Van: Amerins Peet-Blok | Alzheimer Nederland <a.peet-blok@alzheimer-nederland.nl> Namens Julie
Meerveld | Alzheimer Nederland
Verzonden: donderdag 18 april 2019 15:54
Aan: STATENGRIFFIE <5TATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: Verder bouwen aan een dementievriendelijk Noord-Brabant!
Ter attentie van de leden van de Provinciale Staten,
Allereerst wil ik u namens Alzheimer Nederland van harte feliciteren met uw behaalde zetel.
Wij kijken er naar uit om de komende járen gezamenlijk met u op te trekken voor mensen
met dementie en hun naasten in uw provincie.
Graag stuur ik u hierbij onze position paper over het belang van een Dementievriendelijk
Noord Brabant en een factsheet over de huidige stand van zaken in uw provincie.
Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee!
Met vriendelijke groet,

Julie Meerveld
manager belangenbehartiging en regionale hulp
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Verder bouwen aan een dementievriendelijk Noord-Brabant!
Dementie is sinds 2015 doodsoorzaak nummer 1. Naar schatting zijn er
270.000 mensen met dementie in Nederland. In 2040 is dit aantal
verdubbeld tot een half miljoen. In uw provincie gaat het naar schatting
over 41.000 mensen. 350.000 mantelzorgers zorgen momenteel voor
een naaste met dementie. De helft van hen is zwaar belast. De cijfers
onderstrepen de enorme opgave waar we voor staan.
Het vraagt om een gezamenlijke inzet van overheden, maatschappelijke
organisaties én bedrijven om hier als samenleving een antwoord op te
bieden. Alzheimer Nederland zet zich daarom gezamenlijk met het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in voor een dementievriendelijke
samenleving. Uw provincie loopt voorop met ondersteuning van Zet
doordat lokale overheden, maatschappelijke organisaties én bedrijven
zich verenigen voor mensen met dementie en hun naasten. Daarom
doen wij de volgende oproep aan u:

Verzilver het succes van een dementievriendelijk Noord-Brabant!
Wij blijven graag samen met u en Zet optrekken om de beweging van
een dementievriendelijk Noord-Brabant verder aan te jagen, andere
provincies te stimuleren mee te doen en uw successen actief te delen. In
uw provincie hebben 21.855 inwoners hun steunbetuiging gegeven aan
een dementievriendelijke samenleving via de beweging Samen
dementievriendelijk. Laten wij dit aantal de komende járen met elkaar
verdubbelen.
Wij kunnen op basis van de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 voor u in
beeld brengen wat volgens mantelzorgers van mensen met dementie de
grootste uitdagingen zijn in uw provincie. De belangrijkste cijfers vindt u
in de bijgesloten factsheet. Neemt u vooral contact met ons op. Wij
blijven graag met u meedenken!

Julie Meerveld
manager belangenbehartiging en regionale hulp
(06) 1289 9916
(033) 303 2540
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Hoe dementievriendelijk

ís uw provincie?
In een dementievriendelijke samenlevins kunnen mensen met dementie zo lans moselijk
mee blijven doen. Dat kan alleen met besrip en hulp vanuit de maatschappij. Als iedereen
een steentje bijdraast maken we samen Nederland dementievriendelijk. Hoe staat uw
provincie ervoor?

Hoe
dementie vriéndelijk is
Nederland?

Het begrip voor mensen met dementie neemt toe,
maar er is nog veel te winnen

à

Slechts 3707o van de mensen met
dementie kan rekenen op begrip van
medewerkers in de supermarkt.
Slechts 250Zo van de mensen met
dementie krijgt voldoende begrip van
leden van zijn of haar (sport)vereniging.

Postcode

onbekend:
38.071
11.842

17.204

Begrip voor mensen met dementie per provincie

28.254

Begrip
supermarkt

Al ruim 180.000 mensen zijn
dementievriendelijk
Maar we zijn er nog niet: er zijn 280.000
dementievriendelijke mensen nodig om te zorgen
dat iedere persoon met dementie in 2020 iemand
in zijn omgeving heeft die oog voor hem of haar
heeft.
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Begrip
vereniging

Drenthe:
Flevoland:
Friesland:
Gelderland:
Groningen:
Limburg:
Noord-Brabant:
Noord-Holland:
Overijssel:
Utrecht:
Zeeland:
Zuid-Holland:

3296
3696
3696
3496
2396
3807o

200/6
Z'18%
3196

4096
3896
3296
4496
3696

2696
2796
2896
2396
2596
2196
2496
2496

Landelijk:

3796

2596

370/0

290/0

Bron: Dementiemonitor Mantelzorg van Nivel en Alzheimer Nederland
Voor een toelichting zie nivel.nl/nl/dementiemonitor-2018

We roepen alle provincies op om
dementievriendeiijk le worden.
Kom ook in actie! Steun de bewesing
op samendementievriendeiijk.nl
info@samendementievriendelijk.nl

O0800-6002 (op werkdagen)

