
Signaalteam dementie
Roosendaal

Wie zijn
wij & wat
doen wij?

Voor zorg- en
hulpverleners in
de gemeente
Roosendaal

Voor betere
dementiezorg en
-ondersteuning



De gemeente Roosendaal vindt het
erg belangrijk dat mensen met
dementie kunnen blijven meedoen
in de samenleving. Soms merken
we echter dat verenigingen,
winkeliers en buren nog niet goed
weten hoe ze moeten omgaan met
iemand met dementie. Hierdoor
kunnen situaties ontstaan waarbij
iemand met dementie zich niet
welkom of onbegrepen voelt.
Daarom is er nu het signaalteam.
In deze folder leest u meer over
situaties waarin soms dementie
onvriendelijk wordt gehandeld en
waar u dan terecht kunt.
 
Herkent u een van de volgende
situaties?
 

U maakt een situatie mee
waarbij iemand met dementie of
de naaste niet
(dementie)vriendelijk wordt
bejegend.  
U hoort van een vereniging,
winkel of horecagelegenheid
waar iemand met dementie of
de naaste niet
(dementie)vriendelijk is
bejegend, misschien wel ergens
niet meer mag komen.  
U maakt een situatie mee in een
vereniging, winkel of
horecagelegenheid rond iemand
met dementie of een naaste en u
weet niet goed hoe u er
(dementie)vriendelijk mee om
kunt gaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Wat doet het Signaalteam
Dementie? 
 
Het is nu mogelijk om een
dementie-onvriendelijke situatie te
melden aan het Dementie
Signaalteam Roosendaal. Dit is een
team van vertegenwoordigers van
diverse sectoren in Roosendaal, te
weten: brandweer, politie, zorg en
welzijn, woningcorporatie, horeca,
winkeliers en Alzheimer Nederland,
afdeling West-Brabant.
 
Het Signaalteam Dementie gaat
binnen 5 werkdagen met uw
signaal aan de slag, anoniem als u
dat wenst. Het kan zijn dat zij met
de vertegenwoordiger van de plek
een gesprek aangaan. Wellicht is
het wenselijk dat er een training
'Dementievriendelijk' wordt
georganiseerd voor betrokken
medewerkers. En misschien is het
nodig dat er afspraken worden
gemaakt hoe in de toekomst
vergelijkbare situaties kunnen
worden voorkomen.
 
 
 



In welke gevallen belt u de
politie?
 
 

Iemand loopt verward op straat
of op de (snel)weg

 
Iemand vertoont agressief
gerdrag

 
Iemand is een gevaar voor
zichzelf of voor anderen

 
 
Telefoonnummer spoed: 112
 
Telefoonnummer politie:
0900-8844

Wie zijn er betrokken bij het
Signaalteam?
 
Gemeente Roosendaal
Dementienetwerk
West-Brabant
TWB Thuiszorg met
aandacht
Politie Roosendaal
Brandweer Roosendaal
Alzheimer West-Brabant
Alwel Woningcorporatie
Diverse winkeliers



Uw contactpersoon

Naam

Telefoonnummer

E-mail 

Extra informatie

Hoe meldt u een
dementie-onvriendelijke
situatie? 
 
U kunt een email sturen aan
dementiesignaal@gmail.com of
plaatst uw melding op onze
Facebookpagina
@dementievriendelijkRoosendaal.
 
Het Signaalteam gaat met uw
melding aan de slag en informeert
u over de actie die zij hierop
hebben genomen.
 
Let op, het gaat hierbij niet om
situaties die over een individu
gaan. Daarvoor kunt u contact
opnemen met de huisarts,
casemanager dementie of de
politie, afhankelijk van de aard van
uw melding.
 
Het Signaalteam gaat aan de slag
met dementie-onvriendelijke
situaties die vaker voor (kunnen)
komen, waarbij een of meer
organisaties, verengingen e.d.
betrokken zijn, binnen de
gemeente Roosendaal. 

 
 
Email:
dementiesignaal@gmail.com
 
                       
        @dementievriendelijk
Roosendaal
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