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15.00 - 17.30 uur

We nodigen u van harte uit voor het mini-symposium Dementievriendelijk 
Zeeland. 

Het aantal mensen met dementie groeit en steeds meer mensen met dementie 
blijven ook langer thuis wonen. In het leven van alledag zullen we dus steeds 
meer mensen met dementie tegenkomen. Door verschillende oorzaken dreigen 
deze mensen echter het contact met de samenleving kwijt te raken. Lijd je aan 
dementie, dan verlies je regelvermogen en zelfstandigheid en raak je letterlijk 
de weg kwijt.

Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences en ZB| 
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland werken vanuit verschillende invalshoeken 
samen aan het thema langer zelfstandig thuiswonen met dementie, onder de 
noemer Dementievriendelijk Zeeland, met het model van de Zeeuwse Huiskamer. 

In 2016 is de eerste fase van het project Dementievriendelijk Zeeland gestart. 
In deze fase hebben we intensieve gesprekken gevoerd met dementerenden en 
hun mantelzorgers. Uit deze gesprekken zijn vijf thema’s  naar voren gekomen:  
 - Omgaan met een progressieve ziekte
 - Stigmatisering
 - Lotgenoten en delen
 - Zelfstandig thuis wonen
 - Niet-pluisfase



Mini-symposium
Dementievriendelijk Zeeland 

We starten nu met fase 2 van Dementievriendelijk 
Zeeland waarin we bovengenoemde thema’s 
verder uitdiepen. 

Doel
Het doel van Dementievriendelijk Zeeland is de 
kwaliteit van leven van thuiswonende mensen 
met dementie verbeteren door de zorg en 
ondersteuning nog meer en beter af te stemmen 
op hun persoonlijke leefwereld. Het project 
stimuleert en ondersteunt de praktijk om de 
dementiezorg op een hoger plan te brengen.
Centrale vraag in dit project is: Wat hebben de 
mensen om wie het gaat, nodig? Daarbij gaat het 
om de mensen met dementie zelf, maar ook om 
de mensen om hen heen.

We willen een beweging op gang brengen naar 
een duurzame, dementievriendelijke samenleving 
waarin we continu van elkaar leren en die 
geleerde lessen delen.

Locatie 
Dorpshuis Noordgouwe
Pauwstraat 24-A
Noordgouwe 

Aanmelden 
Graag voor 22 november via 
secretariaat@dezb.nl o.v.v. 
Dementievriendelijk Zeeland.



Programma: dagvoorzitter Marleen Vermeer, ZB| Planbureau
14.30 uur Inloop met koffie en thee
15.00 uur Welkom door gedeputeerde Harry van der Maas
15.10 uur Toelichting op het programma door Marleen Vermeer 
15.15 uur Waar staan we voor en hoe pakken we dat aan?
 Model Zeeuwse Huiskamer door Petra de Braal en Hans de Bruin
15.30 uur Duidingsessie: we gaan met de 5 thema’s in groepen uiteen
16.15 uur  Wat is de opbrengst?
16.30 uur Wie wil en kan verder meewerken? Wat verwachten we van elkaar?
16.45 uur Installatie Cees van den Bos, wethouder Schouwen-Duiveland als 
 ambassadeur dementievriendelijke samenleving
17.00 uur     Afronding en tijd voor een drankje

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.


