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Welkom, kennismaken en vaststellen van de agenda.
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Zwijndrecht dementievriendelijke gemeente: toelichting door Wilma Slinger (Alzheimer
Nederland, regio Drechtsteden/Alblasserwaard)
Feiten en cijfers:
- Huidige aantal inwoners; 44000. Waarvan 940 personen zijn gediagnosticeerd met
alzheimer en een verwachte stijging naar 1100 per 2025. Stijging door vergrijzing
en het ouder worden van de mens in het algemeen.
- 9,1 miljard aan zorgkosten per jaar.
Er is nog onvoldoende centrale data beschikbaar vanuit de gemeente en niet bekend of er
crisis plaatsen zijn wanneer de mantelzorger of partner uitvalt; dit neemt Wilma mee. In de
nabije toekomst worden de wachttijden (van case studies) bijgehouden.
Hoe gaat het met het melden van dementie?
⁃ Via huisarts een diagnose opstellen
⁃ Dagopvang, daar heb je geen diagnose voor nodig
⁃ Meldpunt zorg & overlast – dit is geen politie
Wilma Slinger heeft een analyse gedaan over hoe de gemeente rekening houdt met
dementie; ‘De dementie vriendelijke gemeente’. Er wordt onder andere beoordeeld op;
- Weet de gemeente hoe groot het probleem is en hoe het budget wordt besteed &
hoeveel dit is
- Is er beleid voor budgettering
- Hoe is de hulp en ondersteuning geregeld (voor oa mantelzorgers en
woonsituatie?
Training op dementie vriendelijk moet worden verbeterd in de gemeente Zwijndrecht.
Wonen wordt momenteel ondersteund in de vorm van dagopvang als tussenoplossing
tussen thuis wonen en de opname in een verpleegtehuis. Dit geeft echter geen
ondersteuning in zorg bij thuiskomst. Daarnaast biedt Diverz opvang met vrijwilligers.
Er wordt een voorbeeld gegeven van een Ambtsfunctionaris voor dementie in de Blije
Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht.
1

3

4

Speerpunten
• Armoede: advies armoedebestrijding, samen met de Seniorenraad
• Jeugdhulp: reactie op verjaardagskaart
• Cliëntondersteuning: Dineke wacht nog op een reactie
• VN-verdrag/inclusie-agenda: de vervolgactie van de gemeente wordt nog
afgewacht na de nulmeeting die is gedaan.
Signalen
• Kaart voor de meterkast is naar de drukker, zullen wij verder verspreiden.
• Huishoudelijke hulp moeizaam in te plannen wegens uitval door ziekte.
• Dagbestedingen zijn weer open, Kubiek en Diverz bij Hart van Meerdervoort zat
weer vol.
• Onduidelijkheid over zorgaanvraag bij zorgaanbieder in plaats van Wmo-consulent.
Besproken: veranderende zorg; Als de soort zorg verandert, wordt er flexibiliteit verwacht
bij Aafje. Bij meer uren aan zorg, moet een andere indicatie worden aangevraagd.
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