Visie op een dementievriendelijk Hilvarenbeek
Aanleiding
Momenteel leven er bijna 230 inwoners met dementie in de gemeente Hilvarenbeek en de verwachting is
dat dit in 2030 is verdubbeld.
Met de realisatie van een ‘dementievriendelijke gemeenschap’ wil de gemeente Hilvarenbeek in samenwerking met formele en informele organisaties en ondernemers dusdanige mogelijkheden creëren dat
mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen.
De gemeente Hilvarenbeek wil tevens bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals
en publieke en private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met
dementie. Zij wil dit bereiken door het werken aan de volgende doelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Weg met het taboe:
Inzicht biedt uitzicht:
Mensen met dementie tellen mee:
Samen:
Voor jong en oud:
Warme zorg:
Burgers zoals u en ik:
Iedereen welkom:
Veilig Thuis:
Gemeentebreed:

Naar een andere beeldvorming
Naar meer kennis
Naar meer integratie
Naar meer ontmoetingen
Naar betere contacten tussen generaties
Naar meer welzijn
Naar meer autonomie
Naar lagere drempels
Naar een veiligere samenleving
Naar een mobilisatie van de hele gemeenschap

Op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap kiest de gemeente Hilvarenbeek voor drie aandachtspunten, waarop de komende jaren de focus ligt:




Taboe doorbreken en deskundigheid bevorderen
Ontmoeten en participeren
Samen zorgen

Werken vanuit visie en kernwaarden
Visie
Mensen met dementie en hun mantelzorgers blijven volwaardige burgers die recht hebben op een volwaardige plaats in onze samenleving en waar zij zich vertrouwd en veilig voelen en er een voorzieningenniveau is waarin ook mensen met dementie optimaal kunnen participeren. In een dementievriendelijke gemeenschap doen mensen met dementie gewoon mee aan de normale activiteiten. We kennen hen en hebben begrip voor de situatie waarin zij en hun mantelzorger verkeren. In een dementievriendelijke gemeenschap zorgen we voor elkaar, houden we rekening met elkaar en helpen we elkaar zoveel als nodig.
Door het verspreiden van kennis over dementie en lokale partijen en inwoners te mobiliseren werken we
samen - lokale partijen, bewoners en gemeente - aan een samenleving die dementie accepteert en daarmee participatie bevordert.
Kernwaarden
1. Erkenning voor de persoon achter de mens met dementie
Mensen met dementie hebben een levensloop, een persoonlijkheid en een identiteit die we moeten erkennen en die betekenisvol blijft. Niet de ziekte centraal maar de mens.
2. Stimulering van de talenten en vaardigheden van mensen met dementie.
3. Aandacht voor alle fasen van dementie.
4. Erkenning voor de mens met dementie en alle bijbehorende negatieve gevoelens van machteloosheid,
schaamte, woede, onbegrip, zodat er over gesproken kan worden. Er over spreken betekent dat de last gedeeld kan worden.
5. Alle facetten van dementie verdienen aandacht niet alleen de negatieve.

