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Vlaanderen gelooft in de mogelijkheden van mensen met
dementie
‘Vergeet dementie, onthou mens’, onder die slogan lanceerde de Vlaamse Overheid eind
2011 een campagne om het taboe rond dementie te doorbreken en een genuanceerde
beeldvorming uit te dragen. Met succes, zo blijkt uit de laatste impactmeting die door het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. onderzoeksbureau I-Vox/Indigov werd
uitgevoerd bij 1000 Vlamingen. Een kwart van de mensen die de campagne opmerkten heeft
erover gesproken. Dat is al heel wat, want een taboe doorbreek je door open over de dingen
te praten. 22% van de mensen die de campagne opmerkten verklaart dat hun beeld over
dementie is veranderd. Weg van het stereotype beeld waar de mens samenvalt met zijn
aandoening. Weg van het idee dat mensen met dementie niets meer kunnen.
Maar liefst drie kwart van de Vlamingen onderschrijft vandaag de mening dat mensen met
dementie volwaardige personen zijn die nog geluk kunnen vinden in het leven. Dat is
essentieel, want door het afbrokkelen van de dominante negatieve beeldvorming wordt de
drempel naar tijdige diagnose, zorgplanning en dus kwaliteitsvol leven verlaagd. Maar het
werk is nog niet af. Zo verklaren nog steeds 7 op de 10 Vlamingen dat ze angst hebben voor
dementie. Daarnaast vindt ook 2 op de 3 Vlamingen dat de omgeving door de zorg meer lijdt
dan de persoon met dementie zelf.
Verder bouwen aan een dementievriendelijke leefomgeving, structurele ondersteuning van
mantelzorgers en blijvend inzetten op empowerment van mensen met dementie moeten
daarom in de toekomst ook prioriteiten blijven. Het onderzoek leert dat in Vlaanderen het
draagvlak daarvoor groot is. “Zo verklaren nog steeds 4 op de 10 Vlamingen zich actief te
willen inzetten voor acties die hierop inzetten. Laten we dit in de toekomst verzilveren”, zegt
minister Vandeurzen.

Meer info over de impactmeting?
Contactgegevens Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
jurn.verschraegen@dementie.be
070 224 777, 0478 38 76 84
Olivier Constant, communicatiemedewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
olivier.constant@dementie.be
070 224 777, 0486 40 78 41

Contactgegevens Vlaamse Alzheimer Liga vzw
Hilde Lamers, directeur Vlaamse Alzheimer Liga vzw
hilde.lamers@alzheimerliga.be
014 43 50 60, 0479 21 59 97, 0800 15 225
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