In Vlaanderen leven naar schatting 130.000 mensen met
dementie. Omgaan met dementie is niet evident. Het kan hard zijn
om iemand waarmee men jaren een normale band had te zien
achteruitgaan. Dementerenden worden bovendien vaak bekeken
alsof ze er al niet meer bij zijn, alsof de geest dood is en enkel een
‘leeg’ lichaam overblijft. Mensen met dementie lijden daar erg
onder, waardoor hun levenskwaliteit nog sneller vermindert.
Schepen voor Gezondheid en Preventie Mathieu Eycken: “De
Gemeente Riemst wil, in het kader van ‘RIEMST, GEZONDE
GEMEENTE’, deze negatieve beeldvorming bijstellen. We willen
evolueren naar een dementievriendelijke omgeving.”
Wanneer de diagnose ‘dementie’ gesteld wordt, verandert er heel
wat, zowel voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de partner en
de familie. Dikwijls wordt er gekozen om zo lang mogelijk de zorg
thuis te organiseren, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend voor de
betrokken mantelzorgers.
Onlangs werd tijdens een leerrijke en boeiende uiteenzetting voor een 40-tal
geïnteresseerden naast het verloop van de ziekte deze problematiek duidelijk
geschetst door Johan Abrahams, algemeen directeur van de Zorggroep
Bejaardenzorg Grauwzusters in Limburg. Hij benadrukte het belang van een
juiste communicatie en het respect voor de ‘eigen-aard’ en de eigenwaarde
van de dementerende persoon. Hij pleitte ervoor om dementerende personen
niet ‘als een kleuter’ te benaderen, maar om ze integendeel zo lang mogelijk
alles - wat ze nog kunnen - zelf te laten doen.

Op woensdag 9 oktober zullen 3 jonge wetenschappers van het
Alzheimer Centrum, waaronder Drs Stephanie Vos uit Riemst , in
Dienstencentrum De Linde, van 19u30 tot 21u30, toelichting geven
over de huidige stand van zaken op het gebied van diagnostiek bij
dementie: Hoe (vroeg) kan je dementie vaststellen? Wat zijn de
gevolgen? Kan het verloop van de ziekte beïnvloed worden?
Op woensdag 16 oktober start een reeks van 4 gespreksavonden,
telkens van 19u30 tot 22u00, over ‘Omgaan met dementie’ , onder
leiding van Veronique Bobbaers (zie foto). Deze reeks biedt
praktische tips, informatie en ontmoeting aan al wie in zijn omgeving
geconfronteerd wordt met dementie. Er wordt gewerkt in een kleine

praatgroep van max. 12 deelnemers.
Inschrijven voor de infosessie en/of de gespreksavonden kan via
Dienstencentrum De Linde, Paenhuisstraat 11 in Riemst, Tel.
012/21.46.98 of E-mail dienstencentrum@riemst.be.
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