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Stichting DementieVriendelijk Sluis is een burgerinitiatief van en voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. Deze stichting is opgericht in 2018 vanuit maatschappelijke ontwikkelingen,  landelijke 

aandacht en eigen ervaring met dementie. 

 

MISSIE – WAAR STAAN WE VOOR 

Met Stichting Dementievriendelijk Sluis willen we het verschil maken voor mensen met dementie en 

hun naasten. Vanuit een centrum voor uitleen, ontmoeting en advies willen we hen ondersteunen en 

bijdragen aan een samenleving waar mensen met dementie bij horen.. 

 

VISIE – WAAR GAAN WE VOOR 

Mensen met dementie en kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De omgeving is hier 

niet altijd op ingericht, waardoor personen met dementie en hun naast betrokkenen vaak op onbegrip 

stuiten. “Dementievriendelijke samenleving” staat voor een samenleving waar aandacht en respect is 

voor mensen met dementie en die gericht is op hun veiligheid. De maatschappij past zich aan, niet 

andersom. De ervaring leert dat meer kennis en sociale betrokkenheid in alle geledingen van de 

samenleving ervoor zorgen dat er oog is voor de noden van deze kwetsbare ouderen. Hierdoor voelen 

ze zich begrepen, ook buiten de grenzen van de formele zorg, en kunnen ze langer participeren in het 

leven van elke dag. Vanuit Stichting DementieVriendelijk Sluis bieden we ondersteuning aan personen 

met dementie en hun mantelzorgers op een respectvolle, vriendelijke en competente manier en willen 

we een impuls geven aan het dementievriendelijk karakter van onze gemeente.  

Zo beogen we meer kwaliteit van leven voor alle mensen met dementie en hun mantelzorgers uit de 
gemeente Sluis. 
 

ORGANISATIE 

✓ Dit burgerinitiatief wordt gedragen door vrijwilligers met ervaring in de ouderenzorg.  

 

✓ Vanuit de gedachte van samenwerking die ook bij het landelijk initiatief ‘Deltaplan      

Dementie’ het sleutelwoord is, willen we voor dit burgerinitiatief daar waar mogelijk aansluiten    

bij bestaande lokale maatschappelijke initiatieven. Uiteraard zoeken we ook samenwerking 

met reguliere zorg- en welzijnsinstanties in de gemeente. 

 

✓ De stichting werkt nauw samen met Alzheimer Nederland en participeert in het landelijk 

project ‘Samendementievriendelijk’. 

 

AANBOD 

De activiteiten van Dementheek Sluis  rusten op pijlers uitleen, ontmoeting en advies.  

 

✓ uitleen 

We stellen boeken, tijdschriften en activiteitenmateriaal met betrekking tot dementie ter beschikking 
voor uitleen. Dit kan naasten van personen met dementie helpen om meer inzicht te krijgen in het 
ziekteproces en hoe hiermee om te gaan. Tevens willen we de kennis en de bewustwording bij de 
bevolking vergroten en hiermee het bestaande taboe rond dementie doorbreken.  
 
 

✓ ontmoeting 
We organiseren wekelijks ontmoetingsmomenten voor wie even op adem wil komen, zorgen of vragen 
wil delen of op zoek is naar een luisterend oor. Iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft 
met dementie, is van harte welkom. Er is de mogelijkheid tot een individueel gesprek of men kan 
kiezen voor ontmoeting in ruimere kring en aansluiten bij een mantelzorgbijeenkomst. Bij de 
mantelzorgbijeenkomst is de persoon met dementie ook van harte welkom voor een nevenactiviteit. 
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✓ advies 

We ondersteunen bij het verkrijgen van overzicht en inzicht in bestaande voorzieningen van wonen, 
welzijn en zorg in de gemeente Sluis. 
 
We hebben een landelijk ontwikkelde training (STAR-cursus) ter beschikking; deze training bevat 
waardevolle informatie, filmpjes en tips voor het omgaan en communiceren met mensen met 
dementie. 
 
Onder de vlag van Alzheimer Nederland en in samenwerking met Porthos Sluis, Aan-Z Terneuzen en 
Hulst voor Elkaar organiseren we een 4-tal keer per jaar een Alzheimercafé in de gemeente Sluis. 
 
Vanuit Samendementievriendelijk verzorgen we trainingen voor commerciële en niet-commerciële 
organisaties, vrijwilligers en alle geïnteresseerden uit onze gemeente. Na het volgen van de training 
ontvangt men het certificaat “dementievriendelijk”. 
 
 

CONTACT 
 
Dementievriendelijksluis@gmail.com  
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