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Aanleiding
Op 21 november 2013 is in het Platform Wonen, Welzijn en Zorg (Platform WWZ)1 besloten om deel
te nemen aan het project Dementievriendelijk Gemeente (DVG). Daarna is in januari 2014 de
Intentieverklaring ‘Dementievriendelijk gemeente Heusden’ ondertekend. DVG Heusden 2 heeft een
jaarverslag opgesteld over 2018 dat u bijgaand ter kennisname aantreft.
Informatie
In onze gemeente zijn sinds 2014 verschillende organisaties betrokken om de volgende uitdaging met
elkaar aan te gaan: het leefbaar maken en houden van de Heusdense samenleving, zodat mensen
met dementie er op gepaste wijze kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven. DVG Heusden
beschikt over een kerngroep en vervult een coördinerende rol. Daarnaast organiseert men ook
activiteiten voor de doelgroep. De leden van de DVG-kerngroep komen eenmaal per maand samen.
Het ‘Jaarverslag 2018 Dementievriendelijk Gemeenschap Heusden’ geeft een overzicht van de
werkzaamheden van de kerngroep DVG Heusden over het afgelopen jaar.
Alle activiteiten van de kerngroep waren in 2018 gericht op het behalen van de doelstelling: ‘Het
verstevigen van de beweging in de gemeente Heusden’ door het verbeteren, in stand houden,
versterken en uitbreiden van de ondersteuning op het gebied van omgaan met dementie. Naast het
deelnemen aan regionale bijeenkomsten, is de kerngroep vertegenwoordigd in de projectgroep
‘Bouwen aan Vertrouwen’ en ‘Groen en Grijs’ van de Brabantse Proeftuinen Dementie. Daarnaast is in
het afgelopen jaar de website Dementie Vriendelijk Heusden gerealiseerd en er is een
dementiewaaier ontwikkeld. Deze wordt onder andere ingezet bij het trainingsprogramma ‘Samen
Dementie Vriendelijk’ voor ondernemers en vrijwilligers.
De kerngroep organiseerde samen met de Bibliotheek een lezing en signeersessie door auteur
Heleen van Royen en in samenwerking met het koor ‘Om te janken’ werd het Alzheimercafé op
donderdag 27 september 2018 een geanimeerde avond. De kerngroep heeft een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden op 9 oktober 2018 in de Hop in Vlijmen. De bijeenkomst werd als
inspirerend en informatief ervaren door de veertien afvaardigen van verschillende organisaties. Verder
werden drie informatiebijeenkomsten gehouden voor migranten met een Turkse afkomst door de
projectgroep ‘Turks Theehuis’. De projectgroep maakt gebruik van gastsprekers om thema`s rondom
dementie te behandelen onder migranten die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Voor de scholen
in onze gemeente is er een lespakket ‘Dementie’ ontwikkeld dat, in combinatie met een bezoek aan
een zorgcentrum voor ouderen, is ingezet. De ervaringen zijn tot zover positief. Voor de activiteiten in
de week van Alzheimer is er samengewerkt met Stichting Honsoirde. Zij organiseerde activiteiten
rondom dementie vanuit een cultureel perspectief. Tijdens deze activiteiten is het bestaan van de
website DVG Heusden onder de aandacht gebracht.
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Het Platform Wonen, Welzijn en Zorg is een samenwerking tussen de volgende partijen: gemeente, Modus, Juvans,
ContourdeTwern, Schakelring, Woonveste, Vivent, Thebe, Prisma en MEE.
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DVG Heusden bestaat uit de hierboven in de voetnoot genoemde partijen.

Ketenzorg Dementie Midden-Brabant
In het afgelopen jaar is er extra aandacht geweest voor het onderwerp Ketenzorg Dementie MiddenBrabant. DVG Heusden heeft per brief input geleverd aan de ketenregisseur de heer J. Lam over de
ervaren knelpunten vanuit de praktijk:
 de huisartspraktijken in de kernen Vlijmen, Nieuwkuijk en Heusden zijn aangesloten bij
Zorggroep Chronos (regio ’s-Hertogenbosch) en de huisartspraktijken in Drunen zijn
aangesloten bij Zorggroep RCH Midden-Brabant (regio Tilburg). Binnen de ketenzorg zorgt dit
voor een ongewenste verdeling in de zorgroutes waardoor de huisartsen moeten werken met
twee verschillende systemen;
 ook blijkt dat niet alle zorgaanbieders in onze gemeente, die werkzaam zijn op het gebied van
dementie, aangesloten zijn bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Voor de inwoner met
dementie leidt dit tot onduidelijkheid en beperkte keuzevrijheid;
 door een tekort aan casemanagers in onze regio ontstaan er wachtlijsten;
 als het gaat over de vergrijzingscijfers van de deelnemende gemeenten is het gewenst om
daarbij ook te kijken naar de demografische gegevens in plaats van enkel de
inwonersaantallen.
