Intentieverklaring dementievriendelijke
gemeente Apeldoorn

Op ……………… hebben de gemeente Apeldoorn en het bestuur van het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe
de Intentieverklaring Dementievriendelijke gemeente Apeldoorn ondertekend.

Aanleiding
Het aantal mensen met dementie zal in de toekomst sterk toenemen. De gemeente en het Netwerk Dementie/
Geriatrie Oost Veluwe willen de verantwoordelijkheid nemen in het herkennen van dementie en het zoveel mogelijk
tegengaan van de gevolgen ervan voor de inwoners van de gemeente. Het streven is om mensen met dementie
langer thuis te laten wonen en als volwaardig burger mee te laten doen in de samenleving.
Een dementievriendelijke gemeente voldoet aan de volgende drie criteria:
1 participeren in het dementienetwerk;
2 zorgen voor goede publieksinformatie;
3 begeleiding op maat mogelijk maken.
De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met dementie waarbij
nadrukkelijk samengewerkt wordt met het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe, vrijwilligersorganisaties,
verenigingen, ontmoetingsplekken, ondernemers en andere maatschappelijke instellingen.
Het is van groot belang om mensen met dementie op een passende wijze mee te kunnen laten doen in onze
samenleving. Hierbij moeten taboes en negatieve beeldvorming worden doorbroken en zal meer bewustwording
moeten worden gecreëerd en voldoende kennis worden verspreid. Het uiteindelijke effect is dat mensen meer
begrip en inzicht hebben in het onderwerp en steun kunnen geven aan mensen met dementie. Op deze manier
wordt de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers verhoogd. Door het tekenen van
de intentieverklaring geven de ondertekenaars aan dat ze hierin samen willen optrekken.

Doelstelling
Door middel van o.a. de volgende initiatieven willen de ondertekenaars bijdragen aan een “dementievriendelijke
gemeente Apeldoorn”:
1. Netwerkontwikkeling
De gemeente Apeldoorn neemt reeds op bestuurlijk en ambtelijk niveau deel aan het Netwerk Dementie/Geriatrie
Oost-Veluwe. Met name de ambtelijke betrokkenheid zal verder worden versterkt door deelname aan de werkgroep
casemanagement dementie.
2. Publieksinformatie
Het is belangrijk om het taboe en de negatieve beeldvorming over mensen met dementie te doorbreken door
meer aandacht te geven aan het onderwerp. Met het oog daarop is het wenselijk dat het bestaande Geheugensteunpunt en andere functies op het gebied van algemene informatie en voorlichting verder op elkaar worden afgestemd
en doorontwikkeld in de richting van een goed bereikbaar kenniscentrum voor mensen met dementie en voor ieder
ander die over dit onderwerp informatie en advies nodig heeft. De gemeente stimuleert medewerkers met een
publieke functie kennis te nemen van de online cursus “ik ben dementievriendelijk”.
3 Begeleiding op maat
Zorg en begeleiding bij dementie vragen om speciale kennis en deskundigheid. De bij dementie optredende gedragen begripsstoornissen maken dat zorg en begeleiding niet alleen door vrijwilligers/mantelzorgers kunnen worden
geboden. Daarom is het noodzakelijk dat er meer ruimte komt voor respijtzorg en dagbesteding met betrekking tot
dementie. In de subsidiebeschikking 2018 zal hieraan bijzondere aandacht worden besteed.

Samenwerking
Deze intentieverklaring is ondertekend door de gemeente Apeldoorn en het Netwerk Dementie/Geriatrie
Oost-Veluwe. Het is de bedoeling dat ook andere instellingen en instanties, waaronder het bedrijfsleven, op
termijn de intentie onderschrijven om te komen tot Samen Dementievriendelijk Apeldoorn.
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