Persbericht
Netwerk dementie Prins Alexander van start
Dementie komt veel voor, ook in de regio Rotterdam. Er zijn op dit moment meer dan
9.100 Rotterdammers met dementie (Bron: Alzheimer Nederland). Dit aantal neemt de
komende jaren toe tot naar schatting 12.955 in 2040.
In deelgemeente Prins Alexander wonen relatief veel ouderen. Een behoorlijk percentage
hiervan heeft op enigerlei wijze persoonlijk of in de directe omgeving te maken met de
gevolgen van dementie. Deze gevolgen zijn ingrijpend.
Diverse betrokken partijen in de zorg, welzijn, dienstverlening en patiënten
belangenorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de dementiezorg in Prins
Alexander te verbeteren.
Feestelijk tintje
Op woensdag 30 januari jl. is het Netwerk Dementie Rotterdam Prins Alexander officieel
gestart. Alle betrokken partijen waren bijeen voor de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst. Het was een feestelijke bijeenkomst. Als officiële start
werd een taart (zie foto) aangesneden door de 3 aanwezige patiënten
vertegenwoordigers.

Doel van het netwerk
In de overeenkomst leggen de organisaties vast samen te willen werken om de
dementiezorg in de regio te verbeteren. De afstemming van de zorg en ondersteuning op
de behoeften van cliënten met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers
staat centraal. Het netwerk wil in de deelgemeente Prins Alexander straks een
samenhangend, duidelijk zorgtraject bieden. Het doel is dat cliënten en hun
mantelzorgers, maar ook zorg- en hulpverleners eenvoudiger hun weg kunnen vinden.
Zo zullen ook mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen. Dat is echter ook
sterk afhankelijk van hun eigen omgeving (familie, buren, anderen) en het professionele
netwerk.
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deelnemende netwerkpartners zijn:
Aafje; thuiszorg, verpleging en zorg;
Alzheimer Nederland – Rotterdam; patiënten belangenorganisatie
Bavo Europoort; geestelijke gezondheidszorg
Stichting Buurtwerk Alexander
Deelgemeente Prins Alexander
Huisartspraktijken Charley Toorop, Hessedok en Gezondheidscentrum Zevenkamp,
Gezondheidscentra Nesselande, Ommoord en Oosterflank
Stichting Humanitas; zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke diensten
Laurens; zorg, wonen en diensten
Lelie Zorggroep, zorginstellingen en thuiszorg; locatie De Burcht, Agathos Thuiszorg
Middin; zorg voor mensen met verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking
Platform Gehandicapten Alexander; belangenorganisatie gehandicapten
Senioren Advies Raad; belangenorganisatie ouderen
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander; welzijn en verder o.a. Vraagwijzer
Thuis in Zorg; thuiszorg organisatie
Thuiszorg Rotterdam; thuiszorg organisatie
IJsselland Ziekenhuis

Hier ziet u het Netwerk bijeen. Naar verwachting zullen andere partijen zich nog
aansluiten.
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