Het college deelt de zorgen over de door de kerngroep DVG gesignaleerde knelpunten en gaat samen
met de kerngroep kijken of deze opgelost kunnen worden.
Jaarrekening 2018
Er is een jaarlijks budget van € 5.000 beschikbaar op basis van declaraties. De totale kosten van de
uitgevoerde activiteiten bedroegen in 2018 € 3.489 en blijven daarmee binnen het beschikbare
budget.
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Jaarverslag 2018
Beste lezer,
De kerngroep DementieVriendelijk Heusden presenteert haar Jaarverslag over 2018.
Met dit Jaarverslag wil zij verantwoording afleggen voor de activiteiten verricht in 2018. De kerngroep
beschikte over een budget van 5.000 euro, toegekend door de gemeente Heusden. Hiervan werden activiteiten
ontwikkeld en werd de secretaris van de kerngroep bekostigd. Professionele organisaties voor wonen, welzijn
en zorg stelden daarnaast werkgroepleden in uren en waar nodig deskundigheid beschikbaar.
Wij wensen u veel leesplezier toe. Het Jaarverslag is samen met nog veel meer informatie te vinden op onze
website www.dementievriendelijkheusden.nl

Namens de Kerngroep DementieVriendelijk Heusden
Voorzitter:
Tijn Kloet
Secretaris:
Petra Hoos
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Aanleiding.
Het aantal mensen met dementie neemt al jaren fors toe en zal naar verwachting over twintig jaar verdubbeld
zijn. Volgens Alzheimer Nederland, zijn er naar schatting 270.000 mensen met dementie en zal dat aantal in
2040 zijn opgelopen tot een half miljoen. Voor de gemeente Heusden zal het naar verwachting dan om 1400
personen gaan.
Dementie is niet op te lossen met een medicijn, niet te genezen
Behandelmogelijkheden die er zijn richten zich op verschijnselen en op het vertragen van het dementieproces.
Dat maakt de ziekte naast een medisch probleem vooral een maatschappelijk probleem ook omdat ruim
driekwart van de mensen met dementie nog thuis woont.
In de toekomst zullen mensen met dementie nog langer thuis wonen en, indien noodzakelijk, pas in de laatste
maanden van hun leven gebruik maken van gespecialiseerde zorg in een woonzorgcentrum.
De opdracht voor onze dementievriendelijke gemeenschap ligt in samenwerking met professionele en
maatschappelijke organisaties om een maatschappij te creëren waarin mensen met dementie langer kunnen
blijven “meedoen”. Het moet heel normaal worden dat mensen met dementie onderdeel zijn van onze
samenleving.
Een korte terugblik.
In de gemeente Heusden zijn al vanaf 2014 diverse organisaties betrokken om deze uitdaging met elkaar aan te
gaan. Het belangrijkste doel is het dusdanig leefbaar maken en houden van de Heusdense samenleving, dat
mensen met dementie er op gepaste wijze kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven. Met
ondersteuning van ZET en de PG-Raad trad Heusden in dat jaar toe als DVG gemeente in Noord-Brabant.
In 2017 ondertekenden de volgende maatschappelijke organisatie die betrokken zijn bij hulp, ondersteuning en
zorg voor mensen met dementie het convenant voor een brede en stabiele samenwerking:
• Gemeente Heusden
• Alzheimer Nederland afdeling Midden Brabant
• WMO Adviesraad
• Stichting Schakelring
• Contour de Twern
• Thebe wijkverpleging
• Zorgboerderij Giersbergen
• Woonveste
• Senioren Raad Gemeente Heusden / seniorenverenigingen
• Interreligieus platform Heusden
Het convenant is getekend voor de periode 2017 tot 2020
Werkwijze.
De DVG-kerngroep is een samengestelde groep van afgevaardigden van bovengenoemde organisaties. Zij werkt
met een Jaarplan waarin doelen en acties zijn vastgelegd en begroot. In plenaire vergadering komen leden
gemiddeld eenmaal per maand volgens rooster bijeen. De DVG-kerngroep vervult in de realisatie van de
dementievriendelijke gemeente een coördinerende rol, daarnaast initieert zij ook activiteiten voor de
doelgroep. Hiervoor zijn diverse werkgroepen ingericht. We maken gebruik van de eigen expertise op het
gebied van dementie, volgen ontwikkelingen op de voet en kunnen indien wenselijk ondersteuning inroepen
van deskundigen buiten de kerngroep.
