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LEVEN MET

Dementie, met een 70% aandeel voor de ziekte van Alzheimer, vormt de 

grootste wereldwijde uitdaging van de 21ste eeuw. Aangezien we steeds 

ouder worden en dementie voornamelijk mensen ouder dan 65 jaar treft, 

neemt ook het aantal mensen met dementie aanzienlijk toe. 

Wereldwijd waren er in 2015 reeds 47 miljoen mensen met dementie en men 

verwacht een verdriedubbeling tegen het jaar 2050. Dementie treft verder niet enkel 

de mensen met dementie zelf maar ook hun naasten. Deze naasten moeten enerzijds 

leren omgaan met het feit dat een familielid of een vriend ziek wordt en geleidelijk 

aan achteruitgaat maar anderzijds ook kunnen beantwoorden aan hun noden, 

gedragsveranderingen en hun toenemende afhankelijkheid. De wereldwijde zorgkost voor personen met dementie 

werd in 2015 geraamd op 818 biljoen dollar (hetzij 

omgerekend ongeveer 700 biljoen euro) en dit 

bedrag zal enkel blijven toenemen. Frappant is dat 

85% van dit bedrag naar kosten gaat die gerelateerd 

zijn aan de familiale en sociale zorg en dus slechts 

een fractie van dit bedrag naar medicatie gaat. Deze 

familiale en sociale zorg omvat onder andere hulp 

bij het winkelen, koken, poetsen, eten, innemen van 

medicatie en het algemene welzijn van de persoon 

met dementie. 

De zorg voor een persoon met dementie mag 

dan ook zeker niet onderschat worden. Bij een 

persoon met een milde vorm van dementie kunnen 

beslissingen in verband met het dagdagelijkse leven, 

sociale zekerheid en de medische behandeling door 

de persoon zelf genomen worden, al dan niet met de 

steun van familie en vrienden. 

Echter, wanneer de dementie verder evolueert, zal de 

persoon met dementie meer hulp nodig hebben bij het 

nemen van moeilijke beslissingen en zal de verzorger 

deze beslissingen op een bepaald moment moeten 

nemen in plaats van de persoon met dementie. Dit 

is het ogenblik waarop relaties veranderen en ouder-

kinderen rollen worden omgedraaid. Een zware 

last voor de verzorgers want die willen het beste 

voor hun naaste met dementie en zouden graag de 

beslissing nemen die de persoon zelf genomen zou 

hebben. Dit gaat onder andere over het al dan niet 

ondergaan van mogelijks stresserende medische 

behandelingen, of iemand thuis kan blijven wonen of 

beter kan verzorgd worden in een woonzorgcentrum; 

financiële volmachten, met de auto rijden of wat er 

moet gebeuren wanneer de verzorger zelf ziek wordt. 
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WIST JE DAT...

- U deze nieuwsbrief ook elektronisch kunt ontvangen? Indien u liever 

een elektronische versie wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje 

naar info@stopalzheimer.be.

- De Stichting Alzheimer Onderzoek over een Facebook pagina beschikt 

en ook hier heel wat nieuwtjes en acties gedeeld worden.

- U altijd folders en brochures zoals ‘Bescherm en plan uw 

nalatenschap' en ‘Leven met de ziekte van Alzheimer' kunt verkrijgen 

door een eenvoudig mailtje naar info@stopalzheimer.be.  

- Er ook dit jaar opnieuw acties kunnen georganiseerd worden tijdens 

de Warmste Week (van 18-24 december 2018) ten voordele van 

de Stichting Alzheimer Onderzoek? Meer info kunt u vinden via  

http://dewarmsteweek.stopalzheimer.be. Zo kunt u bijvoorbeeld een 

carwash organiseren, pannenkoeken of zelfs cupcakes bakken en 

verkopen, … Hebt u geen tijd om zelf een actie te organiseren maar 

wilt u graag deelnemen aan 1 van de acties; dan kunt u alle acties 

ten voordele van de Stichting Alzheimer Onderzoek consulteren via de 

link op https://www.stopalzheimer.be/dewarmsteweek/.  

- Pieter Andries champagne met unieke, voor de stichting 

gepersonaliseerde capsules verkoopt? Meer info kunt u vinden via 

https://www.stopalzheimer.be/champagne/   

Kan volgen in het onbereikbare, in zodoende dat mijn gedachtegangen in het niets te bewaren... 
Hou diegene voor eeuwig in mijn hart, ook al leven we nu op afstand apart... Houden van is voor 
eeuwig, ondanks zijn gedachtes nevelig...

Schaduwen achtervolgen, diep in mijn hart verborgen...In het bewarende, wat we ooit bewust 
opspaarde...

Duizenden herinneringen vanuit mijn hart, in het behoud ieder apart... In de stille hoop dat hij mij 
alsnog nooit vergeten zal, de rouwende vrouw in een zwart diep dal... Vasthouden lukt niet meer, 
in het bewustzijn zie hem nooit meer... 

(Sylvia Vanleeuwen)

Al uw giften aan de Stichting Alzheimer Onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40
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Dit alles kan bij verzorgers leiden tot angstgevoelens en zelfs depressie 

en het is dus belangrijk dat er ook voldoende aandacht aan de verzorgers 

wordt geschonken. Het is noodzakelijk dat zij niet continu moeten 

verzorgen en ook nog wat tijd voor zichtzelf over houden want naarmate 

de dementie evolueert, zal de afhankelijkheid steeds groter worden. 

Een medicijn om de ziekte tegen te houden, af te remmen of te genezen 

zal dus niet alleen het leven van de personen met dementie zelf maar 

ook dat van hun familie, vrienden en in het bijzonder van de verzorgers 

beïnvloeden, zowel emotioneel als financieel. 

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat we, samen met uw steun, het 

onderzoek naar de ziekte van Alzheimer financieel kunnen blijven 

ondersteunen en een medicijn zullen vinden dat op 1 of andere manier 

het leven van niet enkel de personen met dementie maar ook hun naasten 

en verzorgers zal verlichten.   

Bronnen: 

- The Lancet Commissions ‘Dementia prevention, intervention and  

 care.'

- Health day ‘What's the Dollar cost of caring for a loved one with  

 Alzheimer's?' 
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