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HEEMSTEDE ALS DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 5 juli 2018 

Constateert dat

een op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Uit landelijke statistieken blijkt dat in de 

periode 2020 tot 2040 een toename van 93% in het aantal dementie patiënten wordt 

verwacht. Daarmee wordt dementie in de toekomst volksziekte nummer één. Iedereen krijgt 

met dementie te maken : in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of 

op het werk. Gemiddeld leven mensen 8 jaar met de ziekte waarvan 6 jaar thuis. 40% van de 

mensen met dementie woont alleen. Huidige wet en regelgeving vraagt van mensen dat ze 

langer thuis blijven wonen.

de registratie van (voor)geïndiceerde patiënten in Heemstede niet is geregeld zodat het voor 

de gemeente niet duidelijk is hoeveel patiënten en mantelzorgers in Heemstede wonen, 

niet voor elke patiënt door de zorgverzekeraar een casemanager beschikbaar wordt gesteld.

- de alzheimer stichting gemeenten ondersteunt bij het bespreekbaar maken van dementie en 

zij hiertoe een convenant met gemeenten kan afsluiten voor een periode van vijf jaar om 

dementie meer bekend en bespreekbaar te maken.

Overweegt dat

De politiek in Heemstede inhoud wil geven aan privaat publieke samenwerking.

Heemstede een dementievriendelijke gemeente wil zijn waar het taboe op dementie is 

doorbroken.

Heemstede een gemeente wil zijn waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren 

en samen met hun naasten deelnemen aan de lokale samenleving.

De gemeente er voor kan zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of 

naasten kunnen blijven meedoen in de samenleving.

De gemeente kennis over dementie kan bevorderen door het aanbieden van gratis (online) 

trainingen waarin inwoners, bedrijven en verenigingen leren hoe zij goed kunnen omgaan 

met dementie.

Verzoekt het college:

Om in een convenant met Alzheimer Nederland afdeling Zuid Kennemerland een samenwerking aan 

te gaan waardoor voor 2022 iedereen in de gemeente Heemstede meer weet heeft over dementie 

én mensen met dementie en hun mantelzorgers kan ondersteunen of helpen.

En gaat over tot de orde van de dag.


