
Dementievriendelijk Gent lanceert
dementiekoffer en filmpje rond vermissing van
personen met dementie

Op vrijdag 21 september 2018 is het Werelddag Dementie. Dementievriendelijk

Gent introduceert dan samen met Bibliotheek De Krook vier dementiekoffers die

kunnen uitgeleend worden, boordevol informatie over dementie. Daarnaast licht

Alain Remue van de cel Vermiste Personen van de Federale Politie een nieuw

filmpje toe, over wat men kan doen als een persoon met dementie vermist is.

'Gent telt ongeveer 4.500 personen met dementie. Met het in 2016
gelanceerde project Dementievriendelijk Gent willen de Stad Gent, het OCMW
Gent en 26 partners, waaronder onderwijsinstanties en diverse zorgactoren,
ervoor zorgen dat personen met dementie een volwaardige plaats krijgen
binnen de samenleving en dat het taboe rond dementie wordt doorbroken.'
— Rudy Coddens, OCMW-voorzitter



'In de dementiekoffers vindt u informatie over dementie zoals boeken, dvd’s,
cd’s en folders. De boeken zijn zowel fictie als non-fictie. Er zitten ook
prentenboeken bij voor kinderen. De dementiekoffers zijn niet alleen bedoeld
voor mantelzorgers. Ook familie, vrienden of studenten die meer over de
ziekte willen vernemen kunnen de dementiekoffers ontlenen. Er zijn vier
dementiekoffers: twee in de hoofdbibliotheek en telkens een in de filialen van
Ledeberg en Mariakerke. Maar in elke wijkbibliotheek kan je een
dementiekoffer aanvragen.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Vermissingsfilmpje

Op 21 september lanceert Dementievriendelijk Gent ook een filmpje van drie minuten over wat

je als familie, buur of vriend moet doen bij de vermissing van een persson met dementie. Alain

Remue, diensthoofd van de cel Vermiste Personen van de Federale Politie, geeft hierover

toelichting. Vooral bij personen die nog thuis wonen, is snel ingrijpen van groot belang.

'Personen met (beginnende) dementie vormen een bijzonder kwetsbare groep
binnen de verdwijningen, omdat zij mentaal niet-zelfredzaam zijn en vaak
medicatie gebruiken waarvan ze afhankelijk zijn. De politie beschouwt de
vermissing van een persoon met (beginnende) dementie altijd als een
onrustwekkende verdwijning. Vind je zelf een persoon met dementie binnen de
20 minuten niet terug, schakel dan professionele hulp in en bel naar de politie.
Letterlijk elke minuut telt. Hoe sneller de politie kan ingrijpen, hoe kleiner de
perimeter waarbinnen ze moet zoeken.'
— Veerle Baert, projectcoördinator Dementievriendelijk Gent

Vermissingsfiche

Het filmpje wil mantelzorgers en familie van personen met dementie sensibiliseren om een

vermissingsfiche op voorhand in te vullen. De fiche bevat onder meer een foto en

persoonsbeschrijving van de betrokkene en waar die vroeger gewoond heeft. Dat is een cruciaal

hulpmiddel voor de politie, en als u die fiche meteen al aan de politie kan bezorgen bij een

vermissing, is dat belangrijke tijdswinst. Het filmpje wordt zo ruim mogelijk verspreid, onder

meer op de website www.dementievriendelijkgent.be en op de infoschermen van de lokale

dienstencentra en woonzorgcentra van het OCMW Gent.

http://www.dementievriendelijkgent.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Praktisch

Wereld Dementiedag, op vrijdag 21 september 2018 vanaf 10.30 uur in Bibliotheek De Krook,

Miriam Makebaplein 1 in Gent.

10.30 uur: Samenleessessie voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Een

begeleider leest een verhaal of gedicht met af en toe een pauze. Praten kan maar hoeft niet.

SamenLezen is luisteren, beleven en genieten, herinneren. In samenwerking met

Vormingplus. (-1, zaal Vos en Haas)

13.30 uur: Voorstelling van de dementiekoffer en lancering van het vermissingsfilmpje (-1,

zaal de Blauwe Vogel)

14 uur: Lezing door Alain Remue over vermissing van personen met dementie (-1, zaal de

Blauwe Vogel)

16 uur: Receptie

Informatie

Nel Martens, communicatieambtenaar OCMW Gent, gsm 0473 33 77 53, e-mail

nel.martens@ocmw.gent

Bevoegd/betrokken

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent
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