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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
 
Onze ref: 2017-01-01  
Betreft:  Dementievriendelijke gemeente 
Datum:  3 januari 2017 
 
 
Betreft: Voorstel om te komen tot een ‘dementievriendelijke gemeente’ in Rijssen-Holten. 
 
 
Geacht College,    
 
Zoals u weet, is/wordt dementie volksziekte nummer 1. Een op de vijf mensen in Nederland en dus ook in 
Rijssen-Holten, krijgt de ziekte. M.a.w. we krijgen er allemaal mee te maken. Het is helaas een groeimarkt 
om het oneerbiedig te zeggen. Nederland en ook onze gemeente telt veel mensen met (beginnende) 
dementie. Dat aantal zal de komende jaren explosief stijgen! Dementie is een hersenziekte waarbij 
mensen langzaam maar zeker de controle verliezen. 
 
Overal in onze samenleving, op straat of in de supermarkt zal te merken zijn dat het aantal mensen met 
deze ziekte toeneemt. Wie een dementerende spreekt, heeft dat vaak pas na een tijdje in de gaten, als 
het verhaal nogal onsamenhangend begint te worden. 
Met een geoefende blik is dementie echter snel te herkennen. Je ziet het aan de blik in de ogen. Of als 
iemand kleding draagt die niet klopt met het seizoen. En als iemand 20 pakken suiker op de band zet, 
weet je ook dat er iets niet in orde is. 
 
Op den duur zal iedereen op de een of andere manier met dementie geconfronteerd worden. Veel 
mensen weten eigenlijk niet hoe ze met dementerenden moeten omgaan. 
 
In de gemeente Doorn realiseerde  een manager van een plaatselijke supermarkt zich dat er wel wat te 
verbeteren viel in de manier waarop zijn personeel omging met dementerende klanten. Ze vonden het 
lastig of zelfs vervelend dat mensen vijf keer dezelfde vraag stelden, verward waren, niet uit hun woorden 
kwamen of hun pincode vergaten. Hij heeft toen de plaatselijke afdeling van Alzheimer Nederland 
gevraagd of ze samen een training konden schrijven. 
 
De medewerkers, veelal jong, reageerden in eerste instantie argwanend: wat moeten wij met zo’n 
training? Maar na het theoriedeel en de training met acteurs was iedereen om. Ze leerden dat als een 
klant zijn pincode vergeten is, je hem niet moet laten klungelen. Haal zo’n klant uit de rij, zoek een rustig 
plekje, biedt hem iets te drinken aan en stel hem gerust: meneer, geen zorgen, we gaan u helpen. 
 
Deze supermarkt bleek een lichtend voorbeeld. De gemeente Utrechtse Heuvelrug besloot haar 
personeel, inclusief haar burgemeester en wethouders, op training te sturen, evenals de plaatselijke 
politie. Meer gemeenten organiseren inmiddels zo’n training, maar in Doorn ging men nog een stap 
verder: er werden ‘dementerende’ mystery guests ingezet die uittestten hoe het personeel op het 
stadhuis, bij de gemeentewerf enz. reageerden. 
Het gemeentepersoneel is een klein onderdeel waar men met dementerende mensen te maken krijgt, 
maar zij kunnen hierin zeker een ‘voorbeeldfunctie’ vervullen. 
Als dit goed onder de aandacht gebracht wordt kan het andere particuliere organisaties en bedrijven 
stimuleren hier ook aandacht aan te bestreden. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar een ‘dementievriendelijke samenleving’, staat in een 
rapport dat eind 2015 verscheen. Tot 2020 trekt staatsecretaris van Rijn 16 miljoen euro uit om de kennis 
en begrip voor dementie te vergroten. M.a.w. het ministerie stimuleert organisaties om meer oog te krijgen 
voor dementerende mensen. 
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Tijdens het jaarevent van Deltaplan Dementie op 14 november jl. kondigde staatsecretaris van Rijn 
nogmaals aan dat er een programma komt om de dementiezorg in Nederland, dus ook in Rijssen-Holten, 
te verbeteren. 
 
Alzheimer Nederland biedt trainingen aan op locatie. Deze trainingen duren tussen de 2 en 2,5 uur en 
worden gegeven door twee opgeleide trainers. Per training kunnen 10 tot 20 mensen deelnemen. 
Het eerste deel van de training draait om het overdragen van kennis over dementie. In het tweede deel 
wordt er geoefend met praktijksituaties, zodat de deelnemers de kennis ook in het dagelijks leven kunnen 
en durven toepassen. 
Ook kunnen situaties die zich op de werkvloer voordoen aangedragen worden, zodat deze worden 
behandeld tijdens de training. De kosten zijn, dankzij het bovenstaande (subsidie van Volksgezondheid) 
zeer beperkt. Voor niet-commerciële partijen wordt € 15,- per deelnemer gevraagd en voor commerciële 
partijen € 25,- per deelnemer. 
 
Daarom willen wij als Adviesraad Sociaal Domein, ook gezien het bovenstaande, pleiten dat voornoemde 
trainingen ook door personeel van onze gemeente gevolgd zullen worden! 
Voorts willen wij u verzoeken om richting middenstand en andere bedrijven/organisaties dit onder de 
aandacht te brengen. Dit om zo te komen tot een ‘dementievriendelijke’ gemeente. 
 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 
 
 
 
 
 


