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1 OP DE 5
Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een
vorm van dementie, waarvan de ziekte
van Alzheimer de meest voorkomende
is. Hoe ouder je wordt, hoe groter je
risico op dementie. Door gezond te
leven kun je het risico op dementie
verkleinen. Dementievriendelijk
Ridderkerk vraagt regelmatig aandacht
voor de ziekte dementie.

KIJK WAT IEMAND MET DEMENTIE WÉL KAN
Mensen met dementie huilen snel of voelen zich opgejaagd.
Die emoties mogen er gewoon zijn. Benoem gevoelens die
u ziet of hoort: “Ik zie dat jij blij/bang/verdrietig bent”.

EVEN VOORSTELLEN: LILIAN SPRONG
Mijn naam is Lilian Sprong. Ik ben 58
jaar en ik heb 4 kinderen en 1 kleinzoon
van 9 maanden. Sinds 15 maart ben
ik in dienst bij Karaat Mantelzorg
als mantelzorgconsulent en volg ik
Mineke Boon op als projectleider
Dementievriendelijk Ridderkerk. Er is al
veel werk verzet en ik hoop dat ik samen
met u het project succesvol voort kan
zetten.
Hiervoor heb ik jaren als
wijkverpleegkundige gewerkt en veel te
maken gehad met de zorg voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers.
Persoonlijk heb ik veel en van zeer dichtbij
te maken met dementie.

Ik begrijp als geen ander hoe belangrijk
het is dat mensen met dementie zo lang
mogelijk en zo goed mogelijk hun weg
kunnen blijven vinden in de samenleving.
Als samenleving is het daarom nodig
om te streven naar bewustwording,
begrip, geduld en medeleven voor
mensen met dementie. Dat is waar ik
samen met u mijn schouders onder wil
gaan zetten. Samen op weg naar een
dementievriendelijk Ridderkerk!
Ik hoop u in de toekomst te ontmoeten.

Bekijk samen foto’s of luister/zing liedjes van vroeger.
Het langetermijngeheugen is vaak nog goed.
Geef ruimte voor een rustmoment. Zo kan iemand met
dementie even tot rust komen en prikkels en informatie
verwerken.
Samen bewegen? Kijk wat iemand met dementie het
prettigst vindt. Vraagt fietsen en/of wandelen te veel
inspanning? Samen tuinieren of even de hond uitlaten
kan ook heel gezellig zijn.
Laat iemand met dementie dingen ruiken of voelen als u het
ergens over heeft. Dan begrijpt hij of zij beter wat u bedoelt.
Een kalender en een klok kunnen duidelijkheid scheppen.
Er zijn diverse geschikte modellen voor mensen met dementie.

Met vriendelijke groet,
Lilian Sprong

HARTENKRETEN VAN
MENSEN MET DEMENTIE

“Kijk naar wat ik
nog wél kan.”

DEEL JE ERVARINGEN
Zorg jij voor iemand met dementie? Laat
Alzheimer Nederland weten hoe het met
je gaat en wat je ervaringen zijn met de
professionele zorg en ondersteuning. Dit kan
door de Dementiemonitor in te vullen, die dit
jaar óók ingevuld kan worden door mensen

met dementie. Met de uitkomsten van de
Dementiemonitor kunnen we opkomen voor
de belangen van jou, andere mantelzorgers
en mensen met dementie!
www.dementiemonitor.nl

PARTNERS
De gemeente Ridderkerk wil zich samen met diverse organisaties in Ridderkerk
inzetten voor een dementievriendelijk Ridderkerk. De volgende partners onderschrijven
de doelstellingen van Dementievriendelijk Ridderkerk:
Gemeente Ridderkerk
Alzheimer Nederland
Karaat Mantelzorg
Salem
Facet Ridderkerk

Home Instead
Riederborgh
Aafje
Internos
Wooncompas

Stichting de Toekomst
Zorgmies Regio BAR
Samendementievriendelijk.nl
Ridderkerk Langer Gezond

Het leven van iemand met dementie wordt
geleidelijk heel anders. De verschijnselen
verschillen per persoon. Vaak zijn er
terugkerende problemen, zoals geheugenklachten en verandering in karakter.
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Ga naar:
dementievriendelijkridderkerk.nl
of scan de QR-code.

maak dementie
bespreekbaar

Wil jij ook een steentje bijdragen aan een Dementievriendelijk Ridderkerk en meedoen? Neem contact op.
Reageren? Mail naar info@dementievriendelijkridderkerk.nl

