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We	zijn	zelf	het	medicijn!
Juist	nu	is	een	gezonde	leefstijl	belangrijker	dan	ooit.	Om	het
coronavirus	minder	kans	te	geven,	maar	ook	om	je	hersenen
gezond	te	houden.	Samen	met	GGD	West-Brabant	starten	we
een	 campagne	 om	 mensen	 te	 stimuleren	 om	 gezondere
keuzes	 te	 maken.	 Met	 kleine	 aanpassingen	 in	 het	 dagelijks
leven,	kun	je	zelf	de	kans	op	chronische	aandoeningen	zoals
dementie	verkleinen.
	
Het	 aantal	 mensen	 met	 dementie	 neemt	 de	 komende	 jaren
toe.	 In	Brabant	 gaat	 dat	 harder	 dan	 in	 de	 rest	 van	 het	 land.
Meer	 dan	 30%	 van	 de	 gevallen	 van	 dementie	 kun	 je
voorkomen	 met	 een	 gezonde	 leefstijl.	 De	 meeste	 mensen
weten	 dit	 nog	 niet.	 Hierin	 willen	 we	 graag	 verandering
brengen,	samen	met	zoveel	mogelijk	partners!

	
We	 kunnen	 niet	 zonder	 u	 om	 samen	 deze	 belangrijke	 gezondheidsboodschap	 uit	 te	 dragen.
Vind	u	het	ook	belangrijk	dat	mensen	zo	 lang	mogelijk	gezond	blijven?	En	wilt	u	weten	hoe	u
kunt	bijdragen	aan	deze	campagne?	Meld	u	dan	aan	voor	de	online	kick-off	van	‘We	zijn	zelf	het
medicijn’	en	wees	erbij	op	15	april.
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Nieuwe	netwerk	coördinator
Het	 bestuur	 van	 het	 Dementienetwerk	 heeft	 vanwege	 het	 vertrek	 van	 Meta	 Vrijhoef	 een
vacature	opengesteld.	Met	ingang	van	15	maart	aanstaande	zal	Eva	Landa	starten	als	netwerk
coordinator	van	het	Dementienetwerk	West-Brabant.	Het	bestuur	wenst	Eva	veel	succes!		

Nieuwe	bestuursleden	Dementienetwerk
Vanwege	 het	 vertrek	 van	 bestuursleden	 Mirjam	 Mijnsbergen	 (TWB),	 Céline	 Nabers
(Groenhuysen)	 en	 René	 van	 den	 Broek	 (Alzheimer	 Nederland,	 afd.	 West-Brabant)	 heeft	 het
bestuur	 van	 het	 Dementienetwerk	 	 in	 de	 bestuursvergadering	 van	 8	 februari	 twee	 nieuwe
bestuursleden	 benoemd:	 Gerben	 Jansen	 (Casemanager	 Dementie)	 en	 Hennie
Brons	 (Alzheimer	 Nederland,	 afd.	 West-Brabant)	 nemen	 zitting	 in	 het	 bestuur.	 Ook	 Dirk-Jan
Middelbeek	 zal	 als	 specialist	 ouderengeneeskunde	 (tanteLouise)	 voortaan	 deel	 uitmaken	 van
het	bestuur.

Het	Dementienetwerk	wil	via	deze	weg	de	drie	voormalig	bestuursleden	hartelijk	danken	voor
hun	inzet	en	wenst	de	nieuwe	bestuursleden	veel	succes!

Webinar	op	11	mei
2021
Op	 11	 mei	 vanaf	 16.00	 uur
organiseren	 het	 Dementienetwerk	 en
Netwerk	 Palliatieve	 Zorg	 een	 webinar
met	 het	 thema:	 Waardig	 leven
&	 sterven	 met	 dementie.	 Meer
informatie	 en	 het	 programma	 vindt	 u
op	 onze	 website.	 Accreditatie	 wordt
aangevraagd	 voor	 verpleegkundigen
en	verzorgenden.

Ondersteuningsgroepen
	
In	mei	 gaan	 er	 drie	 ondersteuningsgroepen
voor	partners	van	mensen	met	dementie	van
start:	 in	 de	 gemeente	 Bergen	 op	 Zoom,
Steenbergen	 en	 Roosendaal.	 Uiteraard
houden	we	hierbij	 rekening	met	 	 de	 corona
maatregelen.	 	 De	 actuele	 data	 vindt	 u	 op
onze	website.