De volgende doelen/thema`s zijn het afgelopen jaar voor de kerngroep van belang geweest;
• Het verstevigen van de beweging in de gemeente Heusden
• Het verstevigen van de lokale beweging in het Regionaal Netwerk
• Communicatie, P.R. en kennisdeling
Jaarverslag DVG-Heusden 2018

-

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scholingsprogramma voor ondernemers
Scholingsprogramma voor verenigingen
Week van Alzheimer
Wonen
Bewegen
Ketenzorg dementie
Turks Theehuis
Dagopvang-Dagbesteding
Onderwijs
Impactmonitor
Afvalscheiding

Het verstevigen van de beweging in de gemeente Heusden
Dementievriendelijk Heusden heeft als doelstelling: ”Het verbeteren van de ondersteuning op het gebied van
omgaan met dementie, aan mensen met dementie en hun betrokken familie en mantelzorgers, zodat mensen
met dementie thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun familie en
mantelzorgers wordt verhoogd”. Alle activiteiten van de kerngroep zijn gericht op het behalen van deze
doelstelling. Ook wordt gewerkt aan het in stand houden, versterken en uitbreiden van het
ondersteuningsnetwerk.
Het verstevigen van de beweging in het Regionaal Netwerk
Wij zijn vertegenwoordigd in de projectgroep; “Bouwen aan Vertrouwen” en “groen en grijs” van de Brabantse
Proeftuinen Dementie, en nemen deel aan regionale bijeenkomsten. We maken deel uit van
Dementievriendelijke Regio Hart van Brabant.
Communicatie/ P.R. en kennisdeling
In 2018 is de website Dementie Vriendelijk Heusden gerealiseerd en live gegaan.
Een dementiewaaier is ontwikkeld en gedrukt, deze wordt onder andere ingezet bij het trainingsprogramma
“Samen Dementie Vriendelijk” voor ondernemers en vrijwilligers.
Voor het Turks Theehuis is een tweetalige informatiefolder ontwikkeld en in oplage van 200 stuks gedrukt.
Er werd gebruik gemaakt van de plaatselijke media voor aankondiging van activiteiten o.a. in de
Alzheimerweek. Door het gehele jaar hebben kerngroepleden deelgenomen aan diverse
Inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door ZET, P.G. Raad en of professionele organisaties voor wonen,
welzijn en zorg.
Ondernemersplan
De kerngroep DVG besluit voor het trainen van ondernemers en verenigingen (vrijwilligers) in 2018 gebruik te
maken van het aanbod van Samen-Dementie-Vriendelijk. De kosten voor ondernemers zijn 15 euro per
deelnemer met een maximum van 23 deelnemers. Naast ondernemers bestaat er ook de mogelijkheid voor
medewerkers van Gemeente en/of Woonveste hieraan deel te nemen.
De informatiebijeenkomst voor ondernemers volgt nog in 2019.
Scholing vrijwilligers van verenigingen
Een eerste voorlichting/trainingsbijeenkomst voor verenigingen heeft op 9 oktober plaatsgevonden in de Hop
van St. Janshof te Vlijmen. Het was een goede bijeenkomst met zo`n 14 afgevaardigden vanuit verschillende
verenigingen en organisaties. De bijeenkomst werd als inspirerend en informatief ervaren. Zo langzamerhand
ontstaat er een omslag in het denken over dementie en doen verenigingen hun best om deze doelgroep binnen
te vereniging te behouden en ermee om te gaan.
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Week van Alzheimer
Voor activiteiten in de week van Alzheimer werd dit jaar samengewerkt met Stichting Honsoirde.
Zij organiseerde eenmalig activiteiten rondom het thema dementie vanuit een cultureel perspectief.
• 16 september: deze 1e bijeenkomst ging over wat kunst kan betekenen bij een verlieservaring,
bijvoorbeeld als je partner overlijdt ten gevolge van dementie
• 23 september: vergeet mij niet liedjes
• 30 september: toneelgroep Drunen met een toneelstuk over dementie
• 4 oktober: het Nijmeegse mannenkoor en het Alzheimerkoor
Daarnaast organiseerde de kerngroep samen met Bibliotheek Heusden een lezing en signeersessie door auteur
Heleen van Royen na vertoning van de door haar gemaakte film/documentaire “Het doet zo zeer”.
Deze activiteit werd door ongeveer 70 deelnemers bezocht.
