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Het Dementienetwerk West-Brabant 

is een samenwerkingsverband 

in de regio West-Brabant van 

5 gemeenten, diverse zorg- en 

welzijns organisaties, GGZ, woning-

corporatie en belangenorganisaties. 

Wij zorgen voor goede afstemming van zorg 
voor en ondersteuning van mensen met 
dementie en hun mantelzorgers, vrijwilligers en 
beroepskrachten, zoals artsen, casemanagers 
dementie, verpleegkundigen en verzorgenden, 
ouderenadviseurs, medewerkers bij woning-
bouwcorporaties, gemeenten, enz. 

Wat doen wij?
Het Dementienetwerk West-Brabant onder-
steunt de netwerkpartners bij hun zorgverle-
ning. Ook dragen wij bij aan de ondersteuning 
van mensen met dementie en hun mantelzor-
gers. Daarbij streven wij een continue verbete-
ring van de kwaliteit na.

Hoe doen we dat?
Het Dementienetwerk West-Brabant orga-
niseert onder meer diverse trainingen voor 
mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten 
van aangesloten partners, waaronder:

• Basiscursus Dementie voor Professionals
• Basiscursus Dementie voor Mantelzorgers en 

Vrijwilligers
• Verdiepingscursus met de VR-Bril
• Ontmoetingsgroepen voor Partners van 

mensen met Dementie (OGPD)
• Studiemiddagen voor beroepskrachten
• Dementie-evenement voor mantelzorgers en 

vrijwilligers

Daarnaast organiseert en faciliteert het 
netwerk diverse activiteiten in de regio om de 
kwaliteit van de dementiezorg en de onder-
steuning te verhogen:

• Uitwisseling en kennisdeling met partners in 
de regio

• Inzet van innovaties en domotica ter onder-
steuning van mantelzorgers en professionals 

• Ondersteuning van Casemanagement 
Dementie naar een eenduidige werkwijze in 
de regio

• Samenwerking rondom voorlichting, scholing 
en innovatie

• Faciliteren van Alzheimer Cafés in de 5 
gemeenten

Het Dementienetwerk gebruikt als kwaliteits-
norm de Zorgstandaard Dementie en richt 
zich op zorg aan mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in het traject voor, tijdens en na 
de medische diagnose. Het aanbod in de regio 
is gericht op het zo lang mogelijk verantwoord 
thuis blijven wonen.

Het netwerk participeert in de werkgroepen 
Dementie Vriendelijke Gemeenten (DVG). Het 
geven van voorlichting aan inwoners, het leren 
herkennen van signalen en weten hoe die op te 
volgen behoort tot de doelstellingen van DVG. 
Hierbij worden ook de verenigingen en onder-
nemingen betrokken. Zo kunnen mensen met 
dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in 
onze samenleving. 

Contact

Bellen 06 - 58 99 36 17

Mailen info@ dementienetwerkwb.nl 
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