	

Dementiemonitor	Mantelzorg	2020
Het	is	zover:	de	eindstand	van	de	Dementiemonitor	is	bekend!	Uiteindelijk	hebben	in	totaal
3.577	mantelzorgers	de	vragenlijst	ingevuld,	ondanks	Corona!	In	de	regio	West-Brabant	hebben
67	mantelzorgers	de	vragenlijst	ingevuld,	dat	is	een	hele	mooie	score	en	voldoende	voor	een
rapportage	over	onze	regio.	Deze	kunt	u	bekijken	op	onze	downloads-pagina.

Het	Dementienetwerk	West-Brabant	gaat	met	haar	partners	de	verbeterpunten	uit	het	rapport
oppakken	om	de	dementiezorg	aan	mensen	met	dementie	en	vooral	ook	aan	hun
mantelzorgers	verder	te	verbeteren.	Hartelijk	dank	aan	alle	casemanagers,	professionals,
vrijwilligers	en	natuurlijk	de	mantelzorgers	voor	het	verspreiden	en	invullen	van	de
lijsten.	Zonder	jullie	inspanningen	was	dit	nooit	gelukt!	

Dementiewegwijzer
Dementienetwerk	 West-Brabant	 heeft	 op	 haar	 website	 een	 speciale	 pagina	 ontwikkeld	 waar
mensen	met	 dementie	 en	 hun	 naasten	 antwoord	 kunnen	 vinden	 op	 de	meest	 uiteenlopende
vragen	 over	 dementie.	 Ook	 staat	 op	 deze	 pagina	 lokale	 informatie	 over	 het	 aanbod	 van
ondersteuning	en	begeleiding	in	de	regio	West-Brabant.	Denk	hierbij	aan	vragen	zoals:
	

Waar	kan	ik	terecht	voor	hulp?
Hoe	vind	ik	een	Casemanager	dementie?
Welke	respijtzorg	is	er	in	mijn	regio?
Hoe	regel	ik	aanvullende	zorg?
Welke	dagbestedingen	zijn	er?

	
Alle	informatie	is	gericht	op	het	vinden	van	ondersteuning	in	de	regio	West-Brabant.	Zo	vindt	u
op	deze	website	doorverwijzingen	naar	 lokale	organisaties	en	 initiatieven.	Staat	een	vraag	er
niet	bij?	Dan	kunnen	bezoekers	van	de	website	hun	vraag	via	het	contactformulier	stellen	aan
ons	 team	van	professionals.	Zij	 zullen	binnen	3	werkdagen	 reageren	op	de	vraag	per	e-mail.
(Deze	website	is	niet	geschikt	voor	het	stellen	van	urgente	medische	vragen.)

Bekijk	 hier	 onze	 animatie	 over	 de	 webtool.	 Ga	 naar	 onze	website	 om	 de	 speciale	 pagina	 te
openen:	www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer
	

Zorgstandaard	Dementie
Over	 de	 nieuwe	 Zorgstandaard	 Dementie	 die	 afgelopen	 zomer	 is	 verschenen,	 is	 een	 helder
filmpje	gemaakt	dat	de	essentie	van	deze	nieuwe	standaard	uitlegt.	Dit	filmpje	is	te	bekijken	via
deze	link.

Social	Media
Dementienetwerk	 West-Brabant	 is	 ook
actief	 op	 Social	 Media!	 Volg	 onze
Facebook,	 Twitter	 	 en	 LinkedIn	 pagina's
via	onderstaande	buttons.

Zo	 blijft	 u	 op	 de	 hoogte	 	 van	 onze
activiteiten,	 interessante	 artikelen	 en	 het
laatste	nieuws	uit	onze	regio.

	

Suggesties?
Heeft	 u	 ook	 iets	 interessants	 te	 melden
vanuit	 uw	 kennis	 en	 ervaring	 of	 uit	 uw
zorgorganisatie	 op	 het	 gebied	 van
dementie?	Of	heeft	u	een	artikel	gelezen
of	 kent	 u	 een	 activiteit	 waarvan	 u	 uw
collega’s	zorgverleners	in	de	regio	op	de
hoogte	 wil	 brengen	 in	 de	 volgende
Nieuwsbrief?
	
Mail	 uw	 bijdrage	 dan	 voor	 1	 mei	 naar
loes@dementienetwerkwb.nl	 Onze
nieuwsbrief	wordt	3x	per	jaar	verspreid.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	loes@dementienetwerkwb.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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