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Limburg 
 

Provincie steekt tandje bij in strijd tegen dementie 
 

NETWERK VAN HULPORGANISATIES MOET EXPERTISE BUNDELEN 

 

Met een nog op te richten 'dementienetwerk' wil de provincie Limburg de gevolgen van de vergrijzing 

tackelen. Dat maakte gedeputeerde van Welzijn Mieke Ramaekers (CD&V) gisteravond bekend in haar 

beleidstoespraak. Ook om armoede bij kinderen tegen te gaan wordt opnieuw een actieplan 
uitgewerkt. 
 

Door de vergrijzing zal ook dementie flink toenemen in Limburg. De provincie zal om zo goed mogelijk met de 
ziekte om te gaan aan een globale aanpak werken. Er wordt daarom een dementienetwerk opgericht. "Dementie 
maakt deel uit van het leven. Vijftien procent van de Limburgers tussen tachtig en vierentachtig jaar lijdt aan 
dementie. Bij de 85 tot 89-jarigen is dat zelfs ruim een kwart. De komende tien jaar verwachten we een stijging 
van net geen vijftig procent in de groep hoogbejaarde Limburgers. Het aantal provinciegenoten met dementie zal 
dus enorm stijgen. We moeten daarop inspelen", zegt Ramaekers. "Er bestaat medicatie. Maar als we beter leren 
omgaan met mensen met dementie en onze omgeving aanpassen, hebben ze minder medicatie nodig. Er bestaat 
al een Expertisecentrum Dementie en dat levert goed werk. Maar er zijn nog meer organisaties in onze provincie 
die goed bezig zijn, en die gaan samenwerken in een 'Dementienetwerk'. Dat wordt een platform van 
ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, thuiszorg, onderwijs en mantelzorgers. We gaan kennis samenbrengen uit 
binnen- en buitenland en kijken wat we daarvan in Limburg kunnen gebruiken. Speciale aandacht gaat daarbij 
naar jongdementie, we zijn bezig met de voorbereiding van een symposium. Ook de gemeenten krijgen 
ondersteuning om een 'dementievriendelijk' beleid te ontwikkelen." 
 

Armoede 
 

Ook politie, de zorgsector en het expertisecentrum gaan van start met een project over vermiste personen met 
dementie. Daarnaast wordt de strijd tegen armoede nog verder opgevoerd. "Eén op tien kinderen wordt geboren 
in een kansarm gezin. We gaan actie ondernemen op drie niveaus. Eerst via de verenigingen waar armen het 
woord kunnen leren. Zo kunnen ze leren om voor zichzelf op te komen", zegt Ramaekers. "Binnen het lokaal 
cliëntoverleg gaan we ook individueel te werk. We zoeken samen naar een goede aanpak voor problemen binnen 
het gezin. Ten derde zullen opgeleide ervaringsdeskundigen ingehuurd worden door organisaties die hun werking 
met mensen in armoede willen verbeteren." 
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