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“Vlaanderen telt vandaag 131 800 mensen met dementie. De voorspelling is dat in 2060 dat aantal zal 

verdubbelen. In Beveren wonen op dit moment 956 personen met dementie. Hiervan woont ongeveer 70% 

thuis, al dan niet omringd door familie, kennissen en vrienden. Door de vergrijzing van de bevolking en de 

stijgende levensverwachting neemt het aantal personen met dementie voortdurend toe. 

Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging. Niet alleen voor de zorgsector, maar voor de hele 

samenleving”, dixit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Om die reden wil Expertisecentrum 

Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, Koning Boudewijnstichting en de Vereniging 

Vlaamse Steden en Gemeenten het concept ‘dementievriendelijke gemeente’ in de aandacht plaatsen. 

Ook gemeente Beveren wil zich engageren als dementievriendelijke gemeente. Schepen van Sociale Zaken 

Dirk Van Esbroeck: “Vanuit de gemeente Beveren en haar seniorenbeleid willen we werk maken van een 

dementievriendelijke gemeente. Via verschillende initiatieven willen we dementie bespreekbaar maken en 

personen met dementie, hun familie en hun mantelzorgers ondersteunen. Mensen met dementie maken 

net als iedereen volwaardig deel uit van onze samenleving. Het zijn de warmte, betrokkenheid en 

menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke acties 

kunnen waarmaken. Op 21 september is het Werelddag Dementie, een gepast moment om ons 

engagement als ‘dementievriendelijke gemeente’ bekend te maken.” 

 

Werkgroep Dementie 

Onder impuls van Véronique Herremans, senioren- en armoedecoördinator van gemeente Beveren, werd 

een werkgroep Dementie opgestart, een netwerk van lokale instellingen en organisaties die aandacht 

willen vragen voor personen met dementie: Expertisecentrum Meander, Zorgpunt Waasland, 

Seniorenadviesraad Beveren, Alzheimerliga, Politie Waasland-Noord en de gemeentelijke diensten. De 

werkgroep Dementie staat open voor extra leden die de werkgroep kunnen ondersteunen, afhankelijk van 

de activiteiten en noden die we ontvangen.   

De werkgroep Dementie komt op regelmatige basis samen om na te denken hoe we onze lokale 

gemeenschap  inclusiever kunnen organiseren voor mensen met dementie, familie en mantelzorgers.  

Jaarlijks wordt gewerkt rond een bepaald thema. Volgend jaar zal ingezet worden op het aanbieden van 

reminiscentie koffers en informatiepakketten.  
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Eerste initiatieven als dementievriendelijke gemeente 

• We willen bij de start inzetten op informatie bieden. Kijk alvast op onze gemeentelijke webpagina 

https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/sociaal-huis/senioren/dementievriendelijke-gemeente die 

een bundeling biedt aan informatie over dementie en ondersteunende diensten.  Je vindt er o.a. de 

contactgegevens van de dementiecoach van Geïntegreerde Zorg Waasland en het Regionaal 

Expertisecentrum Dementie waarop je beroep kan doen.  

 

• Dementievriendelijke bib 

Bij de diagnose van dementie merken we vaak dat de samenleving anders kijkt naar iemand. Veel 

mensen weten niet hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie. Hierdoor geraken personen 

met dementie en hun mantelzorgers geïsoleerd, niet enkel omdat zij dementie hebben, maar omdat 

contact uit onbehouwen vermeden wordt. 

Bibliotheek Beveren wil mensen stimuleren om contact te blijven zoeken en onderhouden met mensen 

die lijden aan dementie. De bib heeft immers hiervoor een schat aan hulpmiddelen op de plank staan. 

Met behulp van fotoboeken, boeken in de interessesfeer van de persoon met dementie, verhalen, 

muziek, taalspelletjes, knisperboekjes kan je familieleden, geliefden met dementie in elk stadium van 

de ziekte een rustgevend gevoel brengen, herkenning en interactie stimuleren. Daarnaast heeft de bib 

heel wat boeken over het thema Dementie te leen. Via de website van de bib kan je heel eenvoudig in 

de zoekfunctie “dementie” intikken en ontvang je een groot overzicht van aanwezig materiaal.  Raak je 

niet meteen wegwijs, de bibmedewerkers helpen bezoekers graag op weg!  

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie staat in Bib Beveren vanaf 21 september tot en met 

oktober een infokiosk opgesteld met een selectie van hun dementievriendelijk aanbod als inspiratie. 

 

Voorlezers gezocht voor bewoners in Woonzorgcentra 

Bib Beveren en de Beverse woonzorgcentra zijn op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen voor 

bewoners van de woonzorgcentra in Beveren, dit zowel bij nog actieve bewoners als bij bewoners met 

dementie.  

Vrijwilligers zijn welkom op de infovergadering in Bib Beveren op 28 oktober om 20 uur en op een 

workshop verhalen vertellen met Meneer Zee op 25 november om 19 uur. 

Gratis, maar op voorhand aanmelden per mail: bibliotheek@beveren.be  

Indien er voldoende interesse is, wordt bekeken of een gerichte vorming rond voorlezen voor mensen 

met dementie gewenst is. 
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