimer gym en de muziekmiddag.
Naast de lokale samenwerking werkt Dementievriendelijk Roermond samen met Alzheimer Nederland.
Zo nam Roermond deel aan de provinciale publiekscampagne Samen Dementievriendelijk en maakte gemeente Roermond gebruik van het informatiemateriaal om de mensen van de stembureaus te instrueren.

Omgaan met dementie
De werkgroep voorlichting geeft voorlichting en training aan inwoners, organisaties en bedrijven in Roermond over het omgaan met mensen met dementie. in
2018 heeft de werkgroep de presentatie herzien.
•
11 vrijwilligers
•
9 voorlichtingen, 134 deelnemers
•
4 trainingen, 42 deelnemers
Medewerkers van de gemeente Roermond hebben de
online-training van Samen dementievriendelijk gevolgd.

Roermond inspireert andere gemeenten
In januari won Roermond in Oostenrijk de zogenaamde Vorsorgepreis vanwege haar aanpak, die
als voorbeeld gezien wordt voor andere gemeenten.
Roermond won € 5000,-- en een mooi beeld Hygeia.
Hygeia ging in 2018 op tournee langs organisaties die
deel uitmaken van het netwerk DVR.
Op 20 september namen 200 mensen deel aan het
symposium ““dementievriendelijk: dat doen we samen!”.” Dat leidde tot nieuwe aanmeldingen van
vrijwilligers en verkennende gesprekken om in Roermond aan de slag te gaan met de Sociale Benadering
Dementie. Aan het symposium namen ook andere
gemeenten deel. Zij waren erg geïnteresseerd in de
aanpak van Roermond.

Partner in balans van start
Roermond neemt deel aan een driejarig Euregionaal
Project gericht op preventie van dementie en van
depressie. In het kader van dit project startte in Roermond de online ondersteuning voor mantelzorgers
“Partner in Balans”. In 2018 zijn door Alzheimer Centrum Limburg 10 coaches opgeleid tot coach Partner
in Balans.
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