Het Alzheimercafé op donderdagavond 27 september met zo`n 40 gasten werd een geanimeerde avond in
samenwerking met het koor ‘Om te janken’. Tijdens deze activiteiten is het bestaan van de website DVG onder
de aandacht gebracht.
Drie geplande bewegingsactiviteiten hadden jammer genoeg geen aanmeldingen en zijn daarom geannuleerd.

Bewegen
Het project Vitaal Brabant werd in samenwerking met de Senioren Raad Heusden en de gezamenlijke
ouderenbonden naar Heusden gehaald. Het omvatte een beeldpresentatie en sprekers gaven voorlichting over
dementie en technische hulpmiddelen (domotica) voor het dagelijkse leven. De bijeenkomsten vonden plaats
in De Caleidoscoop in Vlijmen en in de Stulp in Drunen. Een wat tegenvallende opkomst. Vlijmen 35 en Drunen
45 personen (inclusief de mensen van de organisatie).
In samenwerking met IVN werd een tweedaagse cursus georganiseerd voor mensen met geheugenproblemen
en hun mantelzorgers. De conclusie na de twee bijeenkomsten was dat het project niet aan onze
verwachtingen heeft voldaan en daarom niet voor herhaling vatbaar is. De oorspronkelijke doelgroep, n.l.
mensen met dementie en hun mantelzorgers, is niet bereikt. Verder was de opkomst bij beide wandelingen
laag, bij de 2e bijeenkomst waren slechts 7 deelnemers. De kosten van de cursus waren daardoor relatief hoog.
Ketenzorg Dementie Midden Brabant
Naar aanleiding van de notitie Ketenzorg Dementie, is ketenregisseur Jan Lam in de vergadering van april
aanwezig geweest om de DVG leden bij te praten over de actuele stand van zaken. Ketenzorg wordt in MiddenBrabant geregisseerd door het Zorgnetwerk Midden-Brabant. De zorgketen krijgt in Midden-Brabant vorm in
alle negen gemeenten en vormt met zorginstellingen, huisartspraktijken en casemanagers dementie de
eigenlijke ketenzorg. Zorgverzekeraar VGZ heeft in 2015 de opdracht gegeven meer samenhang aan te brengen
in de dementiezorg.
Dat resulteerde vanuit werkgroepen in de volgende twee zorgpaden.
Zorgpad 1. Basisondersteuning
De huisarts als spil in de zorg en ondersteuning rondom dementie, samen met praktijkondersteuners en/of
wijkverpleegkundigen en de dementieconsulent.
Zorgpad 2. Complexe Dementiezorg
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Dit Zorgpad is bedoeld voor die situaties die om meer begeleiding en kennis vragen. Hiervoor wordt de
casemanager dementie maar ook de specialist ouderenzorg (voorheen verpleeghuisarts) betrokken middels het
MDO (multidisciplinair overleg).
Bevindingen vanuit de praktijk door deelnemers DVG Heusden:
• Huisartsen (zo`n 200 in de gemeente Heusden) zijn allen aangesloten bij een zorggroep. Voor de
kernen Vlijmen en Nieuwkuijk zijn dat andere zorggroepen (Chronos regio Den Bosch) als voor de rest
van de gemeente Heusden (RCH regio Tilburg). Dat is binnen de ketenzorg een ongewenste situatie
omdat daardoor twee verschillende routes ontstaan. Het is lastig voor huisartsen die daardoor met
twee verschillende systemen moeten werken en ook vervelend voor casemanagers. Het maakt het
geheel er niet duidelijker op terwijl dat wel een uitgangspunt van de ketenzorg is.
• Ook wordt geconstateerd dat niet alle zorgaanbieders die werkzaam zijn in onze gemeente zijn
aangesloten bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Als voorbeeld worden AmareZorg en Vivent
genoemd. Dit kan voor de inwoner met de diagnose dementie leiden tot onduidelijkheid en beperkte
keuzevrijheid. Dat laatste betreft de situatie van Vivent die case-management levert als de persoon
met dementie bij hen in zorg is.
• Er wordt geconstateerd dat er een tekort aan casemanagers is in onze regio. Dat resulteert in
wachtlijsten.
• Er zou meer moeten worden gekeken naar demografische gegevens (vergrijzingcijfers) van de
afzonderlijke gemeenten dan alleen op basis van inwoneraantallen.
Naar aanleiding van het bovenstaande werd een brief opgesteld waarin vanuit de praktijk in de gemeente
Heusden, de knelpunten en eventuele aanbevelingen werden beschreven. Wellicht kan deze brief als
ondersteuning dienen bij het maken van het meerjarenplan 2018-2020. De brief is verstuurd naar de heer Jan
Lam. Ketenzorg dementie zal ook in 2019 onze aandacht krijgen.
