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Inleiding
In Mechelen wonen er momenteel naar schatting 1559 personen met dementie. Het aantal
personen met dementie zal tegen 2035 groeien naar 1995, dit betekent een stijging van meer dan 25
procent. Dementie treft naast de persoon met dementie ook een netwerk van één tot vier
mantelzorgers: partners, kinderen, vrienden, buren… Trouwens één op vier Vlamingen krijgt in zijn
nabije omgeving te maken met een persoon met dementie. Bovendien woont 70 procent van de
personen met dementie nog thuis. Reden genoeg om voldoende aandacht te schenken aan een
dementievriendelijk Mechelen. (cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)
In 2016 heeft Mechelen het initiatief genomen om ’t moNUment op te richten en te werken aan een
dementievriendelijke stad. Een jaar later heeft de stad een engagementsverklaring getekend om
allerlei initiatieven uit te werken rond een dementievriendelijk beleid. Dit werd mee mogelijk
gemaakt door het aanstellen van een voorlopige coördinator van ’t moNUment- inloophuis dementie
en dementie vriendelijk Mechelen. Als ondersteuning van ’t moNUment is er een stuurgroep
samengesteld met een 27- tal partners van de eerstelijns zorg.
De stad Mechelen zet hiermee een uniek project op de kaart van Vlaanderen.
Bouw ’t moNUment verder uit als ankerpunt rond dementie
1. Permanente ondersteuning op financieel vlak.
Om een dementievriendelijk Mechelen op de kaart te zetten zijn er reeds verschillende acties
ondernomen. De doelstelling is duidelijk; de personen met dementie laten voelen dat ze meetellen in
de maatschappij. De gerealiseerde acties vind je als bijlage bij punt 1.
Mantelzorgers en personen met dementie bereiken is creatief uit de hoek komen met flyers, affiches
en digitale communicatie. Het is van belang dat ze aangesproken worden en getriggerd.
Voorzie een budget om deze werking verder te kunnen uitbouwen.
2. Permanentie naar personeelswerking
Een vaste contactpersoon geeft veiligheid en vertrouwen. Dat merk je aan de groei van de contacten
die er ontstaan in ’t moNUment. ( zie bijlage punt 2)
Is de vermaatschappelijking van de zorg en de zorg voor middelen een streefdoel? Dan is het de taak
van een dementievriendelijke stad de persoon met dementie in zijn thuisomgeving zolang mogelijk
een kwaliteitsvol leven aan te kunnen bieden. Eén van de doelstellingen van het inloophuis dementie
- ’t moNUment.
Hiervoor is ondersteuning van mantelzorgers onontbeerlijk. Een laagdrempelig initiatief als ’t
moNUment stimuleert dit.
Voorzie een vaste coördinator als aanspreekpersoon in ’t moNUment.

3. ’t moNUment als vaste waarde en speerpunt voor een dementievriendelijke stad
’t moNUment wordt begeleid en ondersteund door een stuurgroep van een 27-tal organisaties uit de
eerstelijnszorg: het regionaal expertisecentrum dementie Orion ism PGN, de Alzheimerliga
Vlaanderen, SEL TOM, thuiszorgorganisaties, woonzorgcentra, huisartsen, …
Mantelzorgers, personen met dementie en geïnteresseerden vinden ondertussen hun weg naar ’t
moNUment, dit merk je aan de cijfers als bijlage punt 2.
Zorg dat ’t moNUment een vaste waarde blijft binnen de dementievriendelijke stad Mechelen
4. ’t moNUment als spreekbuis voor andere doelgroepen
1. Aandacht voor jongdementie. Een andere aanpak is noodzakelijk.
Laat mensen met jongdementie deelnemen in werkgroepen, vraag naar hun noden en
behoeften, geef hen een stem in Mechelen: “Zolang ik er ben, doe ik mee”
2. ‘Dementie kent geen kleur’. Aandacht voor personen met dementie en hun omgeving met een
allochtone achtergrond. Leid ambassadeurs op om dementie bespreekbaar te maken, laat hen op
een laagdrempelige manier kennis maken met het aanbod…
Twee doelgroepen waar ’t moNUment nog lang mee ‘onderweg’ kan gaan.
Zorg dat we ze niet moeten teleurstellen.

De stuurgroep vraagt met aandrang om dit zinvolle engagement, met name de ondersteuning van ’t
moNUment – inloophuis Dementie en de uitbouw van dementievriendelijk Mechelen, te bestendigen
in een volgende legislatuur. We hopen dat onze vraag mee opgenomen wordt in de beleidsopties van
uw partij.
Ter herinnering voegen wij het memorandum van de expertisecentra dementie en de Alzheimerliga
Vlaanderen toe. (Bijlage 2)
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