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Zorg en ondersteuning
is de basis

Al 5 jaar werkt Roermond er aan een
Dementievriendelijke gemeente te worden,
een gemeente waar iedereen mee kan blijven
doen, ook mensen met dementie en hun
mantelzorgers. Goede ondersteuning en
zorg voor mensen met dementie en hun

Mensen met dementie doen mee

naasten is daarbij een belangrijke basis. Veel
zorg en ondersteuning die geboden wordt
gaat goed, maar er zijn ook verbeterpunten.
De klankbordgroep mantelzorgers binnen
Dementievriendelijk Roermond vraagt daar
aandacht voor.

We zijn dan ook erg blij dat begin 2020 door Tao-of-care een
verkenning plaatsvindt naar wat behoeftes zijn van mensen
met dementie en hun naasten vanuit de Sociale Benadering
Dementie. Hiervoor is dit jaar draagvlak gevonden bij zowel
gemeente Roermond als Zorgverzekeraar CZ, zorgkantoor
VGZ, zorgorganisaties Proteion en de Zorggroep Noord- en
Midden-Limburg en het ketennetwerk Hulp bij Dementie
Midden-Limburg.

Partner in balans
Alle casemanagers Hulp bij Dementie Midden-Limburg
zijn opgeleid als coach voor het e-health
ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers Partner
in balans. Mantelzorgers kunnen op een tijd die hun zelf
uitkomt informatie krijgen en vragen stellen over een
onderwerp dat zij zelf kiezen.
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De werkgroep publieksvoorlichting geeft trainingen
aan allerlei organisaties. We streven ernaar dat mensen
zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan b.v. de
vereniging waar ze lid van zijn of de activiteit die ze al
jaren doen. Als dat niet meer gaat zijn er ook activiteiten
specifiek voor mensen met dementie zoals de Alzheimer
gym, een wandelgroep, het koor voor Stem en geheugen,
een wekelijkse inloop, elke maand een film in de ECI en
rondleidingen in het museum.
Ook vinden steeds meer mensen de weg naar het
maandelijkse Alzheimer café. In totaal 600 bezoekers
bezochten de tien bijeenkomsten.
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Inzet op bewustwording en
taboedoorbreking
Naast het geven van trainingen is dementievriendelijk
Roermond ook zichtbaar bij diverse evenementen zoals
de infomarkt in het Laurentius Ziekenhuis Roermond, de
senioreninfomiddag van de Rabobank en de cursusmarkt
die door de seniorenraad georganiseerd wordt.

Succesvolle Wereldalzheimerweek
Het thema van dit jaar was “in beweging”. Hoogtepunt
was de zonnige dansmiddag op het Kloosterwandplein,
waar wel 100 mensen aan deelnamen.

EU Prevent Seniorfriendly communities
In het kader van dit driejarig Euregionale project vond in
Roermond een tweede assesment plaats naar het lokale
beleid op het gebied van preventie en dementie. De
resultaten en concrete aanbevelingen verwachten wij
begin 2020.

Vooruitblik

Samen dansen in de Wereldalzheimerweek.

In 2020 gaat dementievriendelijk Roermond door!
Dementievriendelijk Roermond is als aparte actielijn
onderdeel van Seniorvriendelijk Roermond. Vanaf
2020 is er geen projectleider meer. Een projectgroep
bewaakt de voortgang en uitvoering van het opgestelde
actieplan dementievriendelijk Roermond 2020 en 2021.
De werkgroep publieksvoorlichting is vanaf 1 januari
2020 onderdeel van Alzheimer Midden Limburg. De
netwerkbijeenkomsten gaan ook in 2020 door als
netwerkbijeenkomsten seniorvriendelijk Roermond met
specifieke aandacht voor dementievriendelijk Roermond.

Kennisdeling: brochure ”het Roermonds
model”
Alzheimer Centrum Limburg gaf in samenwerking met
Gemeente Roermond de brochure Dementievriendelijk
Roermond uit met een beschrijving van de Roermondse
aanpak. Hiermee kunnen andere gemeentes hun
voordeel doen.

Samenwerking
Vanuit het netwerk dementievriendelijk Roermond zijn
in 2019 concrete gezamenlijke activiteiten ontstaan
zoals de theatervoorstelling “Dag Mama”, trainingen met
Wonen Zuid, en het Laurentius Ziekenhuis Roermond
en de geslaagde Wereld Alzheimer Week. Wonen Zuid
behaalde dit jaar het predicaat Dementievriendelijke
organisatie. De projectgroep Dementievriendelijk
Roermond bestaat uit vertegenwoordigers van het
ketennetwerk Hulp bij Dementie, Alzheimer Midden
Limburg. Alzheimer Centrum Limburg en Gemeente
Roermond. Ruim 20 organisaties hebben zich verbonden
aan het netwerk dementievriendelijk Roermond.
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