Turks Theehuis
In januari werd door de projectgroep Turks Theehuis hun
projectplan gepresenteerd. In dit plan is onder meer
opgenomen dat er een drietal informatiebijeenkomsten
zullen plaatsvinden voor migranten met een Turkse
afkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in de moskee aan
de Wilhelminastraat te Drunen. De projectgroep maakt
gebruik van gastsprekers om thema`s rondom dementie te
behandelen. Voor niet Nederlands sprekende, lezende
migranten is er vertaling voorhanden.
Dagopvang - Dagbesteding
De werkgroep inventariseert samen met Contour
de Twern en Zorgboerderij Giersbergen de huidige mogelijkheden tot
scholing van vrijwilligers.
Zorgboerderij Giersbergen biedt geïndiceerde dagbesteding volgens de
Böhmmethodiek, een belevingsgerichte benaderingswijze voor de omgang
met mensen met dementie. De werkgroep gaat onderzoeken of deze
methodiek ook voor de niet geïndiceerde dagopvang in het voorliggende
veld wenselijk (vrijwilligers) is.
De kerngroep ziet graag een scholingsplan met een aanbod van scholing en
trainingsmogelijkheden voor niet professionals, zodat zij concrete
handvatten aangereikt krijgen hoe men kan omgaan met mensen met
dementie, hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan vrijwilligers en/of
mantelzorgers. Er is inmiddels een offerte ontvangen van Zorgboerderij
Giersbergen voor trainingen m.b.v. de Böhmmethodiek.
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Onderwijs
Er is een lespakket “Dementie” ontwikkeld specifiek voor basisscholen in de gemeente Heusden.
Het een en ander kan gecombineerd worden met een begeleid bezoek aan een zorgcentrum voor ouderen.
De eerste ervaringen waren positief. Het is de bedoeling dat het lespakket wordt ingebed bij de scholen en
jaarlijks wordt herhaald.
Impactmonitor. Meten maatschappelijke impact van de DVG beweging op de samenleving.
In september werd met begeleiding van ZET een enquête uitgezet onder tien doelgroepen in onze gemeente,
die bedoeld is als nulmeting. Wij hopen hiermee inzicht te krijgen op de impact van het handelen van de
kerngroep DVG om daarmee in de toekomst beter vraaggericht te kunnen werken.
De vragenlijsten werden persoonlijk door kerngroepleden bij de doelgroepen verspreid.
De resultaten worden gebruikt als input voor het Jaarplan 2019. De enquête wordt in 2019 herhaald.
De doelgroepen waren:
▪ Mensen met dementie
▪ Mantelzorgers
▪ Ondernemers
▪ Sportverenigingen
▪ Culturele verenigingen
▪ Kerken
▪ Ouderenverenigingen
▪ Vrijwilligers Wonen, Zorg en Welzijn
▪ Professionals in wonen, zorg en welzijn
▪ Gemeenteraadsleden
Afvalinzameling
Er is onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van het omgekeerd afval inzamelen voor de doelgroep.
Wij signaleren problemen bij de doelgroep “ouderen”.
Deze betreffen de toegankelijkheid; maximaal 300 meter lopen met een volle zak afval is voor ouderen vaak
lastig. Het gebruik van de afvalpas.
Op 17 oktober is er een bijeenkomst met medewerkers van de gemeente geweest. Er zijn ideeën (o.a. gebruik
maken van picto`s Edomah) om de problemen rondom afvalinzameling te verminderen en beter aan te laten
sluiten bij kwetsbare groepen. Er zal nu nog in het werkveld worden geïnventariseerd welke pictogrammen het
beste werken voordat er een beslissing wordt genomen.
De gemeente heeft in samenwerking met Woonveste een pilot gedraaid bij het complex Rooyackerserf Schoolstraat. Een groep mensen hebben persoonlijk de bewoners bezocht om hen te informeren over de
afvalscheiding en om te horen wat er leeft en wat men als knelpunten ervaart.
Ook in 2019 zal afvalinzameling een thema in het Jaarplan zijn.
Samenstelling
In mei werd afscheid genomen van wethouder Margo Mulder die ongeveer een jaar heeft deelgenomen aan de
kerngroep DVG Heusden.
De nieuwe wethouder Sociaal Domein, Peter van Steen, werd uitgenodigd voor een kennismaking tijdens de
vergadering op 5 november, hij maakt geen deel uit van de kerngroep.
In 2018 is Stichting Vivent toegetreden tot de kerngroep DVG.
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Jaarrekening 2018
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