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Raadsleden gemeente Leiderdorp
T.a.v. de Griffier
Postbus 35
2350 AA LEIDERDORP
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Januari 2022
Focuspunten Alzheimer Nederland

Geachte (aankomende) raadsleden,

Bijgaand ontvangt u de focusbrief van Alzheimer Nederland voor (aankomende) raadsleden
en wethouders. Woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en zal een
nieuw coalitieakkoord in uw gemeente worden gesloten. Een goed moment om hierin
aandacht te besteden aan de groeiende problematiek van inwoners met dementie.

Wist u dat het aantal mensen met dementie in uw gemeente de komende jaren zal
verdubbelen en daarmee ook het beroep dat op de Wmo wordt gedaan?

Met de 3 focuspunten van Alzheimer Nederland kunt u de dementiezorg in uw gemeente
verbeteren:
1. zorg voor voldoende woonvormen voor mensen met dementie;
2. stel voldoende budget beschikbaar voor dagactiviteiten;
3. werk aan een dementievriendelijke samenleving. In de focusbrief leest u hier meer over.

Onze lokale belangenbehartigers gaan voor de verkiezingen graag met u in gesprek. Scan
de QR-code op de achterkant van deze focusbrief voor de contactgegevens. U bent ook
welkom in één van onze Alzheimer Cafés in uw regio of gemeente. Op onze website vindt u
de data en meer informatie www.alzheimer-nederland/regios/alzheimer-cafe.

Alzheimer Nederland wenst u succesvolle verkiezingen en wij zien graag onze focuspunten
terug in het nieuwe coalitieakkoord!

Met vriendelijke groet,

)

Miriam van Meerten
Medewerker Bela ngenbehartig ing
m.vanmeertenOa eímer-nederland.nl

Stationsplein 121

Postbus 2077
3800 CB Amersfoort

info@alzheimer-nederland.nl
033 -3032502
twitter: @alzheimernl
www,alzheimer-nederland.nl
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Neem deze drie focuspunten op in uw coolitieokkoord
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Zet in op possende woonvormen
Passend woonaanbod ontbreekt voor mensen met dementie en hun naasten. Hierdoor blijven ze
te lang in een ongeschikte woning wonen, met crisissituaties, hogere zorgkosten én een gebrek aan
doorstroom op de woningmarkt tot gevolg . Er zijn nieuwe woonvormen nodig met goede ondersteuning
en zorg op maat waar mensen met dementie tijdig naar toe willen verhuizen. Gebruik hiervoor de Wijzer
wonen met dementie www.a lzh eimer-nederla nd. n l/wone
Oproep: Uw woonzorgvisie heeft concrete actiepunten nodig. Bepaal hoeveel dementievriendetijke woningen
u Soot bouwen, betrek inwoners met dementie, werk samen met woningcorporoties en zorgaanbieders en wees

flexibel in het herzien van bestemmingsplonnen voor (bestaande) bouw.

Investeer in voldoende dogootiviteiten voor mensen met dementie
Zinvolle daginvulling die aansluit bij de behoefte van mensen met dementie zijn noodzakelijke onder-
steuning. Sociale en fysieke activiteiten zijn goed voor de gezondheid, het geeft structuur aan de dag én
het geeft de mantelzorger tijd om op adem te komen. Zo kan het aantal zorgarme jaren worden vergroot.
Oproep: Stel meer financiële middelen beschikbaor voor respijtzorg, ontmoetingsptekken en lotgenotencontoct.

Mook uw gemeente dementievriendeliik!
Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo
lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. lnwoners kunnen mensen met dementie ondersteunen
omdat ze kennis hebben over het herkennen van en omgaan met dementie.
Oproep: Stimuleer dementievriendelijke initiotieven vanuit de wijk, bij verenigingen, culturele instellingen en

in winkels. Verwerk dit in de subsidievoorwoarden en maok hiervoor budget vrij. Vergroot de kennis over
dementie bii de inwoners van uw gemeente door dementievriendelijke troiningen aan te bieden
(www. s a m e n d e m e nti ev ri e n d e I i i k. n I ).

Zo is uv gemeente goed voorbereid op het groeiende oontol mensen met dementie
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Dementiezorg is een uitdoging

2021 20r+o

Ruim een half miljoen mensen

met dementie in 2040, dat is een

verdubbeling in uw gemeente.

70%

700/ovan de mensen met dementie

woont thuis en zal vaker beroeP

doen op de Wmo.

7s%

75o/ovan de mensen met dementie

die thuis wonen vindt hun woning

niet geschikt. De helft van hen wil

verhuizen maar heeft geen alternatief

so%

ln meer dan de helft van de

gemeenten maakt <500/o van de

thuiswonende mensen met dementie
gebruik van zinvolle dagactiviteiten.
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o
m
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I I 80%
530/o van de mantelzorgers van

mensen met dementie is tamelijk

belast tot overbelast.

Het streven van de Nationale

dementiestrategie is dat in 2030

800/o van de thuiswonende mensen

met dementie toegang heeft

tot een ontmoetingsplek.

Sqmen oon de slog

Een keer een Alzheimer Café bezoeken in uw regio of gemeente? Meer weten

over dementievriendelijke gemeenten en wat de regionale afdeling van

Alzheimer Nederland doet? Alzheimer Nederland werkt graag met u samen

in de nieuwe raadsperiode.

Scan de QR-code voor contact en meer tips of kijk op

alzheimer-nederland.nl/gemeenten

Dementievriendeliike gemeente en Dementiescon
Alzheimer Nederland stimuleert gemeenten om dementievriendelijk

te worden zodat mensen met dementie langer kunnen meedoen. Met

onze Dementiescan krijgt u snel inzicht in hoe dementievriendelijk

uw gemeente is én hoe uw gemeente dementievriendelijker wordt.

Voorbeelden, informotie en odvies
. alzheimer-nederland.nl

samendementievriendel iik.nl/
dementievriendeliike-gemeente

Voor het actuele en toekomstige aantal mensen met dementie
in uw gemeente, kijk op: alzheimer-nederland.nl/pers

Neem contact op met belangenbehartiging@alzhei mer-nederland.nl

. dementie.nl


